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KATA PENGANTAR 

 

Bahan Ajar (modul) ini disusun untuk mempermudah pembelajaran  

Bahasa Indonesia, khususnya bagi siswa SMA dan guru. Isi modul disajikan 

dengan sangat sederhana agar  materi pembelajaran dapat diketahui dengan cepat. 

Penulis berharap semoga bahan ajar (modul) ini memudahkan siswa dalam 

mempelajari Bahasa Indonesia dan bermanfaat bagi guru sebagai pegangan dalam 

mengajar. 

Penulis sadar bahwa bahan ajar (modul) ini jauh dari sempurna, maka 

diharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan dan perkembangan 

modul ini di masa mendatang. 

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang  telah mendukung dan memberi dorongan serta semangat sehingga 

modul ini lebih sempurna. 

 

                                                                           Penulis  
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MODUL BAHASA INDONESIA 

 

KEGIATAN BELAJAR 1 

A. Standar Kompetensi  

1. Memahami siaran atau cerita yang disampaikan secara langsung/tidak 

langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.1. Menanggapi siaran atau informasi dari media elektronik (berita dan 

nonsastra). 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menuliskan isi siaran radio/televisi dalam beberapa kalimat dengan urutan 

yang runtut dan mudah dipahami. 

2. Menyampaikan secara lisan isi berita yang telah ditulis secara runtut dan 

jelas. 

3. Mengajukan pertanyaan/tanggapan berdasarkan informasi yang didengar 

(menyetujui, menolak, dan menambahkan pendapat) 

 

D. Petunjuk Pembelajaran 

1. Salah seorang siswa membacakan informasi dan atau berperan seorang     

pembaca berita atau guru memperdengarkan rekaman informasi/berita 

2. Dari hasil mendengarkan informasi, siswa dapat menuliskan isi siaran atau 

informasi tersebut dalam beberapa kalimat dengan urutan yang runtut dan 

mudah dipahami 

3. Setelah selesai menuliskan isi informasi tersebut, siswa dapat  

menyampaikan secara lisan  informasi/berita tersebut secara runtut dan 

jelas 

4. Siswa yang lain dapat mengajukan pertanyaan/tanggapan berdasarkan 

informasi/berita yang didengarnya (menyetujui, menolak, menambahkan 

pendapat) 
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E. Materi 

Menyimak berarti mendengarkan suatu hal dengan penuh perhatian. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 140) berita diartikan sebagai 

pemberitahuan, pengumuman, laporan, cerita, atau keterangan mengenai 

kejadian atau peristiwa yang hangat. Media elektronik yaitu sarana media 

massa yang mempergunakan alat-alat elektronik moderen, misalnya televisi, 

radio, dan film. Sebagai sarana media massa, televise dan radio menjadi 

sumber informasi dan media siaran, baik berita maupun nonberita. Dalam 

pelajaran kali ini Anda berlatih menyimak/membaca teks berita secara 

bergantian. 

 

Bacaan 

Bunaken, Berharap Terlalu Banyak 

 

Kadang, suka atau tidaknya kita pada suatu 

tempat penyelaman, tergantung pada pengalaman 

buruk atau baik yang kita alami. Seperti halnya 

perjalanan saya ke Bunaken, Sulawesi Utara. Kisah teman-teman yang lebih 

dulu ke sana sangat menjanjikan. Akan tetapi, apa yang saya dan rombongan 

alami mungkin lebih tepat disebut mimpi buruk. 

Hari pertama, terpaksa kami bermalam di Makassar karena pesawat tak 

bisa mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Cuaca di Manado buruk. 

Setiba di Manado, kami masih menghadapi tertinggalnya sebagian 

bagasi sebelum akhirnya “pemanasan” menyelam di Gabet, Likuan, Sachiko. 

Di sini, dinding lautnya amat mengesankan dengan lalu-lalang si ikan dahi 

nonong Napoleon Wrasse sepanjang   2 m, barakuda perak dan loreng hitam 

putih. 

Akan tetapi, pulau Bunaken yang terkenal itu ternyata tak memenuhi 

harapan. Di bandingkan dengan pantai-pantai di Bali, kondisi Bunaken cukup 

kotor dan tak nyaman untuk berjalan-jalan. Hidangan yang disajikan oleh 
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pondok-pondok makan penduduk setempat juga sebaiknya ditingkatkan cita 

rasa, cara penyajian, dan kebersihannya. 

Cobaan terbesar terjadi ketika kami pulang untuk mengganti tabung 

penyelaman. Badai besar datang. Boat merapat kembali ke pulau dan melepas 

jangkar. Kami menunggu selama dua jam sampai badai mereda. Kemudian, 

kami pun menempuh perjalanan pulang dengan perasaan berdebar. Beberapa 

kali perahu kami nyaris terbalik. Kami pun mengikuti petunjuk untuk 

menghadapi keadaan darurat. Rompi selam kami copot dari tabung dan siap 

dijadikan pelampung bila keadaan terburuk terjadi. 

Walaupun menghadapi banyak masalah, kami tetap kompak. Kami 

tidak pernah mementingkan diri sendiri. Jadi, saya tetap ingin pergi bersama 

mereka dalam kesempatan berikut ke Selat Lembeh yang cantik 

(dikutip dari Christantiowati,  “Antara Kepulauan       

Seribu, Bali, dan Bunaken,” Sinar Harapan) 

 

F. Tugas 

Sekarang, cobalah salah seorang di antara kalian berperan sebagai 

pembaca informasi/berita seperti di televisi! 

1. Bacakan berita berikut! 

2. Perhatikan lafal, intonasi, dan jeda saat kalian membacakan 

berita/informasi tersebut! 

3. Siswa yang lain menyimak dengan baik! 

4. Catatlah pokok-pokok isi berita yang disampaikan pembaca 

informasi/berita tersebut! 

5. Sampaikanlah secara lisan isi informasi/berita tersebut secara runtut dan 

jelas. 

6. Siswa dapat mengajukan pertanyaan/tanggapan berdasarkan 

informasi/berita yang didengarnya (menyetujui, menolak, dan 

menambahkan) 
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KEGIATAN BELAJAR 2 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami siaran atau cerita yang disampaikan secara langsung/tidak 

langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.2. Mengidentifikasi unsur-unsur sastra intrinsik dan ekstrinsik suatu cerita 

yang disampaikan secara langsung/melalui rekaman. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menyampaikan secara lisan pengalaman pribadi (yang lucu, 

menyenangkan, mengharukan) dengan pilihan kata dan ekspresi yang 

tepat. 

2. Menanggapi pengalaman pribadi yang disampaikan dan menanggapi 

(setuju/tidak setuju). 

3. Menyampaikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. 

 

D. Petunjuk Pembelajaran 

1. Siswa menyampaikan pengalaman  pribadi (yang lucu, menyenangkan,  

mengharukan) secara lisan di depan kelas secara bergiliran dengan pilihan 

kata dan ekspresi yang tepat. 

2. Siswa menanggapinya (setuju/tidak setuju). 

3. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pengalaman 

pribadi yang telah disampaikan. 

4. Siswa menyampaikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. 

 

E. Materi 

Setiap orang pasti pernah mengalami suatu pengalaman pribadi yang 

lucu, menarik, menggembirakan, memalukan, atau mengharukan. Cerita 

serupa ini, yang dijalin dari realitas keseharian, biasa terdengar dalam hati 

kalian. Kalian dapat tersenyum-senyum seorang diri saat mengenangnya. 

Alangkah menariknya jika kalian menyampaikan cerita pengalamn pribadi 
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yang mengesankan itu kepada teman-teman di ruang kelas sehingga hikmanya 

dapat dipetik bersama. 

 

Catatan : Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dalan cerita 

tersebut, seperti tema/topik, pelaku, tempat, suasana dll. 

Sedangkan unsur ektrinsik adalah unsur yang membangun cerita 

dari luar, seperti ekonomi, politik, sosisal/budaya dan sejarah. 

 

Cerita Lucu 

Bunyi Klakson Gagalkan Perampokan 

 

Gara-gara bunyi klakson yang bersahut-sahutan, 

lima anggota kawanan penjahat gagal beraksi di jalan 

Iskandar Muda, tepatnya di sekitar kolong jembatan 

layang Pejompongan Jakarta Pusat. Dua pelaku, yakni 

Wawan (23) dan Firmansyah (26), di tangkap, sementara calon korbannya 

Roswati (29), dilarikan ke rumah sakit karena terkena pecahan kaca mobil. 

Keterangan yang dihimpun dari lokasi kejadian menyebutkan, saat itu 

Roswati sedang mengendarai mobil Honda Civic Genio-nya seorang diri. 

Ketika berada di kemacetan lalu lintas di dekat perlintasan kereta api 

Pejompongan, lima pemuda mendekati mobilnya. 

Tiba-tiba  saja, salah satu dari mereka memecahkan kaca mobil dan 

diduga hendak merampok. Akan tetapi, pengemudi di depan mobil Roswati 

yang melihat aksi tersebut kemudian membunyikan klaksonnya. Para 

pengemudi lain akhirnya juga ikut membunyikan klakson. Karena panik, lima 

orang itu melarikan diri. 

“Saya lihat wanita itu sangat ketakutan, tarik-tarikan dengan pelaku. 

Herannya, tidak ada satu orang pun ke luar dari mobil untuk menolongnya. 

Akhirnya saya beranikan diri membunyikan klakson mobil saya, lalu mobil 

lain pun membunyikan klaksonnya,” kata Ny. Endang, yang menyaksikan 

kejadian tersebut. 



 8 

Sebelumnya polisi yang kebetulan juga menyaksikan aksi kejahatan itu 

akhirnya mengejar dan menangkap dua pelaku, sementara Roswati berobat ke 

rumah sakit. 

 

Sumber: Kompas, 21 Desember 2003  

 

F. Tugas 

1. Carilah/buatlah cerita lucu dan bacakan di depan teman-temanmu! 

2. Tanggapilah cerita yang telah dibacakan temanmu dengan memberikan 

komentar (setuju/tidak)! 

3. Identifikasilah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya! 

4. Bacakanlah unsur-unsur tersebut! 

 

KEGIATAN BELAJAR 3 

A. Standar Kompotensi 

2. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan 

berkenalan, berdiskusi dan bercerita. 

 

B. Kompotensi  Dasar 

2.1. Mendiskusikan masalah (yang ditemukan dari berbagai berita, artikel, 

atau   buku). 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mencatat masalah dari berbagai sumber. 

2. Menanggapi masalah dalam berita, artikel, dan buku. 

3. Mengajukan saran dan pemecahan terhadap masalah yang disampaikan. 

4. Mendaftar kata-kata sulit dalam teks bacaan. 

5. Mencari makna kata-kata sulit. 

 

D. Petunjuk Pembelajaran 

1. Siswa membaca/mendengarkan teks dengan baik. 
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2. Dari hasil membaca, siswa dapat memcatat masalah/isi yang terdapat 

dalam teks. 

3. Siswa dapat memberikan tanggapan dari masalah yang diungkap teks, 

berita, atau buku tersebut. 

4. Siswa dapat mengajukan saran pemecahan terhadap masalah yang 

disampaikan/dipaparkan dalam teks tersebut. 

5. Dari hasil pembacaan tersebut, siswa dapat mendaftarkan/menuliskan 

kata-kata yang dianggap sulit. 

6. Siswa dapat mencari makna/arti kata-kata sulit tersebut dalam kamus. 

 

E. Materi 

Mari Kita Rawat Bahasa Indonesia 

 

Enam tokoh dinobatkan sebagai penutur 

Bahasa Indonesia lisan terbaik. Mereka adalah Menko 

Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono; Menteri 

Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra; Rektor Universitas Paramadina, 

Nurcholish Madjid; pengamat hukum dan perbankan Pradjoto; pengamat 

politik, Eep Saefulloh Fatah; dan Dubes Inggris untuk Indonesia, Richard 

Gozney. 

Adalah pusat Bahasa Departemen Pndidikan Nasional bersama dengan 

tujuh organisasi media massa yang memberikan apresiasi itu. Penghargaan 

diumumkan pada pembukaan Kongres VIII Bahasa Indonesia di Jakarta, 

Selasa (14/10). Pemilihan tersebut menjadi sangat penting karena ada orang 

asing yang kepandaian berbahasa Indonesianya melebihi orang Indonesia pada 

umumnya. 

Richard Gozney memang kita kenal sebagai diplomat asing yang 

paling popular di Indonesia. Popularitas Gozney tidak semata-mata karena 

kemampuan diplomasinya, tetapi juga karena memang kefasihannya 

berbahasa Indonesia. Itulah sebabnya, ia mempunyai lingkup pergaulan yang 

luas. 
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Jika kita perhatikan Gozney bicara dengan bahasa Indonesia, ia 

memang bukan penutur biasa, melainkan sebagai penutur yang telah 

memahami kode-kode budaya yang dikandung dalam sebuah bahasa. Selain 

vokal, penilaian juga meliputi intonasi, diksi, struktur kalimat, penalaran, dan 

sikap ketika berbicara. 

Selain Gozney, kita juga bergembira karena ada dua menteri yang 

terpilih sebagai penutur bahasa Indonesia terbaik. Ini penting mengingat 

bahasa Indonesia di kalangan pejabat Indoneia sungguh sangat buruk. 

Bahkan, di masa Orde baru pernah muncul ragam bahasa Indonesia 

pejabat. Ragam bahasa Indonesia pejabat adalah ragam bahasa Indonesia yang 

dipakai oleh kalangan pejabat, yang khas karena bahasa yang mereka pakai 

mengabaikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar. 

Karena itu, mestinya keterampilan dua menteri dalam berbahasa 

Indonesia bisa menjadi contoh pejabat-pejabat yang lain. Dalam masyarakat 

yang paternalistis, apa yang dilakukan oleh para petinggi biasanya diikuti oleh 

para makmumnya. 

Penghargaan itu juga mestinya menyadarkan kita semua bahwa bahasa 

Indonesia adalah milik bangsa ini yang sangat berharga. Ada benarnya 

pendapat yang mengatakan bahwa ketika unsur-unsur pengikat kita sebagai 

bahasa Indonesia memudar, satu-satunya milik kita yang masih utuh adalah 

bahasa Indonesia. 

Kita bisa membayangkan betapa bangsa ini tanpa bahasa pemersatu. 

Ketika keutuhan Tanah Air mulai terancam dan kebersamaan sebagai bangsa 

meluruh dengan berbagai kerusuhan sosial, butir Sumpah Pemuda yang tetap 

abadi memang bahasa Indonesia. 

 Akan tetapi, sayangnya, bahasa ini kurang dirawat sebagaimana 

mestinya. Seolah-olah bahwa bahasa Indonesia dianggap sebagai warisan yang 

datang dari langit. 

Bahasa menunjukkan bangsa. Kesadaran seperti itu paling tidak di 

Asia telah diperlihatkan oleh Cina dan Jepang. Kita mestinya mengikuti 

semangat kedua Negara itu sebab, dalam era global yang bisa 
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„menyelamatkan‟ masing-masing bangsa adalah identitas nasionalnya. Bahasa 

Indonesia adalah salah satu identitas itu. 

Kita sesungguhnya masih beruntung. India, Filipina, dan Singapura, 

misalnya, telah diterpa kritis identitas lewat bahasa mereka. Karena itu, mari 

kita rawat bahasa Indonesia dengan penuh hati. 

 

Sumber: Media Indonesia, 16 Oktober 2003 

 

F. Tugas 

1. Bacalah teks tersebut ! 

2. Catalah masalah/isi atau pesan pokok yang terdapat dalam teks. 

3. Tanggapilah masalah yang diungkap dalam teks tersebut! 

4. Ajukanlah saran dan pemecahan terdahap masalah yang disampaikan 

tersebut! 

5. Daftarkanlah kata-kata sulit dalam teks tersebut! 

6. Carilah arti/makna kata-kata sulit tersebut dalam kamus! 

 

KEGIATAN BELAJAR 4 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan 

berkenalan, berdiskusi dan bercerita. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.2. Menceritakan berbagai pengalaman dengan pilihan kata dan ekspresi yang 

tepat. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menyampaikan secara lisan pengalaman pribadi dengan ekspresi yang 

tepat. 

2. Menanggapi pengalaman pribadi yang disampaikan. 
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D. Petunjuk Pembelajaran 

1. Siswa menyampaikan secara lisan pengalaman pribadi dengan ekspresi 

yang tepat. 

2. Siswa menanggapi pengalaman pribadi yang disampaian temanmu. 

 

E. Materi 

Anda tentu pernah mendengarkan suatu cerita atau dongeng. Kali ini 

Anda akan belajar menceritakan pengalaman pribadi Anda dengan ekspresi 

tepat/baik. Agar Anda tidak mengalami kesulitan, buatlah ringkasan 

cerita/pengalaman pribadi Anda yang akan disampaikan! Ceritakan 

pengalaman Anda tersebut dengan memperhatikan lafal, tekanan, dan intonasi 

yang tepat. Bacalah cerita tersebut dalam hati! 

Nasruddin pergi ke pasar dan membeli seekor keledai. Dalam 

perjalanan pulang ke rumah, ia diikuti oleh dua pencuri. Pencuri yang satu 

melepaskan ikatan keledai dan menggatikan dirinya menjadi keledai. Pencuri 

yang satunya lagi pergi dengan keledai tersebut. 

Sesampainya di rumah, Nasruddin sangat terkejut karena keledai yang 

dibelinya telah berubah menjadi manusia. Pencuri itu mengatakan kepada 

Nasruddin bahwa dulu dirinya adalah manusia, karena saat itu ia banyak 

berbuat dosa, ia dikutuk menjadi seekor keledai. Akan tetapi, saat ini ia sudah 

bertobat. Mendengar pengakuan orang tersebut, Nasruddin pun melepaskan 

ikatan tali leher orang tersebut. 

Keesokan hainya ia pergi lagi ke pasar. Di sana ia menemukan 

keledainya telah dijual oleh pencuri. Ia mengatakan, “Pasti engkau telah 

berbuat dosa lagi sehingga dikutuk menjadi keledai”. 

 

F. Tugas 

1. Tulislah terlebih dahulu pengalaman pribadi Anda! 

2. Bacakanlah pengalaman pribadi Anda dengan ekspresi yang tepat! 

3. Tanggapilah pembacaan pengalaman pribadi temanmu tersebut! 
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KEGIATAN BELAJAR 5 

A. Standar Kompetensi 

3. Memahami berbagai teks bacaan nonsastra dengan berbagai teknik 

membaca. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1. Mengidentifikasi ide pokok teks nonsastra dari berbagai sumber melalui 

teknik membaca ekstensif. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi ide pokok tiap paragraf. 

2. Menuliskan kembali isi bacaan secara ringkas dalam beberapa kalimat. 

3. Mengidentifikasi fakta dan pendapat. 

4. Mengidentifikasi kata baku dan nonbaku. 

5. Memperbaiki kata yang tidak baku. 

 

D. Petunjuk Pembelajaran 

1. Siswa membaca wacana dengan baik 

2. Setelah membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok tiap 

paragraf. 

3. Siswa dapat meringkas isi bacaan dalam beberapa kalimat. 

4. Siswa dapat mengidentifikasi fakta dan opini. 

5. Siswa dapat menemukan kata baku dan tidak baku dalam wacana yang 

telah dibaca. 

6. Siswa dapat memperbaiki kata tidak baku tersebut. 

 

E. Materi 

Wacana 

Bedah Syaraf Dan Otak Terkini 

 

Saat ini kasus aneurisma atau pecahnya 

pembuluh darah di otak semakin meningkat. 
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Pengbedahan merupakan tindakan untuk memberantas penyakit lewat 

upaya bedah. Setiap tahun, teknologi pengbedahan semakin maju dan 

melibatkan banyak alat mutakhir. Bahkan, di saat ini, pembedahan bisa 

dilakukan di saat pesien dalam kondisi sadar, termasuk untuk pengbedahan 

syaraf dan otak. 

Otak manusia merupakan salah satu organ yang paling pital bagi 

sebuah tubuh sempurna seorang manusia. Otak menjadi pusat dari semua 

gerakan dan aktivitas tubuh. Organ lain seperti jantung, paru-paru, dan lainnya 

bisa berfungsi dengan baik. Namun, bila otak manusia sudah tak dapat 

berfungsi dengan baik maka semua aktivitas dari organ-organ dan bagian 

tubuh manusia tak bisa berfungsi dengan sempurna. 

Perkembangan teknologi saat ini semakin cepat. Dalam teknologi 

pengbedahan, tindakan terhadap otak, baik akibat trauma, tumor, atau lain-lain 

bisa dilakukan dengan baik dan lebih tepat. Apalagi, menurut ahli bedah 

syaraf RS Siloam Gleneagles Lippo Karawaci, Eko J.Wahjoepramono M.D. 

dengan adanya teknologi yang mutakhir dan mikroskop dalam pengbedahan, 

meningkatkan kesuksesan tindakan operasi tersebut. 

“Memang, teknologi tersebut sangat mahal. Lagi pula, teknologinya 

perlu terus dipelajari oleh para ahli bedah syaraf kita. Terus terang saja, kalau 

tak mengikuti  perkembangan teknologi yang ada, tindakan pembedahan 

syaraf dan otak di Indonesia bisa tertinggal jauh dari Negara-negara di 

kawasan Asia lainnya, “ujar Presiden The 5
th

 Asian Conference of 

Neurological Suirgeons (ACNS) ini sebelum dilaksanakan pada 12 Januari 

sampai 15 januari lalu di Lippo Karawaci, Tangerang, Bantren. 

 

F. Tugas 

1. Identifikasilah ide pokok tiap-tiap paragraf! 

2. Tuliskanlah kembali isi bacaan dengan beberapa kalimat! 

3. Carilah kalimat fakta dan opini dalam wacana tersebut! 

4. Identifikasilah kata-kata tidak baku dalam wacana tersebut! 

5. Perbaikilah kata tidak baku menjadi baku! 
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KEGIATAN PELAJARAN  6 

A. Standar Kompetensi 

3. Memahami berbagai teks bacaan nonsastra dengan berbagai teknik 

membaca. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.2. Menemukan nilai-nilai cerita pendek melalui kegiatan diskusi. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mendiskusikan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. 

2. Mengaitkan unsur intrinsik (tema, penokohan, dan amanat) dengan 

kehidupan sehari-hari. 

3. Mendiskusikan kalimat langsung dan tak langsung dalam cerpen. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. 

2. Setiap kelompok membawakan/memilih cerpen untuk di diskusikan 

3. Siswa mendiskusikan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut. 

4. Dalam diskusi diharapkan mengaitkan unsur intrinsik (tema, penokohan, 

dan amanat) dengan kehidupan sehari-hari. 

5. Siswa dapat mencari kalimat langsung dan tidak langsung dalam cerpen.  

 

E. Materi 

Cerpen 

Dua Ratus Rupiah 

Oleh Rosfita 

  

“Satu kiri, ya!” 

“Satu kiri!” kondektur mengulangi ucapan saya sambil 

berteriak. 

Bis yang saya tumpangi lalu menepi ke kiri, dan berhenti pas di depan 

halte Pintu Satu senanyan,. Tumben, biasanya supirnya lebih senang 

menghentikan bis agak di tengah, sehingga penumpang harus menengok ke 
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kiri dulu sebelum menyeberang, takut ada mobil atau motor yang nekad 

nyelonong. Ya, tumben, tapi soalnya sekarang sedang hujan, lebat sekali. Jadi, 

kebangeten sekali kalau supirnya masih nekad juga berhenti agak di tengah, 

dan tega membiarkan penumpangnya menyeberang jalan berbasah-basah. 

Apalagi yang malas membawa payung seperti saya ini. 

Kaki saya belum lagi menyentuh aspal jalanan ketika serombongan 

bocah kecil menyerbu ke pintu bis sambil menyodorkan payung yang sudah 

siap terbuka. Saya jadi kewalahan turun. Ah, kebangeten juga anak-anak 

singkon ini. Kenapa, sih, tidak sabar menunggu sampai saya turun dulu dari 

bis, baru memberi saya waktu untuk pikir-pikir mau menyewa payung apa 

tidak. Sekarang ini saya memang tidak butuh payung. Halte cuma berjarak 

satu langkah dari tempat saya turun. 

Kasihan juga melihat wajah-wajah kecil itu kecewa. Tapi bagaimana 

lagi, lha wong saya betul-betul sedang tidak butuh. Ah, „kan masih banyak 

orang lain yang mungkin akan memakai jasa mereka. 

Saya segera menyelematkan diri ke bawah naungan atap halte, 

berdesakan bersama orang-orang lain. Setiap orang berusaha untuk lebih 

masuk ke dalam halte, tidak keberatan harus berdesak-desakan dengan orang 

belum  dikenal. Yang penting aman dari siraman hujan. Beberapa orang malah 

bersyukur dengan keadaan darurat ini. Anget. 

Cuma bocah-bocah singkong ini saja yang kelihatan lebih senang 

berhujan-hujan. Masing-masing mereka punya payung, tapi ironisnya, setiap 

anak basah kuyup. Sebagian besar malah tidak memakai alas kaki sama sekali. 

Mau tidak mau saya jadi memperhatikan mereka. Entalah, apakah orang-orang 

lain di halte ini juga melihat hal yang sama. Melihat dua, tiga, empat, lima, 

enam …, ya, enam bocah yang basah kuyup sambil memegang payung. Satu 

di antara mereka masih kecil sekali, paling-paling baru lima, atau enam tahun. 

Siapa yang mengajaknya ke tempat ini? Apakah tak terpiki olehnya 

bagaimana kalau ia sampai sakit karena kehujanan? Pilek, batuk, begini? 

Ataukah ibunya terpaksa tega mengingat gemerincing uang yang bakal 

diperoleh anaknya itu? Ampun, apa betul orang tua yang tega begitu? 
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Tanpa terasa, tangan saya menyentuh dua buah uang logam di saku rok 

saya. Uang kembalian beli pastel di kantin tadi. Cuma dua ratus. Ya, buat saya 

Cuma dua ratus. Tanpa susah payah pun tiap hari saya bisa mendapatkan 

sepuluh kali dari jumlah itu. Tapi buat anak-anak itu, apakah dua ratus ini juga 

„Cuma dua ratus‟? Apakah dua ratus ini tidak sedemikian berharganya, sampai 

mereka tidak menghiraukan resiko sakit kehujanan? 

Saya merasa tidak enak. Rasanya uang ini lebih berarti di tangan 

mereka. Di tangan bocah yang berkaos biru, yang sedang menggigil itu, 

misalnya. Saya ingin memanggilnya, dan menyelipkan dua buah uang logam 

ini ke dalam tangannya, dan menyuruhnya segera pulang. Atau buat bocah 

enam tahun tadi, yang dari hidungnya sudah mulai merembes cairan kental. 

Mestinya dia duduk manis-manis di rumah, sambil minum susu hangat, makan 

ubi goreng. Sekarang pasti dia sudah kena pilek. Dan entah sudah berapa hari 

dia ikut-ikutan berburu uang logam dengan berbekal payung. 

Namun, bagaimana cara memberikan uang ini? Kalau itu saya lakukan, 

pasti orang-orang yang sedang berdesakan di halte ini akan menyaksikan, dan 

nanti mereka pasti akan memandangi saya, sambil berpikir bahwa saya ini sok 

sosial, sok dermawan. Lalu bagaimana kalau bocah-bocah yang lain melihat? 

Akan sanggupkah saya bertahan di sini sambil terus dipandangi kana-kiri? 

Sebuah bus berhenti. Tiga penumpang turun. Yang dua langsung 

menyerbu ke halte, ikut berdesakan. Yang seorang mengambil payung yang 

disodorkan seorang bocah, lalu berjalan menjauh. Pemilik payung berjalan di 

belkangnya sambil mendekapkan kedua tangan yang gemetar ke dada. Saya 

merasa kasihan. Tapi masih lima bocah lagi yang menggigil, menunggu 

langganan. Si kaos biru menggigil makin keras, payung di tangannya masih 

tertutup rapi. 

Tangan saya kembali meraba dua uang logam di kantong. Ah, 

keterlaluan betul saya ini. Untuk apa saya malu pada orang-orang di halte ini? 

Apa urusan mereka? Ini uang saya sendiri, terserah mau saya apakan. Saya 

genggam uang itu, dan mulai membuka mulut. 
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Bagaimana saya mesti memanggil bocah berkaos biru itu? „Hai‟, atau 

„Dik‟, atau bagaimana? Tapi  apa pun yang ke luar dari mulut saya, mesti 

semua orang di halte ini akan menoleh kearah saya. Lalu mereka akan 

menyaksikan bagaimana bocah itu mendekat dengan wajah kebingungan. Dan 

mereka akan melihat bagaimana saya meletakkan dua uang logam  ke 

genggaman si bocah, dan mereka akan mendengar saya berucap. Ini uang buat 

kamu, sekarang kamu pulang saja, ya, nanti kamu sakit. 

Lalu mereka semua akan memandangi saya, memandangi sang 

dermawan, dan mereka mulai menilai saya ke dalam benak mereka. Ah, 

rasanya saya tidak akan sanggup. 

Genggaman saya semakin kuat. Saya keluarkan uang itu. Betul, dua 

ratus rupiah. Cuma bua ratus rupiah. Tapi apakah juga „Cuma dua ratus 

rupiah‟ buat si kaos biru? 

“Senopati! Senopati!” 

Saya tersentak. Ah, bis saya sudah datang. Cepat-cepat saya naik, dan 

bis pun melaju. 

 

F. Tugas 

1. Carilah cerpen 

2. Diskusikanlah nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen! 

3. Kaitkanlah unsur-unsur intrinsik (tema, penokohan, dan amanat) dengan 

kehidupan sehari-hari! 

4. Identifikasilah kalimat langsung dan tifak langsung dalam cerpen!  

 

KEGIATAN BELAJAR 7 

A. Standar Kompetensi 

4. Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, 

deskriptif, eksposisi) 
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B. Kompetensi Dasar 

4.1. Menulis gagasan dengan menggunakan pola urutan waktu dan tempat 

dalam bentuk paragraf naratif. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mendaftarkan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 

naratif. 

2. Menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologis waktu dan 

peristiwa. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf naratif. 

4. Menyunting paragraf naratif yang ditulis teman berdasarkan kronologis, 

waktu, peristiwa, dan EYD. 

5. Menggunakan kata ulang dalam paragraf naratif. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi 

paragraf naratif. 

2. Siswa dapat menyusun kerangkan paragraf naratif berdasarkan kronologis 

waktu dan peristiwa. 

3. Siswa mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf 

naratif. 

4. Siswa menyunting paragraf naratif yang ditulis teman Anda berdasarkan  

kronologis, waktu, peristiwa, dan EYD. 

5. Siswa menggunakan kata ulang dalam paragraf naratif. 

 

E. Materi 

Narasi merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan 

menyampaikan atau menceritakan peristiwa atau pengalaman diri sendiri, 

tentang orang lain, atau tentang diri sendiri dan orang lain pada waktu tertentu. 

Pada umumnya narasi dapat dibedakan menjadi narasi informative 

(ekspositoris) dan artistik (literal). Narasi informatif berkecenderungan 

menginformasikan peristiwa dengan bahasa yang lugas. Narasi artistik 
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berkecenderungan menggunakan bahasa yang indah. Paragraf narasi, yaitu 

paragraf yang berisi peristiwa atau pengalaman baik yang berupa narasi 

informasi maupun narasi artistik. Perhatikan contoh paragraf di bawah ini! 

1. ”Seseorang sedang menyapu sambil menembang. Pak Mo mengumpulkan 

daun-daun kering di sudut halaman. Esok hari pekerjaan yang sama 

menghadang di tempat yang sama. Daun-daun jatuh dan Pak Mo 

menyapunya lagi. Begitulah rupanya hakikat dari hidup selalu menuntut 

dibersih-bersihkan karena sampah dapat datang setiap saat setiap desah 

napas. (hidup menuntut selalu bersih) narasi artistik. 

2. Matahari belum begitu terik. Jakarta belum lagi bangkit benar. Jam baru 

menunjukkan pukul tujuh pagi lebih lima belas menit. Akan tetapi, itulah 

saat-saat berdarah, detik-detik paling dramatis dan stragis dalam sejarah 

kecelakaan kereta api di negeri ini. “Dalam sembilan belas tahun terakhir 

inilah kecelakaan kereta api yang terburuk,” ujar Menteri Perhubungan. 

(Paragraf narasi informatif) 

 

F. Tugas 

1. Tulislah topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf naratif! 

3. Buatlah kerangka karangan! 

4. Kembangkanlah kerangka karangan tersebut menjadi paragraf naratif! 

5. Suntinglah paragraf naratif yang dibuat temanmu berdasarkan kronologis, 

waktu, peristiwa, dan EYD-nya! 

6. Gunakanlah kata ulang dalam paragraf naratif! 

 

KEGIATAN BELAJAR 8 

A. Standar Kompetensi 

4. Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, 

deskriptif, dan ekspositif). 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.2. Menulis hasil observasi dalam bentuk paragraf deskriptif. 
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C. Indikator Pembelajaran 

1. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 

deskripsi berdasarkan hasil pengamatan 

2. Menyusun kerangka deskripsi 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf deskripsi 

4. Menggunakan frasa ajektif dalam paragraf deskriptif. 

5. Menyunting paragraf deskripsi yang ditulis temanmu. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 

deskriptif. 

2. Siswa menyusun kerangka paragraf deskriptif. 

3. Siswa mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 

deskriptif. 

4. Siswa menggunakan frasa ajektif dalam paragraf deskriptif 

5. Siswa menyunting paragraf deskriptif yang ditulis temanmu. 

 

E. Materi 

Paragraf deskripsi ialah paragraf yang berisi pencitraan. 

Langkah-langkah menyusun karangan deskripsi yaitu: 

a. menentukan topik 

b. menentukan tema 

c. menentukan tujuan 

d. melakukan pengamatan 

e. mengklasifikasikan hasil pengamatan 

f. menyusun kerangka karangan, dan 

g. mengembangkan kerangka karangan. 

Paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu secara jelas dan terperinci. 

Pola pengembangan paragraf deskripsi, antara lain, meliputi pola 

pengembangan spasial dan pola pengembangan sudut pandang. 

Pola spasial ialah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas 

ruang dan waktu. Dengan teratur, penulis menggambarkan suatu ruang dari 
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kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, 

dan sebagainya. 

Pola sudut pandang ialah pola pengembangan paragraf yang 

didasarkan atas tempat atau posisi penulis dalam melihat sesuatu. Untuk 

menggambarkan suatu tempat atau  keadaan, pertama penulis mengambil 

sebuah posisi tertentu. Kemudian, secara perlahan dan berurutan, penulis 

menggambarkan benda demi benda yang terdapat di tempat itu dari yang 

terdekat hingga yang terjauh. 

 

Contoh Paragraf Deskripsi 

Berpelu Tanpa Mengeluh 

 

Di Jakarta kegiatan pembangunan ditandai 

antara lain oleh adanya upacara peresmian gedung 

baru yang selesai dibangun, atau hiruk pikuknya 

pekerja dan gerakan alat-alat besar yang sedang 

menyelesaikan sesuatu bangunan, atau bidang-bidang lahan yang luas mulai 

dikelilingi pagar seng yang cukup tinggi karena di tempat itu akan didirikan 

bangunan baru. Berbagai peralatan berat digunakan untuk menghujam tanah 

dan menghantam batu-batuan, kemudian dicengkeramnya dengan mudah 

untuk dialihkan ke tempat tadanya. Gerakan berbagai peralatan itu seolah-olah 

dilakukan penari yang memeragakan tarian kontemporer di panggung terbuka 

dengan awan sebagai dekor, semua gerakannya kaku oleh dominasi garis 

lurus, diiringi oleh benturan martil dengan batu-besi baja dan desingan 

berbagai jenis mesin yang memekakkan. Kiranya tidak berlebihan untuk 

menyatakan bahwa kebisingan itu justru pertanda pembangunan; apakah ada 

bangunan tanpa kebisingan? Pembangunan mesti rame ing gawe, meskipun 

bisa saja orang berusaha sepi ing pamri. …. 

 

Frasa ajektif adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus 

tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat; contoh: 

 Anak kecil 
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 Beban berat 

 Baju merah 

 

F. Tugas 

1. Tulislah topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi deskriptif! 

2. buatlah kerangka karangan! 

3. Kembangkanlah kerangka karangan tersebut menjadi paragraf deskriptif! 

4. Suntinglah paragraf deskriptif yang di tulis temanmu! 

5. Gunakanlah frasa ajektif dalam paragraf naratif! 

 

KEGIATAN BELAJAR 9 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami puisi yang disampaikan secara langsung/tidak langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.1. Mengidentifikasi unusur-unsur bentuk suatu puisi yang disampaikan 

secara langsung ataupun melalui reklaman. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi (majas, rima, kata berkonotasi dan makna lambang). 

2. Menanggapi unsur-unsur puisi yang ditemukan dalam puisi. 

3. Mengartikan kata-kata berkonotasi dan makna lambang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa membaca puisi secara bergantian di depan kelas dengan baik. 

2. Siswa mengidentifikasi (majas, rima, kata berkonotasi dan makna lambang 

pada puisi yang telah dibaca. 

3. Siswa mengartikan kata-kata berkonotasi dan makna lambang. 

 

E. Materi 

Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra. Hal yang membedakan 

puisi dengan cerpen atau novel adalah pemilihan katanya (diksi). Kata-kata 
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dalam puisi memang dipilih dengan mempertimbangkan efek makna dan 

persajakan yang berkaitan. Oleh karena itu, ketika puisi dibacakan, pendengar 

akan merasakan keindahan puisi itu dari “permainan kata”nya. 

Rangkaian kata dalam puisi yang “tidak sembarang comot” itu akan 

membawa tema, makna, dan pesan dari penyairnya. Kalian harus mampu 

menangkap tema, makna, dan pesan penyair ketika mendengarkan puisi.  

 
Puisi 

Di Sebuah Rumah di Atas Bukit Lasiming 

   

Di sebuah rumah di atas bukit lasiming 

Danau menghampar meriak waktu 

Menyulam awan 

Membatasi mimpi 

Di sebuah rumah di atas bukit Lasiming 

Kukulum angan kubasuh khayal 

Wudhuhku kulekatkan pada iman 

Tuhan memberi perputaran waktu 

Untuk diingat 

Kemudian jadi lembaran nafas 

Yang kelak di buka kembali 

Di sebuah rumah di atas bukit lasiming 

Kusujudkan kepalaku mengingatkanmu 

Menghangatkan kebesaranmu 

Pada temali darahku 

Mimpi seperti tidak ada lagi 

 

Karya Gusriady Rasyid,  

Siswa SMAN 4 Parepare, 2001 
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Puisi tersebut termasuk puisi baru karena bentuknya, baitnya, sejumlah 

baris, rima tidak terikat oleh aturan tertentu. Puisi di atas merupakan contoh 

puisi yang dibuat oleh siswa SMAN 4 Parepare. 

 

F. Tugas 

Sekarang salah satu di antara kalian membacakan puisi di depan kelas! 

1. Identifikasilah (majas, rima, kata berkonotasi dan bermakna lambang)! 

2. Tanggapilah unsur-unsur puisi yang ditemukan dalam puisi tersebut! 

3. Artikanlah kata-kata berkonotasi dan makna lambang! 

 

KEGIATAN BELAJAR 10 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami puisi yang disampaikan secara langsung/tidak langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.2. Mengungkapkan isi suatu puisi yang disampaikan secara langsung atau 

pun melalui rekaman. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menyebutkan tema puisi yang didengar. 

2. Menyebutkan jenis puisi yang didengar (balada, elegi, roman, ode, himne, 

satire) 

3. Menjelaskan maksud puisi. 

4. Mengungkapkan isi puisi dengan kata-kata sendiri. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa menyebutkan tema puisi yang didengar/dibaca 

2. Siswa menyebutkan jenis-jenis puisi yang didengar (balada, elegi,  roman, 

ode, himne, satire)! 

3. Siswa menjelaskan maksud puisi 

4. Siswa mengungkapkan isi puisi dengan kata-kata sendiri! 
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E. Materi 

Puisi adalah bentuk karangan yang terikat kepada: 

a. Bentuk : Banyaknya kata dalam tiap baris 

 Banyaknya baris dalam tiap bait 

 Banyaknya bait dalam suatu gubahan puisi 

b. Bunyi : Sajak 

 Irama 

Melihat perkembangan puisi dari bentuk lama sampai kepada bentuk 

moderen. Jelaslah bahwa puisi adalah prosa yang dipadatkan. 

Puisi sekarang jauh lebih padat dari puisi lama, baik isi maupun tingkat 

perkembangan dalam sajak dan irama. Para seniman/penyair menggunakan 

puisi sebagai tempat mencurahkan rasa, karenanya puisi dapat dikatakan 

gudang dari rasa, pokok-pokok persoalan yang dihadapi manusia 

 

Puisi 

Perahu Layar 

Karya Darmanto Jatman 

 

Kembang layar kembang 

Sibak air, ukir wajah laut 

Kembang layar kembang 

Tabur angin, remangi langit 

Pada nelayan aku berteriak lantang 

Ai abang, Abang 

Pasang layar, Abang, pasang layar 

Lalu hati menonta berdoa kepada Tuhan; 

O  Tuhan, bawalah manusia ini ke tempat taburan ikan 

Biar hati beriak menusuri kehidupan 

Lalu dengan alun aku pun menembang 

Kembang layar kembang 

Laju ke ujung bumi, batas langit dan laut. 
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F. Tugas 

1. Bacalah puisi di atas (cari puisi)! 

2. Sebutkanlah tema puisi yang didengar 

3. Sebutkanlah jenis-jenis pusi didengar/dibaca! 

4. Jelaskanlah maksud Puisi! 

5. Ungkapkanlah isi puisi dengan kata-kata sendiri! 

 

KEGIATAN BELAJAR 11 

A. Standar Kompetensi 

6. Membahas cerita pendek melalui kegiatan diskusi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.1. Mengemukakan hal-hal yang menarik atau mengesankan dari cerita 

pendek melalui kegiatan diskusi. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menceritakan kembali isi cerita pendek yang dibaca dengan kata-kata 

sendiri. 

2. Mengungkapkan hal-hal yang menarik atau mengesankan. 

3. Mendiskusikan unsur-unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca. 

4. Menemukan nilai-nilai dalam cerpen. 

5. Membandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek dengan 

kehidupan sehari-hari. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa membaca cerita pendek 

2. Siswa menceritakan kembali isi cerita pendek yang dibaca dengan kata-

kata sendiri. 

3. Setelah membaca cerpen tersebut, siswa mengungkapkan hal-hal yamg 

menarik atau mengesankan dari cerpen tersebut. 

4. Siswa mendiskusikan unsur-unsur intrinsik cerpen yang telah dibaca 

5. Siswa menemukan nilai-nilai dalam cerpen tersebut. 
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6. Siswa membandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen dengan 

kehidupan sehari-hari. 

 

E. Materi 

Bacalah Cerpen  

Miskin 

Oleh,  Andi Tenri Dala F. 

 

Aku tidak suka menjadi orang miskin. Entah siapa 

yang suka, kalau tidak miskin mana mungkin aku harus 

mengorek kotak sampah sampai malam seperti ini. Miskin hanya membuat 

orang seperti aku harus pasrah menghadapi hari-hari esok. Tidak ada 

keceriaan dan harapan yang datang. 

Aku benci miskin. Kemiskinan menciptakan rupa burukku sekarang. 

Tidak ada yang mengira kalau umurku 26 tahun. Wajahku lebih kelihatan tua 

dan kumal. Sekali lagi aku benci miskin. Impianku adalah menjadi seperti 

aktor-aktor di televisi. Mereka banyak yang seusia denganku. Tapi mereka 

kelihatan gagah dengan baju karya perancang mode terkenal, mobil mahal 

model terbaru, dan wanita-wanita cantik. 

Entah sampai kapan aku benci miskin. Miskin menakdirkan aku 

mencari belas kasihan orang lain dan tetap bertahan hidup di kota besar seperti 

ini. 

“Bakri, kamu masih kerja ya?” Tanya Mang Kasim Si penjual nasi 

goreng. “Udah tengah malam masih ngorek kota sampah?” 

Aku duduk di bangku kayu dekat gerobak nasi gorengnya. Sambil 

melepas lelah sebentar aku minum air putih hangat yang disediakan Mang 

Kasim di meja makan. Ia selalu berjualan nasi goreng di depan ruko ini dari 

sore hingga tengah malam. 

“Iya Mang, mumpung lagi malam Minggu. Kan rame gini lebih aman. 

Biasanya kalau lagi sepi masih aja ada orang nodong saya. Padahal, uang 

seratus rupiah di kantong saja tidak ada,”jawabku. 
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Aku menghirup bau nasi goreng yang enak di wajan. Wanginya 

membuat perut lapar semakin berbunyi minta diisi. Tidak lama kemudian 

Mang Kasim mengantar dua bungkusan nasi goreng ke mobil merah yang 

parker di depanku. Lalu ia sibuk dengan pelanggan lainnya. 

“Aku sudah muak. Masa tahun ini aku tidak boleh jalan-jalan ke 

Sidney lagi? Sumpek di sini terus!” maki seorang wanita di mobil merah itu. 

“Setiap hari aku hambur-hamburkan uang di kafe dan belanja. Masih 

Sumpek?!” kali ini yang laki-laki berbicara keras juga. 

Aku melihat kearah mobil itu. Bukan maksudku untuk mendengar 

pembicaraan orang lain. Tapi suara kedua pasang itu cukup keras didengar 

orang-orang di sekitar mereka. 

“Saya dulu biasanya ke Kanada atau Jerman. Sekarang ke Sidney saja 

kamu larang. Sudah ajak aku makan! Kirain mau ke restoran hotel. Ternyata 

Cuma di pinggir jalan kayak gini!” seru wanita itu marah. 

“Keh, kirain aku bodoh, ya? Kamu mau ke sana untuk ketemu pacar 

barumu, kan? Dasar perempuan jalang!” 

Muka si wanita merah padam dikatakan seperti itu. Dengan kesal 

dilempar bungkusan nasi goreng yang dipegangnya ke luar. 

Begitu mobil merah itu pergi aku memungut nasi goreng yang masih 

terbungkus rapi. Lumayan, pikirku, untuk emak di rumah yang jarang makan 

enak. Apalagi nasinya masih hangat. Segera aku pulang membawa bungkusan 

itu dengan senang. Ternyata miskin itu tidak seburuk yang aku duga. Mungkin 

hanya orang miskin sepertiku yang tahu betapa enaknya makanan ini. 

Sekarang aku tidak terlalu benci miskin. 

Kumpulan cerpen, Yayasan Multimedia Sastra, Jakarta, 2002, hal. 39-41 

 

F. Tugas 

1. Bacalah cerpen tersebut dengan baik! 

2. Ceritakanlah kembali isi cerita pendek yang dibaca dengan kata-kata 

sendiori! 

3. Diskusikanlah unsur-unsur intrinsik cerpen yang telah dibaca! 
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4. Temukanlah nilai-nilai dalam cerpen tersebut. 

5. Bandingkanlah nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen dengan kehidupan 

sehari-hari! 

 

KEGIATAN BELAJAR 12 

A. Standar Kompetensi 

6. Membahas cerita pendek melalui kegiatan diskusi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2. Menemukan nilai-nilai cerita pendek melalui kegiatan diskusi. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menceritakan kembali isi cerita pendek yang dibaca dengan kata-kata 

sendiri. 

2. Mengungkapkan hal-hal yang menarik atau mengesankan. 

3. Mendiskusikan unsur-unsur intrinsik cerita pendek yang telah dibaca. 

4. Mengidentifikasi kalimat langsung dan tidak langsung pada cerpen yang 

telah dibaca. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa membaca (diskusi) sebuah cerita pendek. 

2. Siswa menceritakan kembali isi cerita pendek yang dibaca dengan kata-

kata sendiri. 

3. Siswa mengungkapkan hal-hal yang menarik atau mengesankan dari cepen 

tersebut. 

4. Siswa mendiskusikan unsur-unsur intrinsik cerpen yang telah dibaca. 

5. Siswa mengidentifikasi kalimat langsung dan tidak langsung dalam  

cerpen tersebut. 
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E. Materi 

Bacalah Cerpen 

Dia Teramat Malang 
Oleh: Asdina Ratnawati 

 

Pagi indah sekali di Baturaden. Matahari bersinar 

cerah menimpa pohon-pohon cemara yang kelihatan hijau 

berkilat. Puncak Gunung Slamet muncul di atas warna-warna hijau kebiruan 

alam di sekitarnya. Langit sangat bersih, biru cerah, menjadi latar belakang 

yang menonjolkan kegagahan gunung itu. 

Keindahan alam pagi itu saya potret dari beberapa sudut. Selesai 

memotret, saya menoleh berkeliling dan menangkap sesosok tubuh berjalan ke 

arah saya. Segera saja saya ingin memotretnya. 

Cepat-cepat saya bidikkan lensa kearahnya. Melalui lensa, saya 

melihat seorang wanita berpakaian sangat sederhana, menggendong sebuah 

baskom dengan sehelai kain yang sudah pudar warnanya. Tidak terlihat 

kesegaran dan kecerahan di wajahnya yang tampak masih muda. Ia bahkan 

tampak tidak peduli, memandang ke depan dengan pandangan kosong. Dua 

kali saya berhasil memotretnya, tetapi dia tampaknya tidak menyadari apa 

yang telah saya lakukan. 

“Mendoan, ndoro, masih anget,” katanya sambil mengangkat baskom 

dari kain gendongannya. Di balik daun pisang penutup baskom itu, kelihatan 

mendoan, tempe yang digoreng dengan tepung, lembut, denganh aromanya 

yang gurih menimbulkan selera, khas Purwokerto. 

Saya langsung saja mulai menikmati tempe berwarna kehitaman itu 

sambil berdiam diri. Pada suatu saat, saya merasa wanita itu memperhatikan 

saya. Saya menengok ke arahnya. Betul saja. Dia menatap saya. 

“Susi, ya?” Katanya sambil menunjuk ke arah saya dengan ibu jarinya. 

Saya kaget. Dari mana dia tahu nama kecil saya? Siapa sih, dia? 

Rasanya saya tidak kenal siapa pun di sini. 

“Ayolah, Susi, seharusnya Anda tidak melupakan saya, sambil 

menundukka kepalanya. 
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Saya amati wajahnya dalam-dalam. Saya berusaha mengingat-ingat. 

Pelan-pelan terasa bahwa saya pernah mengenalnya. Tapi, siapa? 

“Anda lupa sama saya. Tari, Untariah,” lanjutnya dengan wajah yang 

betul-betul menghancurkan perasaan. 

Saya tidak dapat berkata-kata. Rasanya seperti ingin menangis. Dia 

Untariah, teman sekelas saya di SD. Seingat saya dia sangat pintar. Dalam 

persaingan pelajaran dia selalu dapat mengalahkan saya. Banyak orang yang 

memuji otaknya yang cemerlang. Tapi, apa yang terjadi dengannya? 

Lama kami terdiam. Setelah menekan perasaan kuat-kuat, saya 

akhirnya memecahkan kesunyian dengan mulai bercerita tentang diri saya. 

Saya katakan bahwa saya sedang mendaki gunung. Kami serombongan sudah 

dua hari  berkemah di situ. Di bumi perkemahan milik Perhutani. 

“Anda kelihatannya senang, ya?” katanya tiba-tiba memotong cerita 

saya. “Ada kesempatan meneruskan sekolah, punya banyak teman, punya 

kesempatan untuk jalan-jalan menikmati hidup.” 

“Tapi, saya … rasanya semua sudah hilang….” 

“Anda ingat, ayah saya tukang pos,” lanjutnya, “Ayah meninggal 

waktu saya kelas dua SMP. Kami harus berjuang keras untuk hidup. Mula-

mula, kami menjual rumah untuk modal. Kami pindah ke desa Memutung, 

disini. Kami coba membuka warung. Hasilnya pas-pasan, sementara 

kebutuhan makin besar. Akhirnya, saya memutuskan untuk berhenti sekolah 

dan mencoba mencari tambahan. Itu baru kira-kira enam bulan setelah ayah 

meninggal.” 

Gila, pikir saya. Ini benar-benar kenyataan yang sangat buruk yang 

tidak pernah saya bayangkan akan dapat terjadi. 

“Sulit sekali bagi saya mencari pekerjaan karena saya tidak 

mempunyai ijazah apa-apa. Saya pernah menjadi pelayan restoran di 

Purwokerto. Tapi, ongkos pulang pergi ke sana terlalu besar. Saya terpaksa 

berhenti bekerja dan membantu usaha ibu. Tapi, tidak banyak hasilnya. Saya 

berusaha keras keluar dari kesulitan itu. Dan inilah akhirnya,” katanya sambil 

menggerakkan kepalanya ke arah baskom mendoan. 
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“Adik-adikmu bagaimana?” Tanya saya sesudah terdiam beberapa 

saat. 

“Alhamdulillah, sampai sekarang mereka masih bersekolah, tapi 

mereka juga ikut mencari tambahan, mengumpulkan daun cengkeh yang 

gugur di sekitar sini.” 

“Ini hari Sabtu,” tiba-tiba Tari memecah kesunyian, “nanti, sebentar 

lagi pasti banyak orang yang datang ke Taman Ria. Mudah-mudahan saja saya 

banyak duit,” sambungnya mencoba berseloroh. 

Dia membereskan baskomnya kemudian bersiap pergi. “Saya harus 

pergi, Susi. Sampai ketemu lagi,”katanya. 

“Hei tunggu, Tari. Saya belum bayar,” kata saya sambil menyerahkan 

semua uang yang ada di saku saya. 

Matahari bersinar terik ketika saya kembali ke kemah. Hawa dingin 

terasa segar di badan. Puncak gunung Slamet mulai menghilang tertutup 

kabut. Alam Baturaden memang indah, tapi nasib Utariah membayangi 

perasaan saya. 

 

Catatan; 

Cerpen merupakan karang yang singkat, sederhana, dan masalahnya 

juga tunggal. Biasanya, cerpen dapat dibaca dalam sekali kesempatan. 

Walaupun sederhana, cerpen memiliki unsur-unsur yang lengkap. 

Unsur-unsur intrinsik sebuah cerpen adalah tema, latar alur, tokoh, dan sudut 

pandang (pusat pengisahan). Latar dalam cerpen terdiri atas latar waktu dan 

latar tempat. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. 

Alur ada beberapa jenis, alur maju dan mundur.  Tokoh atau pelaku dalam 

cerpen memiliki watak atau karakter yang berbeda. Cara pengarang 

menampakkan karakter tokoh bisa dengan penyebutan langsung, melalui 

dialog antarpelaku, melalui monolog pelaku, atau penggambaran tokoh 

secara langsung. 
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F. Tugas 

1. Bacalah cerpen kembali! 

2. Ceritakanlah kembali isi cerpen yang dibaca dengan kata-kata sendiri. 

3. Ungkapkanlah hal-hal yang menarik atau mengesankan! 

4. Diskusikanlah unsur-unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca. 

5. Identifikasilah kalimat lamgsung dan tidak lamgsung dalam cerpen. 

 

KEGIATAN BELAJAR 13 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan cerpen. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.1. Membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Membacakan puisi dengan memperhatikan lafal, tekanan dan intonasi 

yang sesuai demngan isi puisi. 

2. Membahas/mendiskusikan pembacaan puisi berdasarkan lafal, tekanan dan 

intonasi. 

3. Memberi saran perbaikan pembacaan puisi yang kurang tepat. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa membacakan puisi dengan memperhatikan lafal, tekanan dan 

intonasi yang sesuai dengan isi puisi. 

2. Siswa membahas pembacaan puisi berdasarkan lafal, tekanan, dan intonasi 

3. Siswa memberi saran perbaikan pembacaan puisi yang kurang tepat 

 

E. Materi 

Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra. Hal yang membedakan 

puisi dengan cerpen atau novel adalah pemilihan katanya (diksi). Kata-kata 

dalam puisi memang dipilih dengan mempertimbangkan efek makna dan 
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persajakan yang berkaitan. Oleh karena itu, ketika puisi dibacakan, pendengar 

akan merasakan keindahan puisi itu dari “permainan kata”nya. 

Bacalah Puisi berikut  

Sunnatullah 

Oleh: Rifai Ali 

 

Sedikit pun tidak ada terasa 

Bumi berputar teramat laju 

Sehari ke sehari tidak diasa 

Daun ke daun menjadui kayu 

Dengan tenang bagai biasa 

Demikian alam melancar maju 

Dalam kesepian yang amat sangat 

Letak iradat yang maha hebat 

Dalam kesempurnaan teramat lambat 

Bekerja Kodrat yang maha dahsyat. 

Tapi, bila tammat usia Saat, 

Sekejap mata Dunia kiamat 

 

F. Tugas 

1. Sebelum Anda membacakan puisi di depan teman-temanmu, terlebih 

dahulu puisi dibaca dalam hati! 

2. Bacakanlah puisi di depan kelas/teman-temanmu dengan memperhatikan 

lafal, tekanan dan intonasi yang sesuai dengan isi puisi/tepat. 

3. Bahaslah/diskusikanlah pembacaan puisi berdasarkan lafal, tekanan dan 

intonasi yang tepat 

4. Berikanlah saran perbaikan pada pembacaan puisi yang kurang tepat! 
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KEGIATAN BELAJAR 14 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan cerpen. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.2. Menganalisis keterkaitan unsur intrinsik suatu cerpen dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur cerpen yangn telah dibaca 

2. Mengaitkan unsur intrinsik dengan kehidupan sehari-hari 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa membaca cerpen dalam hati! 

2. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur cerpen yang telah dibaca. 

3. Siswa mengaitkan unsur-unsur intrinsik dengan kehidupan sehari-hari 

 

E. Materi 

Bacalah Cerpen  

Kasih Sepanjang Jalan 

`Di stasiun kereta api bawah tanah Tokyo, aku merapatkan mantel wol 

tebalku erat-erat. Pukul 5 pagi. Musim dingin yang hebat. Udara terasa beku 

mengigit. Januari ini memang terasa lebih dingin dari tahun-tahun 

sebelumnya. Di luar salju masih turun dengan lebat sejak kemarin. Tokyo 

tahun ini terselimuti salju tebal, memutihkan segenap pemandangan. 

Stasiun yang selalu ramai ini agak sepi karena hari masih pagi. Ada 

seorang kakek tua di ujung kursi, melenggut menahan kantuk. Aku 

melangkah perlahan ke arah mesin minuman. Sesaat setelah sekeping uang 

logam aku masukkan, sekaleng capucino hangat berpindah ke tanganku. Kopi 

itu sejenak menghangatkan tubuhku, tapi tak lama karena ketika tanganku 

menyentuh kartu pos di saku mantel, kembali aku berdebar.  

http://cerpenislami.blogspot.com/2006/09/kisah-islami-kasih-sepanjang-jalan.html
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Tiga hari yang lalu kartu pos ini tiba di apartemenku. Tidak banyak 

beritanya, hanya sebuah pesan singkat yang dikirim adikku, "Ibu sakit keras 

dan ingin sekali bertemu kakak. Kalau kakak tidak ingin menyesal, pulanglah 

meski sebentar, kak". Aku mengeluh perlahan membuang sesal yang 

bertumpuk di dada. Kartu pos ini dikirim Asih setelah beberapa kali ia 

menelponku tapi aku tak begitu menggubris ceritanya. Mungkin ia bosan, 

hingga akhirnya hanya kartu ini yang dikirimnya. Ah, waktu seperti bergerak 

lamban, aku ingin segera tiba di rumah, tiba-tiba rinduku pada ibu tak 

tertahan. Tuhan, beri aku waktu, aku tak ingin menyesal. 

Sebenarnya aku sendiri masih tak punya waktu untuk pulang. 

Kesibukanku bekerja di sebuah perusahaan swasta di kawasan Yokohama, 

ditambah lagi mengurus dua puteri remajaku, membuat aku seperti tenggelam 

dalam kesibukan di negeri sakura ini. Inipun aku pulang setelah kemarin 

menyelesaikan sedikit urusan pekerjaan di Tokyo. Lagi-lagi urusan pekerjaan.  

Sudah hampir dua puluh tahun aku menetap di Jepang. Tepatnya sejak 

aku menikah dengan Emura, pria Jepang yang aku kenal di Yogyakarta, kota 

kelahiranku. Pada saat itu Emura sendiri memang sedang di Yogya dalam 

rangka urusan kerjanya. Setahun setelah perkenalan itu, kami menikah.  

Masih tergambar jelas dalam ingatanku wajah ibu yang menjadi 

murung ketika aku mengungkapkan rencana pernikahan itu. Ibu meragukan 

kebahagiaanku kelak menikah dengan pria asing ini. Karena tentu saja begitu 

banyak perbedaan budaya yang ada diantara kami, dan tentu saja ibu sedih 

karena aku harus berpisah dengan keluarga untuk mengikuti Emura. Saat itu 

aku berkeras dan tak terlalu menggubris kekhawatiran ibu.  

Pada akhirnya memang benar kata ibu, tidak mudah menjadi istri 

orang asing. Di awal pernikahan begitu banyak pengorbanan yang harus aku 

keluarkan dalam rangka adaptasi, demi keutuhan rumah tangga. Hampir saja 

biduk rumah tangga tak bisa kami pertahankan. Ketika semua hampir karam, 

Ibu banyak membantu kami dengan nasehat-nasehatnya. Akhirnya kami 

memang bisa sejalan. Emura juga pada dasarnya baik dan penyayang, tidak 

banyak tuntutan.  
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Namun ada satu kecemasan ibu yang tak terelakkan, perpisahan. Sejak 

menikah aku mengikuti Emura ke negaranya. Aku sendiri memang sangat 

kesepian diawal masa jauh dari keluarga, terutama ibu, tapi kesibukan 

mengurus rumah tangga mengalihkan perasaanku. Ketika anak-anak beranjak 

remaja, aku juga mulai bekerja untuk membunuh waktu.  

Aku tersentak ketika mendengar pemberitahuan kereta Narita Expres 

yang aku tunggu akan segera tiba. Waktu seperti terus memburu, sementara 

dingin semakin membuatku menggigil. Sesaat setelah melompat ke dalam 

kereta aku bernafas lega. Udara hangat dalam kereta mencairkan sedikit 

kedinginanku. Tidak semua kursi terisi di kereta ini dan hampir semua 

penumpang terlihat tidur. Setelah menemukan nomor kursi dan melonggarkan 

ikatan syal tebal yang melilit di leher, aku merebahkan tubuh yang penat dan 

berharap bisa tidur sejenak seperti mereka. Tapi ternyata tidak, kenangan 

masa lalu yang terputus tadi mendadak kembali berputar dalam ingatanku.  

Ibu..ya betapa kusadari kini sudah hampir empat tahun aku tak 

bertemu dengannya. Di tengah kesibukan, waktu terasa cepat sekali berputar. 

Terakhir ketika aku pulang menemani puteriku, Rikako dan Yuka, liburan 

musim panas. Hanya dua minggu di sana, itupun aku masih disibukkan 

dengan urusan kantor yang cabangnya ada di Jakarta. Selama ini aku pikir ibu 

cukup bahagia dengan uang kiriman ku yang teratur setiap bulan. Selama ini 

aku pikir materi cukup untuk menggantikan semuanya. Mendadak mataku 

terasa panas, ada perih yang menyesakkan dadaku. "Aku pulang bu, maafkan 

keteledoranku selama ini" bisikku perlahan.  

Cahaya matahari pagi meremang. Kereta api yang melesat cepat 

seperti peluru ini masih terasa lamban untukku. Betapa masih jauh jarak yang 

terentang. Aku menatap ke luar. Salju yang masih saja turun menghalangi 

pandanganku. Tumpukan salju memutihkan segenap penjuru. Tiba-tiba aku 

teringat Yuka puteri sulungku yang duduk di bangku SMA kelas dua. Bisa 

dikatakan ia tak berbeda dengan remaja lainnya di Jepang ini. Meski tak 

terjerumus sepenuhnya pada kehidupan bebas remaja kota besar, tapi Yuka 

sangat ekspresif dan semaunya. Tak jarang kami berbeda pendapat tentang 
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banyak hal, tentang norma-norma pergaulan atau bagaimana sopan santun 

terhadap orang tua.  

Aku sering protes kalau Yuka pergi lama dengan teman-temannya 

tanpa idzin padaku atau papanya. Karena aku dibuat menderita dan gelisah 

tak karuan dibuatnya. Terus terang kehidupan remaja Jepang yang kian bebas 

membuatku khawatir sekali. Tapi menurut Yuka hal itu biasa, pamit atau 

selalu lapor padaku dimana dia berada, menurutnya membuat ia stres saja. Ia 

ingin aku mempercayainya dan memberikan kebebasan padanya. Menurutnya 

ia akan menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Untuk menghindari 

pertengkaran semakin hebat, aku mengalah meski akhirnya sering 

memendam gelisah.  

Riko juga begitu, sering ia tak menggubris nasehatku, asyik dengan 

urusan sekolah dan teman-temannya. Papanya tak banyak komentar. Dia 

sempat bilang mungkin itu karena kesalahanku juga yang kurang 

menyediakan waktu buat mereka karena kesibukan bekerja. Mereka jadi 

seperti tidak membutuhkan mamanya. Tapi aku berdalih justru aku bekerja 

karena sepi di rumah akibat anak-anak yang berangkat dewasa dan jarang di 

rumah. Dulupun aku bekerja ketika si bungsu Riko telah menamatkan SD 

nya. Namun memang dalam hati ku akui, aku kurang bisa membagi waktu 

antara kerja dan keluarga.  

Melihat anak-anak yang cenderung semaunya, aku frustasi juga, tapi 

akhirnya aku alihkan dengan semakin menenggelamkan diri dalam kesibukan 

kerja. Aku jadi teringat masa remajaku. Betapa ku ingat kini, diantara ke lima 

anak ibu, hanya aku yang paling sering tidak mengikuti anjurannya. Aku 

menyesal. Sekarang aku bisa merasakan bagaimana perasaan ibu ketika aku 

mengabaikan kata-katanya, tentu sama dengan sedih yang aku rasakan ketika 

Yuka jatau Riko juga sering mengabaikanku. Sekarang aku menyadari dan 

menyesali semuanya. Tentu sikap kedua puteri ku adalah peringatan yang 

Allah berikan atas keteledoranku dimasa lalu. Aku ingin mencium tangan 

ibu....  
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Di luar salju semakin tebal, semakin aku tak bisa melihat 

pemandangan, semua menjadi kabur tersaput butiran salju yang putih. Juga 

semakin kabur oleh rinai air mataku. Tergambar lagi dalam benakku, saat 

setiap sore ibu mengingatkan kami kalau tidak pergi mengaji ke surau. Ibu 

sendiri sangat taat beribadah. Melihat ibu khusu' tahajud di tengah malam 

atau berkali-kali mengkhatamkan alqur'an adalah pemandangan biasa buatku. 

Ah..teringat ibu semakin tak tahan aku menanggung rindu. Entah sudah 

berapa kali kutengok arloji dipergelangan tangan.  

Akhirnya setelah menyelesaikan semua urusan boarding-pass di 

bandara Narita, aku harus bersabar lagi di pesawat. Tujuh jam perjalanan 

bukan waktu yang sebentar buat yang sedang memburu waktu seperti aku. 

Senyum ibu seperti terus mengikutiku. Syukurlah, Window-seat, no smoking 

area, membuat aku sedikit bernafas lega, paling tidak untuk menutupi 

kegelisahanku pada penumpang lain dan untuk berdzikir menghapus sesak 

yang memenuhi dada. Melayang-layang di atas samudera fasifik sambil 

berdzikir memohon ampunan-Nya membuat aku sedikit tenang. Gumpalan 

awan putih di luar seperti gumpalan-gumpalan rindu pada ibu.  

Yogya belum banyak berubah. Semuanya masih seperti dulu ketika 

terakhir aku meninggalkannya. Kembali ke Yogya seperti kembali ke masa 

lalu. Kota ini memendam semua kenanganku. Melewati jalan-jalan yang dulu 

selalu aku lalui, seperti menarikku ke masa-masa silam itu. Kota ini telah 

membesarkanku, maka tak terbilang banyaknya kenangan didalamnya. 

Terutama kenangan-kenangan manis bersama ibu yang selalu mewarnai 

semua hari-hariku. Teringat itu, semakin tak sabar aku untuk bertemu ibu.  

Rumah berhalaman besar itu seperti tidak lapuk dimakan waktu, 

rasanya masih seperti ketika aku kecil dan berlari-lari diantara tanaman-

tanaman itu, tentu karena selama ini ibu rajin merawatnya. Namun ada satu 

yang berubah, ibu...  

Wajah ibu masih teduh dan bijak seperti dulu, meski usia telah senja 

tapi ibu tidak terlihat tua, hanya saja ibu terbaring lemah tidak berdaya, tidak 

sesegar biasanya. Aku berlutut disisi pembaringannya, "Ibu...Rini datang, 
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bu..", gemetar bibirku memanggilnya. Ku raih tangan ibu perlahan dan 

mendekapnya didadaku. Ketika kucium tangannya, butiran air mataku 

membasahinya. Perlahan mata ibu terbuka dan senyum ibu, senyum yang aku 

rindu itu, mengukir di wajahnya. Setelah itu entah berapa lama kami 

berpelukan melepas rindu. Ibu mengusap rambutku, pipinya basah oleh air 

mata. Dari matanya aku tahu ibu juga menyimpan derita yang sama, rindu 

pada anaknya yang telah sekian lama tidak berjumpa. "Maafkan Rini, Bu.." 

ucapku berkali-kali, betapa kini aku menyadari semua kekeliruanku selama 

ini.  

September 24, 2006 

 

F. Tugas 

1. Bacalah dalam hati cerpen tersebut di atas! 

2. Identifikasilah unsur-unsur cerpen yang telah Anda baca! 

3. Kaitkanlah unsur-unsur intrinsik dengan kehidupan sehari-hari! 

 

KEGIATAN BELAJAR 15 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis puisi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

8.1. Menulis puisi lama dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi puisi lama berdasarkan bait, irama, dan rima. 

2. Membedakan bentuk pantun dan syair. 

3. Menulis pantun/syair dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. 

4. Menyuntin puisi lama yang dibuat temanmu. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mengidentifikasi puisi lama berdasarkan bait. Irama, dan rima. 

2. Siswa membedakan bentuk pantun dan syair. 
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3. Siswa menulis pantun/syair dengan memperhatikan bait, irama, dan rima 

4. Siswa menyunting puisi lama yang dibuat temanmu. 

 

E. Materi 

Pantun 

Pantun gubahan yang terdiri dari empat baris, baris pertama dan kedua 

sebagai sampiran, baris ketiga dan empat sebagai isi, bersajak abab. 

Ciri-ciri pantun: 

 Terdiri dari empat baris 

 Baris pertama sampiran 

 Baris terakhir sebagai isinya 

 Bersajak ab ab 

 

Syair 

Kata syair berasal dari syaara atau syuur yang artinya: bertembang, 

bermadah atau bersyair. Kemudian tiombul kata syair. Jadi syair atau syuur 

dalam bahasa Arab sama dengan puisi atau sanjak tetapi bentuknya berlainan 

dengan puisi Indonesia seperti pantun. 

Syarat-syaratnya: 

 terdiri dari 4 baris 

 bersajak a a a a 

 Seluruhnya merupakan isi (biasanya digunakan menyusun cerita, dongeng-

dongeng dan nasehat-nasehat) 

 Suku kata dalam tiap baris 8, 10 atau 12 

 

Contoh 

 Sangatlah suka duli mahkota 

 Melihat putranya besarlah nyata 

 Kepada istri baginda berkata 

 Adinda mau apa bicara kita 

  Berhentilah kisa raja Hindustan 

  Tersebutlah pula suatu perkataan 
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  Abdul Hamid Syah Paduka sultan 

  Duduklah Baginda bersuka sukaan 

 

F. TUGAS 

1. Identifikasilah (ciri) puisi lama berdasarkan bait, irama, dan rima? 

2. Bedakanlah bentuk pantun dan syair? 

3. Tilislah pantun/syair dengan memperhatikan bait, irama, dan rima? 

4. Suntilah puisi lama yang dibuat temanmu? 

 

KEGIATAN BELAJAR 16 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis puisi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

8.2. Menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, rima, dan irama. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi puisi baru berdasarkan bait, irama, dan rima. 

2. Menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. 

3. Menyuntin puisi baru yang dibuat teman. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mengidentifikasi puisi baru berdasarkan bait, irama, dan rima. 

2. Siswa menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. 

3. Siswa menyuntin puisi baru yang dibuat teman. 

 

E. Materi 

Kalau pada angkatan lama kita dapat membagio puisi atas dasar-dasar: 

Jumlah baris, sajak, irama, serta isinya, maka pada angkan baru bentuk-bentuk 

ini dapat pula ditentukan hanya berdasarkan jumlah barisnya saja.(baca: 

Distichon, Terzina, Quatryn, Quint, Quint, Septina, Octaaf (stanza), 

Soneta,dan sanjak bebas) 
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Puisi baru menurut isi dapat dibagi atas: Ode, Satyre, Ellegie, Hymne, 

Epigram, Romance, Ballade. 

Contoh Puisi Baru  

 

Catatan Tahun 1946 

 

 Ada tanganku, sekali akan jemu terkulai, 

 Mainan cahya di air hilang bentuk dalam kabut 

 Dan suara yantg kucintai „kan berhenti membelai 

 Kupahat batu nisan sendiri dan kupagur 

Kita – anjing diburu – hanya melihat sebagaian dari sandiwara sekarang 

 Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang 

 Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu 

 Keduanya harus dicatet, keduanya dapat tempat. 

  Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu 

 Jika bedil sudah disimpan, Cuma kenangan berdebu 

 Kita memburu arti atau diserahkan apada anak lahir sempat. 

 Karena itu jangan mengerdip, tatap dan penamu asah 

Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering sedikit mau basah! 

Chaeril Anwar, Feb. 1947        

 

F. Tugas 

1. Identifikasilah puisi baru berikut berdasarkan bait, irama, dan rima 

Kecewa 

 

    Air selopak tinggal di jalan 

    Biru kelabu kemerah-merahan 

    Bercermin langit dan awan 

    Dengan hiasan setangkai flamboyant 

    Indah mengandung janji 

    Cakarku gemetar 

    Maju menyambar 
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    Cermin dikoyak-koyak pecah 

    Lenyap kabur nan indah 

    ………………………….. 

    Tapi, dalam genggaman: Lumpur belaka  

 

      Nugroho, Jakarta, 17 Febr. 1946 

2. Tulislah puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. 

3. Suntinglah puisi baru yang dinuat teman. 

 

KEGIATAN BELAJAR 17 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami informasi melalui tuturan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

9.1. Menyimpulkan isi informasi yang disampaikan melalui tuturan 

langsung. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mencatat pokok-pokok isi informasi yang disampaikan melalui tuturan 

langsung. 

2. Menyimpulkan isi informasi dengan tuturan yang runtut dan mudah 

dipahami. 

3. Menyampaikan secara lisan isi informasi yang telah ditulis secara runtut. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mencatat pokok-pokok isi informasi yang disasmpaikan melalui 

tuturan langsung 

2. 2.Siswa menyimpulkan isi informasi dengan urutan yang runtut dan 

mudah dipahami. 

3. Siswa menyampaikan secara lisan isi informasi yang telah ditulis secara 

runtut. 
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E. Materi 

Informasi dapat kalian peroleh dari mana saja, termasuk dari 

mendengarkan pembacaan teks. Syarat utama yang harus kalian penuhi adalah 

mendengarkan dengan saksama, berkonsentrasi, dan selalu focus pada 

informasi yang sedang dibacakan. 

Salah seorang teman kalian akan membacakan teks ini. Tutup buku 

pelajaran kalian dan dengarkan dengan saksama! Sambil mendengarkan, 

catatlah pokok-pokok informasinya! 

 

Mengatasi Ganguan Tidur 

 

Dengan berlatih rutin menggunakan didgeridoo, alat 

musik tiup bangsa Aborigin di Australia, mampu mengurangi 

masalah gangguan tidur. Latihan menyanyi juga memiliki 

manfaat yang sama. 

Para peneliti Swiss menemukan bahwa dengan latihan rutin meniup 

instrument tersebut salama 25 menit setiap hari, dapat mengatasi serangan 

apnoea. Penderita apnoea tidak dapat menikmati tidur dengan nyaman. 

Penderita seringkali terjaga secara tiba-tiba dari tidurnya karena tidak dapat 

bernapas. Hal tersebut terjadi akibat tertutupnya lubang tenggorokan oleh 

jaringan lunak di bagian pangkal tenggorokan. 

Sekitar lima persen penduduk dunia terkena kelainan tersebut. Tim 

peneliti Swiss meneliti pengaruh latihan alat musik tiupini. 

Mereka meneliti 25 orang yang memiliki gangguan apnoea dan 

membaginya menjadi dua kelompok. Salah satunya diberikan latihan rutin 

selama empat bulan, sedangkan kelompok lainnya dimasukkan ke dalam 

daftar tunggu. Pasien yang memperoleh latihan dilaporkan merasa tidur 

dengan lebih nyaman, sedangkan yang belum masih terus terganggu. 

Ahli penyakit gangguan tidur dari University of Surrey mendukung 

pendapat tersebut. “Melatih jalan napas dengan cara itu dapat membantu para 
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penderita gangguan tidur,” kata Neil Stanley,”seseorang yang melakukan 

latihan menyanyi juga memperoleh manfaat yang sama,” Katanya. 

………………………………………………………………………….. 

(Dikutif dari Kompas Cyber Media, 26 Desember 

2005, dengan pengubahan) 

 

F. Tugas 

1. Catatlah pokok-pokok isi informasi yang disampaikan melalui tuturan 

langsung! 

a. ………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………. 

 Dst. 

2. Simpulkanlah isi informasi dengan urutan yang ruintut dan mudah 

dipahami. 

3. Sampaikanlah secara lisan isi informasi yang telah ditulis secara runtut di  

depan teman-temanmu (di depan kelas). 

 

KEGIATAN BELAJAR 18 

A. Standar Kompetensi 

9. Memahami informasi melalui tuturan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

9.2. Menyimpulkan isi informasi yang disampaikan melalui tuturan langsung 

(rekaman atau teks yang dibaca). 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. 1.Mencatat pokok-pokok isi informasi yang disampaikan melalui rekaman 

atau teks yang dibacakan. 

2. Menyampaikan secara lisan isi informasi secara runtut dan jelas. 

3. Menyimpulkan isi informasi yang didengar. 

4. Mengembangkan pokok-pokok informasi menjadi wacana eksposisi. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa  mencatat pokok-pokok isi informasi yang disampaikan melalui 

rekaman atau teks yang dibacakan. 

2. Siswa menyampaikan secara lisan isi informasi secara runtut dan jelas. 

3. Siswa menyimpulkan isi informasi yang didengar. 

4. Siswa mengembangkan pokok-pokok informasi menjadi wacana eksposisi. 

 

E. Materi 

Dalam pelajaran ini, kalian akan belajar mencatat pokok-pokok isi 

berita/informasi yang secara langsung disiarkan melalui televisi/dibacakan 

tenmu. Setelah itu, kalian diharapkan mampu mengungkapkan kembali isi 

informasi itu dengan baik. 

 

Bacalah wacana/berita 

Pemirsa 

Warga yogyakarta dikejutkan oleh gempa berkekuatan 5,9 skala 

richter. Peristiwa ini terjadi pada pukul 05.55 WIB. Histeris massa pasca 

gempa masih terdengar hingga kini. Bahkan, situasi di Yogyakarta dan 

sekitarnya masih belum stabil. 

Kerusakan diberbagai tempat dapat diamati secara jelas. Sekitar 2.459 

lebih jiwa dikabarkan meninggal dunia. Tak hanya itu, ratusan jiwa 

mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat. Dari pantauan 

kami, secara umum, uluran tangan masyarakat luas amat diperlukan terutama 

infuse, obat-obatan, dan tenaga medis. 

Berdasarkan data dari badan geologi Departemen Energi dan Sumber 

Daya Meneral (ESDM), gempa yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya, 

bersumber dari bagian selatan Yogyakarta dari arah timur laut dengan 

kedalaman 17,1 km. Gempa terjadi karena adanya patahan aktif. Lebih dari 

itu, masyarakat diharap tetap waspada. 

Untuk proses pemulihan bencana Yogyakarta dan sekitarnya, PMI 

membuka posko Bantuan Gempa di Yogyakarta dan sekitarnya. Bantuan 
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berupa uang tunai dapat ditranfer ke posko Bantuan Gempa di Yogya-PMI 

dengan no. rek. 021765943. 

 

F. Tugas 

1. catatlah pokok-pokok isi informasi yang disampaikan melalui rekaman 

atau teks yang dibacakan! 

2. Sampaikanlah secara lisan isi informasi secara runtut dan jelas! 

3. Simpulkanlah isi informasi yang diodengarnya! 

4. Kembangkanlah pokok-pokok informasi menjadi wacana eksposisi! 

 

KEGIATAN BELAJAR 19 

A. Standar Kompetensi 

1. Mengungkapkan komentar terhadap informasi dari berbagai sumber. 

 

B. Kompetensi Dasar 

10.1. Memberikan kritik terhadap informasi dari media cetak dan atau 

elektronik 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mendata informasi dari sebuah artikel dengan mencantumkan sumbernya. 

2. Merumuskan pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan umum di 

masyarakat (apa isinya, siapa yang memunculkan, kapan dimunculkan, apa 

yangt menjadi latar belakanya dsb.) 

3. Memberikan kritik dengan disertai alasan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mendata informasi dari sebuah artikel dengan mencantumkan 

sumbernya. 

2. Siswa merumuskan pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan 

umum di masyarakat (apa isinya, siapa yang memunculkan, kapan 

dimunculkan, apa yang menjadi latar belakannya dsb.) 

3. Siswa memberikan kritik dengan disertai alasan. 
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E. Materi 

Artikel 

Artikel adalah tulisan yang sering dimuat di surat kabar. Artikel selalu 

berusaha lebih faktual. Dia tidak akan bercerita mengenai apa yang terjadi 

pada umumnya, tapi apa yang terjadi pada orang-orang tertentu yang diketahui 

penulisnya. Dari orang banyak yangmengalami kejadian yang sama (itulah 

realita), penulisnya berusaha mendapatkan fakta, yaitu satu atau dua orang, 

dan pengalaman orang-orang ini dipakainya sebagai bahan untuk artikelnya, 

sebagai tesisnya atau sebagai argumentasinya, kadang-kadang bahkan sebagai 

kesimpulannya. 

 

Pembagian Program Di SMA, Masih Perlukah? 

Oleh. Herman Sudrajat 

 

Waktu di SMA dulu seorang teman mengeluh 

begini, “Ah sial, Man, gue nggak pada A1 (IPA) lagi. 

Bakop-nyokap pasti marad berat, nih. Soalnya mereka 

maunya gue masuk program A1, atau minimal A2. Sedangkan gue sendiri  

lebih suka A3. Lu tahu „kan, gue paling nggak suka sama apa yang namanya 

kimia, fisika dan biologi. Rasanya otak gue ini sudah nggak mampu buat 

pelajaran gituan.” 

Memang banyak sekali pelajaran SMA yang menentukan program 

studinya berdasarkan gensi, teman, atau suara terbanyak dan paling dominan 

di rumah mereka. Mereka tidak memilih atas dasar kemampuan diri mereka, 

atau kegemaran mereka terhadap sesuatu program A1 atau A2 karena kedua 

program itu lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik. Padahal, 

menurutnya lagi, sepupunya yang lulus program A2 akhirnya memilih jurusan 

kepariwisataan. 

Kedengarnya memang lucu jika seseorang yang tadinya mengikuti 

program A2, Ilmu Biologi, akhirnya masuk ke bidang parieisata. Tapi itulah 

yang terjadi di masyarakat sekarangt ini. Program yang kita pilih belum tentu 

dapat berlanjut sesuai dengan keinginan kita, karena setelah lulus SMA kita 
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masih harus dites lagi di UMPT yang pesertanya tidak hanya siswa program 

yang sama. 

Agaknya pada dasarnya tujuan diadakanya sistem program di SMA 

adalah baik. Namun pada akhirnya hal yang baik ini mengundang banyak 

pertanyaan setelah melihat apa yang terjadi setelah para siswa lulus dari SMA: 

mereka mendapat kebebasan untuk memilih fakultas kesukaan mereka. 

Dengan demikian, para siswa yang sudah bosan dengan pelajaran pada 

programnya tidak akan memilih fakultas yang sesuai dengan program itu. 

Seorang teman lain dengan berani menunda kenaikannya ke kelas dua, 

hanya karena ia tidak mendapat program A1 yang diminatinya. “Biar, deh, 

Man, Gue nunda setahun, yang penting gue masuk A1 nantinya.,”jelasnya. 

Ketika saya Tanya apakan dia tidak merasa rugi dengan menunda satu tahun, 

sedangkan sebenarnya dia pantas naik ke kelas dua dengan program A3, dia 

menegaskan lagi bahwa yang penting bisa masuk program A1. 

Ketika beberapa tahun kemudian kami bertemu, ternyata teman ini 

sudah pindah jurusan lagi. Dia bukanya masuk ke fakultas teknik atau 

sejenisnya, tetapi malahan ke fakultas hukum! 

“Jadi apa tujuan program-program yang ada sekarang kalau ternyata 

tidak ada follow-up-nya?” demikian Tanya salah seorang guru saya sewaktu di 

SMA dulu. Baginya sendiri, sebagai seorang guru, program-program yang 

disediakan bagi siswa SMA itu masih belum jelas seratus persen. Dulu, 

katanya, ada jurusan IPA, IPS, tetapi tetap saja ketika siswa-siswa itu masuk 

ke perguruan tinggi, belum tentu siswa jurusan IPA masuk ke fakultas yang  

berkaitan dengan jurusannya. Banyak dari mereka yang justru masuk ke 

fakultas Hukum, FISIP, atau bahkan Fakultas Sastra.  

Persis seperti itu saya temukan ketika saya masuk ke Fakultas Sastra 

ini. Ternyata banyak sekali di antara teman-teman saya yang berasal dari 

Progran A1  dan A2. Ketika saya tanyakan, banyak di antara mereka yang 

mengatakan bahwa mereka sudah bosan dengan pelajaran-pelajaran terdahulu, 

seperti kimia, fisika, biologi dan matematika. Mereka juga mengatakan bahwa 
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untuk ke fakultas yang sesuai dengan program A1 dan A2 ada terlalu banyak 

saingan, dan juga terlalu berat. 

Lantas, apa sebetulnya maksud diadakannya program-porogram seperti 

itu? Adik saya, misalnya, saat ini dia sedang bingung harus memilih program 

apa yang cocok dengan dirinya,. Sedangkan banyak teman-temanya hanya 

mengikuti saja apa adanya, tanpa sepenuhnya mengerti mengenai program 

yang “dipilihnya”. 

“Tentunya setiap siswa ingin melihat jalur pendidikannya terbentang 

dengan jelas, namun pada akhirnya dia sendiri menjadi bingung, tidak tahu 

lagi apa tujuannya semula,‟ demikian pendapat seorang guru saya, ketika saya 

mendapat kesempatan berbincang-bincang dengannya. 

Jadi, pokoknya, yang aman adalah seperti teman saya di atas, yang 

penting sekolah, dan cari program yang rasanya cocok, kalau bisa yang agak 

“elit,” sedangkan untuk kelanjutannya di universitas nanti, itu urusan lain, bisa 

cari-cari lagi. 

 

F. Tugas 

1. Bacalah artikel  di atas. 

2. Datalah informasi dari sebuah artikel dengan mencantumkan sumbernya. 

3. Rumuskanlah pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan umum di 

masyarakat (apa isinya, Siapa yang memunculkan, kapan dimunculkan, 

apa uyang menjadi latar belakanya dsb.) 

4. Kritiklah dengan disertai alasan! 

 

KEGIATAN BELAJAR 20 

A. Standar Kompetensi 

10. Mengungkapkan komentar terhadap informasi dari berbagai sumber. 

 

B. Kompetensi Dasar 

10.2. Memberikan persetujuan/dukungan terhadap artikel yang terdapat dalam 

media cetak dan atau elektronik. 
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C. Indikator Pembelajaran 

1. Mendata informasi dari sebuah artikel dengan mencantumkan sumbernya. 

2. Merumuskan pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan umum 

dimasyarakat (apa isinya, siapa yang memunculkan, kapan dimunculkan, 

apa yang menjadi latar belakangnya dsb.) 

3. Memberikan persetujuan dukungan dengan bukti pendukung  (disertai     

dengan penjelasan) 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mendata informasi dari sebuah artikel dengan mencantumkan 

sumbernya. 

2. Siswa merumuskan pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan 

umum di masyarakat (apa isinya, siapa yang memunculkan, kapan 

dimunculkan, apa yang menjadi latar belakangnya dsb.) 

3. Siswa memberikan persetujuan dukungan dengan bukti pendukung 

(disertai dengan penjelasan) 

 

E. Materi 

Apabia kita memberikan persetujuan atau dukungan terhadap pendapat 

orang lain, tidak cukup hanya mengungkapkan gagasan saja. Kita perlu 

mendukung gagasan itu dengan alasan, bukti atau fakta-fakta yang benar agar 

gagasan (opini) kita menyakinkan orang lain. 

    

Bahasa Indonesia dalam Bahaya 

 

Diskusi panel Kompas dengan topik “Bahasa 

Indonesia dalam Bahaya” ini sedikit berbeda dengan 

pertemuan ilmiah bertukar pikiran mengenai bahasa yang 

biasa diadakan. Hal ini disebabkan acara ini memeriksa bahasa Indonesia 

dalam konteks bahasa secara keseluruhan. 

Setelah memeriksa bahasa Indonesia, terlihat ada semacam nasib – jasi 

bukan pertarungan-bahwa bahasa Indonesia lahir dari suatu Lingua franca 
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yang mengalir masuk dan beredar dari macam-macam soal, dari atas sampai 

ke bawah. Akan tetapi, ketika menjadi suatu wacana dalam bidang bahasa, dia 

diangkat justru dari suatu yang sangat menarik pada kongres Bahasa Indonsia 

yang pertama. 

Di sana ada seorang pembela luar biasa yang pada waktu itu masih 

berumur 23 tahun. Dalam bahasa Belanda yang hebat, Mohammad Yamin  

membela bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang kira-kira terjemahannya, 

“Karena itu, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa bahasa Melayu perlahan-

lahan akan ditentukan sebagai bahasa pergaulan atau bahasa persatuan untuk 

orang-orang Indonesia. Kebudayaan masa depan Indonesia atau 

pengungkapan kebudayaan bahasa Indonesia masa depan hanya bisa diperoleh 

dalam bahasa itu. Bahasa lain, seperti Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Roti, dan 

Batak, semuanya dengan cukup terbatas. Hanya bahasa Melayu yang punya 

kemampuan memperluas diri cukup besar dan juga mampui mengembangkan 

dirinya secara lebih dari tempat lain.” 

Di pihak lain, ahli bahasa Prof. Anton Moeliono dalam suati 

pertemuan di Padang baru-baru ini mengataklan, bahasa Indonesia miskin 

karena cendikiawannya miskin. Tidak ada cendikiawan Indonesia menulis 

buku seperti di Maleysia atau di Singapura. Hanya 10 persen buku yang terbit 

dalam kategori buku yang orisinal. Yang 90 persen lain adalah terjemahan 

dengan tingkat rendah yang membuat bahasa Indonesia tidak berkembang. 

Yamin dengan keyakinan yang kuat mengucapkan bahasa Melayu 

akan menjadi bahasa Indonesia baku. Dalam arti seperti itu, bahasa akhirnya 

bukan lagi sekedar bahasa atau bahasa Indonesia, tetapi suatu masyarakat. 

Sebab, tanpa bahasa tidak ada juga masyarakat. 

Umpamanya saja, dengan suatu gerak globalisasi akhirnya bahasa 

Indonesia bertarung dengan bahsa-bahasa lain. Bertarung bukan dalam medan 

bahasa, tetapi dalam modal, perdagangan, impor, ekspor, teknologi, 

komunikasi, computer, surat elektronik, internet, SMS, perbankan, novel, 

puisi, musik, dan lain-lain. Di sana bahasa dipertaruhkan. Apakah bahasa 

Indonesia mampu memenangkan pertarungan di dalam medan perjuangan itu; 
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hegemoni bahasa asing yang masuk secara luar biasa, yaitu bahasa Inggris, 

sebab tentu saja tidak ada satu bahasa lain pun yang mampu memenangkan 

pertarungan selain bahasa Inggris. 

Apakah betul bahasa Indonesia berada dalam bahaya? Dari segi 

kuantitatif, barangkali tidak karena suatu bahasa yang didukung sekurang-

kurangya oleh 250 juta pemakai di Indonesia, Malaysia, brunai Darussalam, 

dan Singapura sangat sulit diduga akan rusak atau binasa sama sekali. 

………………………………………………………………………….. 

  Sumber: Kompas 13 Oktober 2003 dengan mengubah seperlunya 

 

F. TUGAS 

1. Bacalah artikel di atas! 

2. Datalah informasi dari sebuah artikel dengan mencantumkan sumbernya. 

3. Rumuskanlah pokok-pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan 

umum di masyarakat (apa isinya, siapa yang memunculkan, kapan 

dimunculkan, apa yang menjadi latar belakannya, dsb.) 

4. Berikanlah persetujuan dukungan dengan bukti pendukung (disertai 

dengan penjelasan). 

 

KEGIATAN BELAJAR 21 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami ragam wacana tulis dengan membaca memindai. 

 

B. Kompetensi Dasar 

11.1. Merangkum seluruh isi informasi teks buku ke dalam beberapa kalimat 

dengan membaca memindai. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Memcatat pokok-pokok isi informasi pada halaman bab tertentu yang 

dirujuk. 

2. Merangkum seluruh isi informasi (yang diperoleh dari halaman bab 

tertentu) ke dalam beberapa kalimat. 



 56 

3. Membahas rangkuman yang telah dibuat. 

4. Mengidentifikasi klausa dalam teks buku. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mencatat pokok-pokok isi informasi pada halaman bab tertentu 

yang dirujuk. 

2. Siswa merangkum seluruh isi informasi (yang diperoleh dari halaman bab 

tertentu) ke dalam beberapa kalimat. 

3. Siswa membahas rangkuman yang telah dibuat. 

4. Siswa mengidentifikasi klausa dalam teks buku. 

 

E. Materi 

Membaca memindai untuk dapat memperoleh informasi 

Apabila kita ingin mengetahui suatu data atau informasi tertentu dari 

sebuah wacana, maka kita dapat menggunakan teknik membaca memindai 

(scanning). Soedarso dalambukunya Sistem Membaca Cepat dan Efektif 

(2000: 89-91) menyatakan bahwa membaca memindai (scanning) adalah suatu 

teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang 

lain-lain. Jadi, langsung ke masalah yang dicari, yaitu: 

1. Fakta khusus dan 

2. Informasi tertentu 

Scanning dapat digunakan untuk beberapa keperluan, antara lain; 

1. Mencari nomor telepon 

2. Mencari entri pada eindeks 

3. Mencari angka-angka statistik; 

4. Mencari kata pada kamus 

5. Melihat acara siaran televisi; dan 

6. Melihat daftar perjalanan. 

Apabila Anda ingin mencari informasi penting dalam sebuah teks, 

Anda dapat mencari letak di bagian mana dari tulisan itu yang memuat 

informasi yang dibutuhkan. Berikut ini contoh indeks serta penggunaan indeks 

tersebut untukmendapatkan suatu informasi tertentu. 
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alergi, 4 – 45 

anemia, 21 

arthritis, 43 – 46 

aterosklerotis, 46 

dst. 

Contoh indeks di atas merupakan indeks dari buku chlorella Makanan 

Sehat Alami. Sebagai contoh, apabila ingin mengetahui tentang penyakit 

aterosklerosis buku tersebut, kita dapat mengetahuinya pada hal. 46. Berukut 

kutipan dari indeks tersebut yang berhubungan dengan aterosklerosis. 

 

Halaman 46 

Rangkuman Informasi dari halaman 46 tentang aterosklerosis 

Ateroklerosis adalah proses penyempitan dan pengerasan arteri oleh 

komponen yang dapat merusak terutama kolestrol) darah. Perbaikan 

aterosklerosis dapat dilakukan dengan mempertahankan kadar kolesterol darah 

di bawah 160 mg% selama dua tahun. Penelitian membuktikan bahwa 

chlorella memiliki peranan dalam perbaikan fungsi pembuluh darah menua 

yang telah dirusak oleh aterosklerosis. Derivat hematoporphyrin yang mirip 

dengan zat-zat dalam chlorella disuntikka kepada binatang penderita 

aterosklerosis dan terbukti menghentikan pertumbuhan plaq aterosklerotik. 

Hal ini menjadi bukti chlorella dapat mencegah aterosklerosis. 

 

F. Tugas 

1. Catatlah pokok-pokok informasi pada halaman bab tertentu yang dirujuk? 

2. Rangkumlah seluruh isi informasi yang diperoleh dari halaman bab 

tertentu) ke dalam rangkuman yang telah dibuat? 

3. Bahasalah rangkuman yang telah dibuat? 

4. Identifikasilah klausa dalam teks buku tersebut? 
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KEGIATAN BELAJAR 22 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami ragam wacana tulis dengan membaca memindai. 

 

B. Kompetensi Dasar 

 11.2. Merangkum seluruh isi informasi dari suatu tabel dan atau grafik ke 

dalam beberapa kalimat dengan membaca memindai. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mengungkapkan (secara lisan atau tertulis) isi tabel/grafik yang terdapat 

dalam bacaan ke dalam beberapa kalimat. 

2. Merangkum isi informasi dari suatu tabel/grafik. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mengungkapkan (secara lisan atau tertulis) isi tabel/grafik yang 

terdapat dalam bacaan ke dalam beberapa kalimat. 

2. Siswa merangkum isi informasi dari suatu tabel/grafik. 

 

E. Materi 

Tabel 

Cermati tabel berikut bersama teman semejamu! Lalu, kerjakanlah 

latihan yang menyertainya. 

Tabel : Data Penduduk Usia Kerja dan Angkatan kerja Kota Bekasi 

Tahun 2003. 

Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Penduduk Usis Kerja 

2. Angkatan kerja 

    a. Bekerja 

    b. Menc. Pekerjaan 

3. Bukan Ang. Kerja 

    a. Sekolah 

    b. Mengurus RT. 

    c. Lainnya 

75,984 

64,837 

59,909 

4,928 

11,147 

6,063 

836 

4,248 

76,666 

35,479 

30,876 

4,603 

41,187 

5,668 

31,819 

3,701 

152,650 

100,316 

90,785 

9,531 

52,334 

11,731 

32,654 

7,949 

Sumber: BPS, Nakertrans Tahun 2003 (data diolah dalam ribuan orang) 
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Ujilah pemahaman kalian tentang isi tabel di atas dengan mengisi 

pernyataan rumpang berikut! 

a. Jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit 

dibandingkan perempuan dengan kisaran ………… dan ………… 

b. Jumlah angkatan kerja penduduk laki-laki yang sudah bekerja pada tahun 

2003 adalah ………… 

c. Penduduk angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan berjumlah  

………… dengan rincian ………… dan ………… 

d. Penduduk angkatan kerja perempuan yang sudah terserap dalam lapangan 

pekerjaan ternyata baru sedikit, yakni ………… 

e. Penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2003 berjumlah ………… 

dengan rincian ………… dan ………… 

 

F. Tugas 

1. Ungkapkanlah (secara lisan atau tertulis ) isi tabel/grafik yang terdapat 

dalam bacaan ke dalam beberapa kalimat? 

2. Rangkumlah isi informasi dari suatu tabel/grafik! 

 

KEGIATAN BELAJAR 23 

A. Standar Kompetensi 

12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato. 

 

B. Kompetensi Dasar 

12.1. Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk 

paragraf argumentasi. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mendaftarkan topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan menjadi 

paragraf argumentasi. 

2. Menyusun Kerangka paragraf argumentasi 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 

argumentasi. 
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4. Menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, dengan 

demikian, oleh sebab itu, dll) dalam paragraf argumentasi. 

5. Menyunting paragraf argumentasi yang ditulis teman. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mendaftar topik-topik pendapat yang dapat dikembangkan menjadi 

paragraf argumentasi. 

2. Siswa menyusun kerangka paragraf argumentasi. 

3. Siswa mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 

argumentasi 

4. Siswa menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, 

dengan demikian, oleh sebab itu, dll) dalam paragraf argumentasi. 

5. Siswa menyunting paragraf yang ditulis teman.. 

 

E. Materi 

Argumentasi adalah karangan yang berusaha memberikan alas an 

untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. 

Jadi, argumentasi pasti memuat argument, yaitu bukti dan alas an yang dapat 

meyakinkan orang lain bahwa pendapat kita memang benar. 

Contoh Topik 

a. Lulusan SMA hendaknya dibekali dengan keterampilan dan kecakapan 

hidup 

b. Flu Burung dan Sars 

c. Ceroboh saat membersihkan gigi 

Konjungsi adalah menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat 

lainnya. Oleh karena itu, konugsi ini selalu memulai kalimat baru. Berikut 

uraian dan contoh konjungsi antarkalimat beserta fungsinya dalam kalimat 

(Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, 1998: 300-302). 

1. Konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan yang dinyatakan pada 

kalimat sebelumnya, seperti: biarpun demikian/begitu, sekalipun 

demikian/begitu, walaupun demikian/begitu, dan meskipun 

demikian/begitu. 
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2. Konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada 

kalimat sebelumnya, seperti: sesudah itu, setelah itu, dan selanjutnya. 

(lebih lengkapnya lihat Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia) 

 

F. Tugas 

a. Daftarlah topik-topik, pendapat yang dapat dikembangkan menjadi 

paragraf argumentasi! 

b. Buatlah/susunlah kerangka paragraf karangan argumentasi 

c. Kembangkanlah kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 

argumentasi! 

d. Gunakanlah kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, dengan 

demikian, oleh sebab itu, dll) dalam peragraf argumentasi 

e. Suntinglah paragraf argumentasi yang ditulis temanmu? 

 

KEGIATAN BELAJAR 24 

A. Standar Kompetensi 

12. Mengungkapkan informasi melalui paragraf dan teks pidato. 

 

B. Kompetensi Dasar 

12.2. Menulis gagasan untuk meyakinkan atau mengajak pembaca/pendengar 

bersikap atau melakukan sesuatu dalam bentuk paragraf persuasi. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Membaca paragraf persuasi. 

2. Mengidentifikasi karakteristik persuasi. 

3. Menulis paragraf persuasi. 

4. Menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, dengan 

demikian, oleh sebab itu, dll) dalam paragraf persuasi. 

5. Menyunting paragraf persuasi yang ditulis teman. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa membaca/membuat paragraf persuasi! 
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2. Siswa mengidentifikasi karakteristik paragraf persuasi. 

3. Siswa menulis paragraf persuasi. 

4. Siswa menggunakan kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, 

dengan demikian, oleh sebab itu, dll) dalam paragraf persuasi. 

5. Siswa menyunting paragraf persuasi yang ditulis teman. 

 

E. Materi 

Persuasi atau imbauan adalah jenis karangan yang di samping 

mengandung alas an-alasan dan bukti atau fakta, juga mengandung ajakan atau 

imbauan agar pembaca mau menerima dan mengikuti pendapat atau kemauan 

penulis. 

Ciri-ciri persuasi  

a. Harus ada argumentasi (alas an dan bukti) 

b. Ada unsur imbauan atau ajakan 

c. Tidak ada pertentangan (konflik) 

Biasanya jenis persuasi ini dilakukan oleh pembuat iklan, penjual 

jamu, juru dakwah, juru kampanye, dan lain-lain. 

Contoh: 

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk tanaman dalam jangka 

waktu lama tidak lagi menyuburkan tanaman dan memberantas hama. 

Pestisida justru dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah lebih 

keras sehingga perlu pengolahan dengan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, 

hindarilah penggunaan pestisida secara berlebihan. 

Konjungsi adalah menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat 

lainnya. Oleh karena itu, konugsi ini selalu memulai kalimat baru. Berikut 

uraian dan contoh konjungsi antarkalimat beserta fungsinya dalam kalimat 

(Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, 1998: 300-302). 

 

F. Tugas 

a. Buatlah/bacalah paragraf persuasi! 

b. Identifikasilah karekteristik paragraf persuasi! 

c. Buatlah paragraf persuasi! 
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d. Gunakanlah kata penghubung antarkalimat (oleh karena itu, dengan 

demikian, oleh sebab itu, dll) dalam paragraf persuasi! 

e. Suntinglah paragraf persuasi yang ditulis temanmu! 

 

KEGIATAN BELAJAR 25 

A. Standar Kompetensi 

12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato. 

 

B.  Kompetensi Dasar 

12.3. Menulis hasil wawancara ke dalam beberapa paragraf dengan 

menggunakan ejaan yang tepat. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menentukan topik. 

2. Menyusun daftar pertanyaan dengan memperhatikan kelengkapan isi (apa, 

siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana). 

3. Mencatat pokok-pokok informasi yang diperoleh dari wawancara. 

4. Menulis hasil wawancara ke dalam beberapa paragraf dengan ejaan dan 

tanda baca yang benar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa menentukan topik. 

2. Siswa menyusun daftar pertanyaan dengan memperhatikan kelengkapan isi 

(apa, siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana). 

3. Siswa mencatat pokok-pokok informasi yang diperoleh dari wawancara. 

4. Siswa menulis hasil wawancara ke dalam beberapa paragraf dengan ejaan 

dan tanda baca yang benar. 

 

E. Materi 

Wawancara dapat diartikan sebagai kegiatan Tanya jawab antara 

pewawancara (yang bertindak sebagai pencari informasi) dengan pihak yang 

diwawancarai/narasumber yang bertindak sebagai pemberi informasi). 
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Pernahkah kalian melakukan wawancara? Nah, dalam pembelajaran 

ini, kalian akan melakukan wawancara dan menuliskan hasilnya dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: menemukan topik wawancara, memilih 

narasumber, menyusun, dan menuliskan hasil wawancara ke dalam paragraf 

dengan ejaan dan tanda baca yang benar Catatan 

Apa : Untuk menanyakan sesuatu (benda) 

Kapan  : Untuk menanyakan waktu 

Siapa            : Untuk menanyakan orang yang melkukan kegiatan (subjek) 

atau yang menjadi objek dalam suatu peristiwa. 

Di mana  : Untuk menanyakan tempat 

Bagaimana : Untuk menanyakan latar belakang masalah atau peristiwa yang 

terjadi 

Mengapa : Untuk menanyakan alasan mengapa suatu hal terjadi 

  

F. Tugas 

a. Tentukanlah topik! 

b. Susunlah daftar pertanyaan dengan memperhatikan kelengkapan isi apa, 

siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana). 

c. Catatlah pokok-pokok informasi yang diperoleh darai wawancara? 

d. Tulislah hasil wawancara ke dalam bebepara paragraf dengan ejaan dan 

tanda baca yang benar 

 

KEGIATAN BELAJAR 26 

A. Standar Kompetensi 

12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato. 

  

B. Kompetensi Dasar 

12.4. Menulis hasil wawancara ke dalam beberapa paragraf dengan 

menggunakan ejaan yang tepat. 
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C. Indikator Pembelajaran 

1. Menyusun teks pidato berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat 

yang muda dipahami. 

2. Menggunakan ungkapan dan preribahasa dalam teks pidato. 

3. Menyunting teks pidato tulisan teman. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa menyusun teks pidato berdasarkan kerangka dengan menggunakan 

kalimat yang muda dipahami. 

2. Siswa menggunakan ungkapan dan preribahasa dalam teks pidato. 

3. Siswa menyunting teks pidato tulisan teman. 

 

E. Materi 

Pejabat, pemimpin, ketua yang melaksanakan tugas kepemimpinannya 

pada berbagai kegiatan sebaiknya selalu siap sedia berpidato. Atau setidak-

tidaknya mereka memberi kata sambutan pada acara-acara, antara lain sebagai 

berikut; 

a. Pembukaan atau penutupan penataran, seminar, pertemuan, dan 

sebagainya. 

b. Pelantikan 

c. Pengarahan rapat 

d. Upacara peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan 

e. Peresmian dimulainya kegiatan tertentu 

f. Peresmian penggunaan hasil-hasil pembangunan 

 

Agar naskah pidato menjadi baik, perhatikan hal-hal berikut: 

1. Teknik menyusun pidato 

2. Sistematika materi piodato 

3. Sistematika dan teknik menyusun mateeri pidato 

4. Maksud dan tujuan pidato 

5. Menyenangkan  
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1. Teknik menyusun pidato 

a. Mengumpulkan bahan 

b. Membuat kerangka 

c. Menguraikan isi pidato secara terperinci 

2. Sistematika Materi Pidato menurut Retorika Tradisional 

a. Pendahuluan, disampaikan untuk menarik perhatian 

b. Pernyataan tentang pokok permasalahan, pokok permasalahan yang 

akan dikemukakan. 

c. Mengajukan fakta-fakta, Fakta-fakta untuk membuktikan masalah 

yang sedang dibahas 

d. Menolak fakta-fakta yang berlawanan 

e. Kesimpulan, (Suatu kesimpulan, imbauan) 

3. Sistematika dan teknik menyusun materi pidato mengingat aspek 

psikologi 

a. Pengantar 

b. Materi uraian 

c. Penutup 

4. Maksud dan tujuan pidato 

a. Mendorong 

b. Menyakinkan 

c. Bertindak dan berbuat 

d. Memberitahukan 

5. Menyenangkan 

Agar pidato lebih  menarik sebaiknya anda menggunakan ungkapan dan 

pribahasa. 

 

F. Tugas 

a. Susunlah teks pidato berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat 

yang muda dipahami 

b. Gunakanlah ungkapan dan peribahasa dalam teks pidato. 

c. Suntinglah teks pidato tulisan teman. 
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KEGIATAN BELAJAR 27 

A. Standar Kompetensi 

13. Memahami cerita rakyat yang dituturkan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

13.1. Menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh cerita rakyat yang 

disampaikan secara langsung dan atau melalui rekaman. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

a. Mengidentifikasi karekteristik cerita rakyat yang didengar. 

b. Menemukan isi dan atau amanat yang terdapat di dalam cerita rakyat. 

c. Menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh cerita rakyat. 

d. Membandingkan nilai-nilai dalam cerita rakyat dengan nilai-nilai masa 

kini dengan menggunakan kalimat yang efektif. 

e. Mengungkapkan kembali cerita rakyat dalam bentuk sinopsis. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa mengidentifikasi karekteristik cerita rakyat yang didengar. 

b. Siswa menemukan isi dan atau amanat yang terdapat di dalam cerita 

rakyat. 

c. Siswa menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh cerita rakyat. 

d. Siswa membandingkan nilai-nilai dalam cerita rakyat dengan nilai-nilai 

masa kini dengan menggunakan kalimat yang efektif. 

e. Siswa mengungkapkan kembali cerita rakyat dalam bentuk sinopsis. 

 

E. Materi 

Cerita Rakyat 

Cerita rakyat merupakan cerita dari zaman dahulu yang hidup di 

kalangan rakyat. Cerita rakyat diwariskan secara lisan. 

Setiap daerah biasanya mempunyai cerita rakyat sendiri. Misalnya, 

cverita rakyat Si Kabayan (Sunda), Roro Jonggrang Di Yogyakarta dll. 
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Contoh Cerita Rakyat 

Tanah Sang Raksasa 

Raksasa Bargawa menerima sahabatnya di dalam guanya. Sahabat 

raksasa Bargawa adalah seorang manusia, laki-laki muda bernama Arya. 

Pemuda Arya dan Raksasa Bargawa sudah lama bersahabat. Mereka 

saling menyukai satu dengan yang lain. 

“Aku sengaja mengundangmu hari ini, Arya,” kata Raksasa Bargawa. 

Matanya yang lebar berkejakejap. Giginya yang tajam dan runcing tampak 

mengkilap ketika ia tertawa. 

“Untuk berbicara tentang tanah milikmu ini, bukan?” Tanya Arya. 

“Benar!” Raksasa Bargawa mengangguk. Rambut yang keriting 

panjang beriap-riap pada waktu ia menggerakkan kepalanya. “Raja hendak 

merebut tanah milikku. Itu berarti aku akan diusinya. Bayangkan, arya! 

Beratus-ratus tahun nenek moyangku menghuni tanah ini. Turun-temurun 

sampai kepadaku. Selama itu kami hidup dengan tenang. Kami berhubungan 

baik dengan manusia dan tidak pernah mengganggu mereka. Apalagi aku! Kau 

tahu sifatku, bukan? Aku selalu baik hati kepada manusia yang membutuhkan 

bantuanku.” 

Arya mengangguk, “Kau memang raksasa yang baik.” 

“Sekarang keturunan raksasa tinggal aku sendiri. Aku sudah tua pula. 

Tak lama lagi tentu aku mati. mengapa Raja tidak mau menunggu saat 

kematianku, baru ia menyatakan tanah ini miliknya,” Raksasa Bargawa 

menunduk sedih, “Raja ingin memiliki tanahku sekarang. Lantas di mana aku 

harus tinggal?‟ 

“Mungkin kau akan diberinya tanah tempat tinggal yang baru.” hatinya 

terlalu tamak untuk memikirkan nasib seseorang, apalagi raksasa, apalagi 

raksasa sepeti aku!” Raksasa Bargawa meneruskan dengan suara rendah, 

“Kaulah yang dapat membantu aku, Arya.” 

“Apa yang dapat kulakukan? Raja terlalu berkuasa.” 

“Temuilah Raga dan sampaikan keputusanku. Aku tidak sudi beranjak 

dari tanah warisan nenek moyangku. Aku akan tetap tinggal disini sampai aku 
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mati. Aku terlalu cinta pada tanah ini, pada bukit-bukit dan sungainya. Pada 

kicau burung dan unggasnya. Pergilah menemui Raja, yakinkan dia agar 

bwersedia menunda niatnya memiliki tanah ini.” 

Arya memandang sahabatnya sambil berpikir. Perasaan kasihan 

menyelinap di dalam hatinya. Raksasa ini raksasa yang baik. Mengapa Raja 

tega menyakiti hati Raksasa Bargawa? 

“Aku akan mencoba menolongmu. Moga-moga Raja mendengarkan 

saranku, „katanya. Arya kemudian meninggalkan gua Raksasa Bargawa. 

Seminggu kemudian Arya kembali menemui Raksasa bargawa. dengan 

Raja tetap berkeras merebut tanah milik Raksasa Bargawa. 

“Aku gagal meyakinkan Raja,” Arya menjelaskan, “Katanya sekarang 

bukan zaman raksasa hidup di dunia, sekarang adalah zaman manusia. Raja 

tetap berkeras merebut tanah ini. Besok Raja akan datang ke mari dengan bala 

tentaranya untuk mengusirmu ….” 

“Dan bila perlu membunuhku?” tukas Raksasa Bargawa. 

Arya mengangguk. 

Raksasa Bargawa memejamkan matanya. “Selama hidup aku belum 

pernah berperang dengan manusia. Namun, sebentar lagi terpaksa aku 

lakukan. Jika saja pertarungan ini bukan menyangkut masalah hak, aku rela 

mengalah, tetapi ini menyangkut masalah hak. Hakku yang akan diinjak-injak. 

Tidak! Aku harus mempertahankan hakku itu! Aku bukan pengecut!” 

Malam itu Arya bermalam di gua Raksasa Bargawa. Mereka berbicara 

dalam suasana diliputi kesedihan, memikirkan pertempuiran yang akan terjadi 

besok antara Raksasa Bargawa dan Raja beserta tentaranya. Mereka berusaha 

mencari jalan keluar untuk menghindarkan tentaranya. Mereka berusaha 

mencari jalan keluar untuk menghindarkan pertempuran, tetapi tidak 

menemukannya. Arya sendiri tidak kuasa mencegah tekad Raksasa Bargawa 

untuk mempertahankan haknya. Lagi pula, ia menyadari kebenaran pendirian 

Raksasa Bargawa yang berniat mempertrahankan tanah tumpah darahnya. 
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Pagi harinya, Raksasa Bargawa sudah bersiap-siap. Ia mengenakan 

pakaian dari kulit yang tebal. Di tangannya tergenggam sebuah penggada. 

Meskipun sudahy tua, raksasa itu masih tampak gagah perkasa. 

“Raja tidak menyadari kekuatanku, Arya. itu sebabnya ia berani 

menghina aku. Kau tahu, aku kebal terhadap senjata, tombak, atau anak panah. 

Hampir tidak ada tubuhku yang dapat ditembus senjata, kecuali dada kiriku. 

Di situlah kelemahanku. Bagioan itu akan kulindungi sebaik mungkin nanti!” 

Raksasa Bargawa menoleh kepada Arya yang berdiri di sampingnya di 

pinggang bukit. “Kukatakan itu kepadamu karena kau sahabatku yang 

kucintai.” 

Arya tidak memberi tanggapan. Wajahnya murung. pikirannya 

dipenuhi oleh bayangan korban yang akan jatuh di dalam pertempuran nanti. 

Untuk apa berperang? 

Menjelang siang datanglah Raja beserta bala tentaranya. Melihat 

Raksasa Bargawa tampak sudah siap berperang, Raja memerintahkan 

penyerbuan. 

Raksasa Bargawa siap menunggu, pertempuran tidak terhindar lagi. 

tentara Raja berusaha membunuh Raksasa Bargawa dengan anak panah atau 

tombak, tetapi percuma! Raksasa Bargawa terlalu sakti. Penggandaannya 

berayun berputar melingkar, dan robohnyalah korbannya. Korban demi korban 

berjatuhan. 

Raja maju sendiri. Dia menombak langsung raksasa. Tidak mempan! 

Raksasa Bargawa menyambar tubuh Raja dari atas kudanya lalu 

melemparkannya. Raja sudah mati.  

“Cukup, cukup! Cukup Bargawa!” teriak Arya mencegah amukan 

Raksasa Bargawa. “ Raja sudah mati. Jangan menjatuhkan korban lain, 

mereka tidak bersalah. 

Namun, Raksasa Bargawa terlanjur marah. Ia tidak menghiraukan 

peringatan Arya. Ia terus mengamuk. tentara yang mati bertambah banyak. 

Arya tidak menemukan pilihan lain. Ia harus melindungi orang yang 

tidak bersalah dari amukan Bargawa. Dipungutnya sebatang tombak dan 
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dilemparkannya kea rah dada kiri Raksasa Bargawa. Craap! Raksasa Bargawa 

tersentak lalu roboh terkapar, mati! 

Arya berlari menghindari tubuh sahabatnya dan menangis. Ia terpaksa 

membunuh Raksasa Bargawa karena pembelaan hak yang ia lakukakan 

berlarut-larut menjadi tindak kekejaman. 

Melani Budianta dkk., Membaca sastra Indonesia tera, Magelang, 2002, Hal. 216-219 

 

F. Tugas 

a. Identifikasilah karakteristik cerita rakyat yang didengarkan! 

b. Temukanlah isi dan atau amanat yang terdapat di dalam cerita rakyat. 

c. Temukanlah hal-hal yang menarik tentang tokoh cerita rakyat. 

d. Bandingkanlah nilai-nilai dalamkm cerita rakyat dengan nilai-nilai masa 

kini dengan menggunakan kalimat yang efektif  

e. Ungkapkanlah kembali cerita rakyat dalam bentuk synopsis. 

  

KEGIATAN BELAJAR 28 

A. Standar Kompetensi 

13. Memahami cerita rakyat yang dituturkan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

13.2. Menjelaskan hal-hal yang menarik tentang latar cerita rakyat yang 

disampaikan secara langsung dan atau melalui rekaman. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi karakteristik latar cerita rakyat yang didengarkan. 

2. Menemukan isi atau amanat yang terdapat di dalam cerita rakyat. 

3. Menemukan hal-hal yang menarik tentang latar cerita rakyat. 

4. Membandingkan nilai-nilai dalam cerita rakyat dengan nilai-nilai masa 

kini dengan menggunakan kalimat yang efektif. 

5. Mengungkapkan kembali cerita rakyat dalam bentuk sinopsis. 

 



 72 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mengidentifikasi karakteristik latar cerita rakyat yang didengarkan. 

2. Siswa menemukan isi atau amanat yang terdapat di dalam cerita rakyat. 

3. Siswa menemukan hal-hal yang menarik tentang latar cerita rakyat. 

4. Siswa membandingkan nilai-nilai dalam cerita rakyat dengan nilai-nilai 

masa kini dengan menggunakan kalimat yang efektif. 

5. Siswa mengungkapkan kembali cerita rakyat dalam bentuk sinopsis. 

 

E. MATERI 

Bayangan Di Cermin 

Oleh: Letmiros 

 

Di sebuah pulau terp[encil, jauh di tengah lautan, tinggallah sepasang 

suami istri dengan rukun dan damai, tidak pernah mengalami persengketaan. 

Namun pada suatu senja, ketika sang suami kembali dari laut, ia menemukan 

sepotong cermin terletak di pantai. Diambilnya cermin itu, dan alangkah heran 

hatinya melihat bayang-bayang manusia di dalamnya. Inilah agaknya ayahnku 

yang meninggal beberapa bulan yang lalu, pikirnya. 

Cepat-cepat dia pulang ke rumah. Cermin itu dibungkusnya lalu 

disimpannya di bawah bantal. Hal ini tidaklah diceritakannya kepada istrinya. 

Keesokan harinya, ketika istrinya membersihkan tempat tidur, dia 

menemukan bungkusan itu. Alangkah kagetnya dias setelah membukanya, dan 

menemukan ada seorang wanita di dalam benda yang dibungkusnya dengan 

rapi itu. 

Suamiku sudah berkhianat, pikirnya. Dulu dia berjanji akan setia 

sampai mati. Rupanya sewaktu ke laut, dia mengambil kesempatan mencari 

wanita lain. 

Ketika suaminya pulang dari laut senja hari, dia tidak menyambutnya 

dengan senyum seperti biasanya, tetapi dengan omelan. “Dulu kamu 

mengatakan sayalah satu-satunya wanita di dalam hidupmu. Kamu berjanji 

setia sampai mati. tetapi sekarang kamu punya wanita simpanan,‟ tuduhnya. 
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Suaminya kaget. Dia tidak mengerti apa maksud istrinya. “Lha, ada 

apa ini? Mengapa kamu bilang saya punya wanita simpanan?” tanyanya. 

“Ini! Lihatlah!” teriak sang istri sambil menyerahkan cermin itu 

kepada suaminya. 

Sang suami melihat ke dalam cermin, kemudian berkata, “Lihatlah 

baik-baik, ini bayangan mendiang ayahku.” 

“Ayahmu?” teriak istrinya sambil merebut kembali cermin itu. Dia 

kembali melihat ke dalamnya, dan kembali terlihat bayangan wanita. 

“Bohong!~ ini wanita!” teriaknya. 

Dengan sadar sang suami datang mendekat, sambil berkata, “Mari kita 

lihat bersama, dan kita buktikan bayangan siapa yang ada di dalam benda ajaib 

itu.” 

Namun, alangkah bertambah kagetnya mereka ketika melihat sekarang 

ada dua bayangan di dalam cermin itu. seorang laki-laki dan seorang wanita. 

Dalam kekagetan dan kebingungan itu, tiba-tiba cermin itu terlepas dari 

tangan dan jatuh, lalu pecah berderai. Sekarang tidak ada lagi bayangan laki-

laki dan wanita. Dan mereka pun tidak bertengkar lagi. 

Menulis secara popular, Ismail Marahimin, hal 115 - 116 

 

F. Tugas 

1. Identifikasilah karakteristik latar cerita rakyat yang didengarkan? 

2. Temukanlah isi dan atau amanat yang terdapat di dalam cerita rakyta? 

3. Temukanlah hal-hal yang menarik tentang latar cerita rakyat? 

4. Bandingkanlah nilai-nilai dalam cerita rakyat dengan nilai-nilai masa kini 

dengan menggunakan kalimat yang efektif? 

5. Ungkapkanlah kembali latar cerita rakyat dalam bentuk synopsis? 

 

KEGIATAN BELAJAR 29 

A. Standar Kompetensi 

14. mengungkapkan pendapat terhadap puisi melalui diskusi. 
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B. Kompetensi Dasar 

14.1. Membahas puisi berkenaan dengan gambaran penginderaan, perasaan, 

pikiran, dan imajinasi melalui diskusi. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mendiskusikan isi puisi gambaran penginderaan, perasaan, pikiran, dan 

imajinasi). 

2. Sampaikan maksud/makna puisi di depan kelas/temanmu. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mendiskusikan isi puisi gambaran penginderaan, perasaan, pikiran, 

dan imajinasi). 

2. Siswa sampaikan  maksud/makna puisi di depan kelas/temanmu. 

 

E. Materi 

Bacalah puisi berikut! 

Surat Dari Ibu 

Pergi ke dunia luas, anakku sayang 

Pergi ke dunia bebas! 

Selama angin masih angina buritan 

Dan matahari pagi menyinar daun-daunan 

Dalam rimba dan padang hijau 

Pergi ke laut lepas, anakku sayang 

Pergi kea lam bebas! 

Selama hari belum petang 

Dan warna senja belum kemerah-merahan 

Menutup pintu waktu lampau 

 

Jika baying telah pudar 

Dan elang laut pulang ke sarang 

Angin bertiup ke benua 

Tiang-tiang akan kering sendiri 

Dan nahkoda sudah tahu pedoman 
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Boleh engkau datang padaku! 

 

Kembali pulang, anakku sayang 

Kembali ke balik malam! 

Jika kapalmu telah rapat 

Kita akan bercerita 

“Tentang cinta dan hidupmu pagi hari” 

 
Berkenalan dengan puisi, Asrul sani, Tonggak 1, hlm 400-401 

 

F. Tugas 

a. Diskusikanlah isi puisi tersebut! 

b. Sampaikan maksud puisi tersebut di depan kelas/temanmu. 

 

KEGIATAN BELAJAR 30 

A. Standar Kompetensi 

14. Mengungkapkan pendapat terhadap puisi melalui diskusi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

14.2. Menghubungkan isi puisi dengan realita alam, sosial budaya dan 

masyarakat. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mendiskusikan (hubungan isi puisi dengan realita alam, hubungan isi puisi 

dengan sosial budaya dan masyarakat). 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mendiskusikan (hubungan isi puisi dengan realita alam, hubungan 

isi puisi dengan sosial budaya dan masyarakat). 
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E. Materi 

Bacalah puisi! 

Kuantar Kau Sampai Stasiun Senen 

Oleh Aslan A. Abidin 

 

Setelah mengucap selamat tinggal pada semua 

Yang mungkin bernama pertemuan, kita kemudian berpelukan.  

Kau menyodorkan selembar potretmu 

Untuk apa! 

 

“Senyumku abadi di situ!” teriakmu dari jenmdela kereta, di peron 

Orang-orang bising bercakap 

 

Pernah kubangun sebuah rumah di batinku untukmu. di situ 

Kubayangkan kau tersenyum mentyiram bunga di halaman 

Cita, memang pernah membuatku menginginkan kau 

Jadi bagian dari keseluruhan nasihatku. di luar dari kesedihan ini 

tentunya 

 

Tapi kini, kereta berderak menjauh, kau melambai, aku ngungun 

tertegun, untuk apa? kita mungkin seperti rel yang menggulirkan 

keretamu itu. beriringan berdampingan, tapi tak pernah bertemu 

dalam satu titik. senyumku abadi disitu. 

Sumber Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia, 2000:183 

 

F. Tugas 

1. Diskusikan (hubungan isi puisi dengan realita alam, hubungan isi puisi 

dengan sosial budaya dan masyarakat) 

2. Sampaikan hasil diskusi kelompomk Anda di depan kelas! 

 

KEGIATAN BELAJAR 31 

A. Standar Kompetensi 

15. memahami sastra Melayu Klasik. 
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B. Kompetensi Dasar 

15.1. Mengidentifikasi karakteristik dan struktur unsur intrinsik sastra Melayu 

Klasik. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi karakteristik karya sastra Melayu Klasik. 

2. Menentukan secara ringkas isi karya sastra Melayu Klasik. 

3. Meringkas isi karya sastra Melayu Klasik dengan bahasa sendiri ke dalam 

beberapa.  paragraf. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mengidentifikasi karakteristik karya sastra Melayu Klasik 

2. Siswa menentukan secara ringkas isi karya sastra Melayu Klasik 

3. Siswa meringkas isi karya sastra Melayu Klasik dengan bahasa sendiri ke 

dalam beberapa paragraf 

 

E. Materi 

Hikayat Abunawas 

 
Hikayat ini merupakan cerita yang berasal dari Arab-Persi 

Abunawas sebenarnya tokoh histories yang dikenal sebagai penyair 

istana yang hiduop pada zaman  Sultan Harun al-Rasyid dalam Abad VIII/IX. 

Tetapi ia terkenal bukan karena syair-syairnya, melainkan karena senda 

guraunya. 

Cerita tentang Abunawas ada sekitar 21 sampai 24 cerita, yang 

terkenal di Turki, Afrika, Madagaskar, Arab Selatan, dan Indonesia, terlebih 

dalam lingkungan Islam. 

Ceritanya 

Abunawas adalah anak laki-laki salah seorang kadi 9penghulu) Raja 

harun Al-Rasyid di negeri Bagdad. Abunawas adalah guru mengaji terkenal 

sebagai penyair yang ulung dan pelawak yang cerdik. 
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Sepeninggal ayahnya, abunawas amat sedih hatinya karena oleh raja ua 

diharuskan mengganti kedudukan ayahnya menjadi kadi, yang benar tidak 

disukainya. Agar terhindar dari kedudukan itu, ia berlaku seperti orang gila. 

Diambilnya sekerat pohon pisang yang diabuat menjadi kuda-kudaan 

kemudian ditungganginya dengan berlari-lari dari kuburan ayahnya ke rumah. 

Pada hari berikutnya banyak anak-anak yang dipanggil supaya 

memukul rebana di atas kuburan ayahnya. Orang-orang dalam negeri Bagdad 

heran melihat kelakuan Abunawas itu. 

Mendengan akan hal itu Raja Harun Al-Rasyid memanggil Abunawas 

ke istana. Abunawas datang dan berlaku seperti orang gila, maka ia tak jadi 

dipilih menjadi kadi di negeri Bagdad. 

Abunawas dikenal sebagai orang yang amat cerdik. Dengan akalnya 

yang menggelikan senantiasa ia terluput pada saat terdesak oleh Harun Al-

Rasyid. Misalnya pada suatu ketika Raja Harun al-Rasyid membuat 

sayembara di hadapan orang banyak sehabis sembahyang Jumat, “Barang 

siapa dapat mengangkat masjid ini akan diberi hadiah sebuah negeri dan 

dijadikan raja muda di negeri ini”. Karena tak seorang pun yang menyahut, 

Abunawas tampil ke depan untuk menyanggupinya. 

Pada hari yang telah ditentukan, Abunawas memulai pekerjaannya itu 

dengan lebih dahulu menggulung lengan baju sambil berkata kepada orang 

banyak supaya mengangkat masjid itu ke bahunya dahulu, barulah ia sanggup 

membawa masjid itu ke tempat mana yang ditunjuk baginda. 

Oleh karena orang-orang yang hadir diam, Abunawas berkata, 

“Walaupun bagaimana masjid itu tak dapat kupindahkan sebelum masjid itu 

ada pada bahuku”. Sultan Harun al-Rasyid tercengang melihat kecerdikan 

Abunawas. 

  

F. Tugas 

1. Identifikasilah karakteristik karya Sastra Melayu Klasik/ 

2. tentukanlah struktur (unsur) karya sastra Melayu Klasik? 
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3. Ringkaslah isi karya sastra Melayu Klasik dengan bahasa sendiri ke dalam 

beberapa kalimat/paragraf? 

 

KEGIATAN BELAJAR 32 

A. Standar Kompetensi 

15. Memahami sastra Melayu Klasik. 

 

B. Kompetensi Dasar 

15.2. Menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam sastra Melayu Klasik. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menemukan nilai-nilai dalam karya sastra melayu Klasik 

2. Membandingkan nilai-nilai dalam sastra Melayu Klasik dengan nilai-nilai 

masa kini 

3. Mengartikan kata-kata sulit. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Menemukan nilai-nilai dalam karya sastra melayu Klasik 

2. Membandingkan nilai-nilai dalam sastra Melayu Klasik dengan nilai-nilai 

masa kini 

3. Mengartikan kata-kata sulit. 

 

E. Materi 

Hikayat Bayam Budiman 

Ceritanya: 

Menceritakan saudagar Haradatta mempunyai anak Madanasena yang 

telah dinikahkan dengan Prabhawati yang amat cantik itu. Haradatta amat 

sedih memikirkan Madanasena yang hanya mementingkan kama, lupa kepada 

artha dan dharma. 

Seorang brahmana bernama Triwikrama sanggup menolong untuk 

mendidik Madanasena, yaitu dengan memberikan sepasang burung bayan 

(berasal dari sepasang gandharwa yang kena kutuk Siwa) 
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Bayan jantan yang bernama Biduman di rumah Madanasena banyak 

bercerita yang penuh nasihat untuk mengingatkan Madanasena akan 

kewajiban-kewajibannya sehingga pada suatu ketika terpaksalah Madanasena 

mau pergi ke negeri asing untuk berniaga dan menyerahkan penjagaan 

Prabhawati kepada sekelamin burung bayan itu. 

Prabhawati yang dalam kesepian ditinggalkan suaminya dibujuk-bujuk 

oleh sahabat-sahabatnya agar menggunakan kesempatan itu untukj berbuat 

serong dengan laki-laki lain. Tatkala prabhawati tergila-gila kepada seorang 

laki-laki dan telah siap juga untuk menjumpainya berpamitanlah dia kepada 

bayan betina dan mengemukakan niatnya itu. Bayan betina tidak menyetujui 

dan mengingatkan agar tidak berbuat demikian. Prabhawati marah dan 

menangkap Bayan betina lalu dicabuti bulunya. Ketika akan dipotong 

lehernya, terlepaslah Bayan betina itu. Bayan Budiman lebih bijaksana ketika 

itu, ia tidak mencelan iat tuannya itu, bahkan memuji-muji dan mendorongnya 

asal pandai menyimpan rahasia seperti Ganasyalini. 

Mendengar kata-kata bayan budiman itu, Prabhawati minta diceritakan 

tentang Ganasyalini. Ketika cerita Bayan budiman sampai pada klimas, 

Prabhawati diperingatkan Bayan Budiman bahwa telah tiba saatnya untuk 

menjumpai lelaki yang telah diberi janji. Tetapi Prabhawati tidak mau 

berangkat sebelum cerita itu selesai. Padahal menjelang pagi, cerita itu baru 

selesai sehingga rencana Prabhawati untuk hari iru tertahan. demikianlah 

setiap Prabhawati akan berangkat berbuat serong, tertahan oleh cerita Bayan 

budiman, sehingga genap 70 cerita yang berarti 70 malam sampai Madanasena 

kembali. Akhirnya Prabhawati tidak jadi berbuat yang tidak senonoh. 

 

F. Tugas 

1. Tentukanlah nilai-nilai dalam karya sastra Melayu Klasik? 

2. Bandingkanlah nilai-nilai sastra Melayu Klasik dengan nilai-nilai masa 

kini? 

3. Artikanlah kata-kata sulit yang ada dalam bacaan di atas! 
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KEGIATAN BELAJAR 33 

A. Standar Kompetensi 

16. Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam cerpen. 

 

B. Kompetensi Dasar 

16.1. Menulis karangan berdasarkan pengalaman orang lain ke dalam cerpen 

pelaku, peristiwa dan latar). 

 

C. Indikator Pembelajaran 

1. Menentukan topik yang behubungan dengan kehidupan orang lain untuk 

menulis cerpen. 

2. Menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan pelaku, waktu dan 

peristiwa. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam bentuk cerpen pelaku, 

peristiwa, latar, konflik) dengan memeperhatikan pilihan kata, tanda baca, 

dan ejaan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa menentukan topik yang behubungan dengan kehidupan orang lain 

untuk menulis cerpen. 

2. Siswa menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan pelaku, 

waktu dan peristiwa. 

3. Siswa mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam bentuk cerpen 

pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan memeperhatikan pilihan kata, 

tanda baca, dan ejaan. 

 

E. Materi 

Cerita pendek atau cerpen merupakan karya sastra yang hanya 

menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Unsur-unsur 

intrinsik sebuah cerpen adalah tema, plot/alur penokohan, latar/setting, sudut 

pandang, gaya bahasa, dan amanat/pesan. 
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Tema adalah pokok pembicaraan atau ide pokok yang mendasari 

cerita. Plot/alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang sambung 

sinambung berdasarkan logika sebab akibat. Penokohan adalah pemberian 

watak pada tokoh-tokoh cerita. Setting/latar mengacu pada terjadinya 

peristiwa yang dialami tokoh cerita, yaitu tempat kejadiannya, waktunya, dan 

suasananya. Sudut pandang merupakan posisi pengarang terhadap kisah yang 

dikarangnya, apakah pengarang tersebut pelaku, penonton, atau yang serba 

tahu. Gaya bahasa adalah merupakan alat penyampaian pikiran dan perasaan 

pengarang. Termasuk dalam gaya bahasa adalah pilihan kata. Dan amanat 

adalah pesan, isi, ajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 

Unsur pertama yang harus ada dalam menulis cerpen adalah tema. 

tema merupakan pokok pembicaraan atau ide pokok yang mendasari cerita.   

 

F. Tugas 

1. Tentukan lah topik yang berhubungan dengan kehidupan orang lain untuk 

menulis cerpen. 

2. Tulislah kerangka cerita pendek dengan memperhatikan pelaku, latar, dan 

peristiwa. 

3. Kembangkanlah kerangka yang telah dibuat dalam bentuk cerpen pelaku, 

peristiwa, latar, konflik) dengan memperhatikan pilihan kata, tanda baca, 

dan ejaan. 

 

KEGIATAN BELAJAR 34 

A. Standar Kompetensi 

16. Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam cerpen. 

 

B. Kompetensi Dasar 

16.2. Menulis karangan berdasarkan pengalaman orang lain ke dalam cerpen 

pelaku, peristiwa dan latar). 
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C. Indikator Pembelajaran 

1. Menentukan topik yang behubungan dengan kehidupan diri sendiri untuk 

menulis cerpen. 

2. Menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan pelaku, waktu dan 

peristiwa. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam bentuk cerpen pelaku, 

peristiwa, latar, konflik) dengan memeperhatikan pilihan kata, tanda baca, 

dan ejaan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa menentukan topik yang berhubungan dengan kehidupan diri sendiri 

untuk menulis cerpen. 

2. Siswa menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan pelaku, 

waktu dan peristiwa. 

3. Siswa mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam bentuk cerpen 

pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan memeperhatikan pilihan kata, 

tanda baca, dan ejaan. 

 

E. Materi 

Cerita pendek atau cerpen merupakan karya sastra yang hanya 

menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Unsur-unsur 

intrinsik sebuah cerpen adalah tema, plot/alur penokohan, latar/setting, sudut 

pandang, gaya bahasa, dan amanat/pesan. 

Tema adalah pokok pembicaraan atau ide pokok yang mendasari 

cerita. Plot/alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang sambung 

sinambung berdasarkan logika sebab akibat. Penokohan adalah pemberian 

watak pada tokoh-tokoh cerita. Setting/latar mengacu pada terjadinya 

peristiwa yang dialami tokoh cerita, yaitu tempat kejadiannya, waktunya, dan 

suasananya. Sudut pandang merupakan posisi pengarang terhadap kisah yang 

dikarangnya, apakah pengarang tersebut pelaku, penonton, atau yang serba 

tahu. Gaya bahasa adalah merupakan alat penyampaian pikiran dan perasaan 
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pengarang. Termasuk dalam gaya bahasa adalah pilihan kata. Dan amanat 

adalah pesan, isi, ajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 

Unsur pertama yang harus ada dalam menulis cerpen adalah tema. 

tema merupakan pokok pembicaraan atau ide pokok yang mendasari cerita.   

 

F. Tugas 

1. Tentukan lah topik yang berhubungan dengan kehidupan diri sendiri untuk 

menulis cerpen. 

2. Tulislah kerangka cerita pendek dengan memperhatikan pelaku, latar, dan 

peristiwa. 

3. Kembangkanlah kerangka yang telah dibuat dalam bentuk cerpen pelaku, 

peristiwa, latar, konflik) dengan memperhatikan pilihan kata, tanda baca, 

dan ejaan. 
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