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Preface
The two-volume reader, Nah, Baca!, is a product of the collaborative efforts of Professor Ellen
Rafferty of the University of Wisconsin, Professor James T. Collins of the National University of
Malaysia and Lecturer Erlin S. Barnard of the National University of Singapore, both formerly of the
University of Hawai‘i, and Dr. David Hiple, Director of the National Foreign Language Resource
Center, University of Hawai‘i. In the late 1980s Ellen Rafferty, James T. Collins, and Erlin Barnard
participated in American Council for the Teaching of Foreign Languages (ACTFL)-sponsored oral
proficiency interview workshops which emphasized the importance of competency-based language
teaching and testing methods. Subsequently, in 1989, Ellen Rafferty and James T. Collins attended an
ACTFL-sponsored workshop on generic reading proficiency guidelines which convinced them of the
need to develop reading materials for the teaching of Indonesian as a second language. Between 1989
and 1991 various experiments in lesson development were undertaken at both the Universities of
Wisconsin and Hawai‘i. In 1990, Ellen Rafferty, in collaboration with James T. Collins and David
Hiple, designed a proposal for the development of competency-based reading materials for
Indonesian. This two-volume reader is a product of that proposal and the input of many
collaborators.
The spelling conventions of the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1993 are followed in the
reading lessons of Nah, Baca! Since the standard spelling is not always adhered to by all publishers,
the careful reader will note that occasionally the spelling used in a reading text is not that which is
used in the reading lesson. The teacher should be forewarned that this discrepancy may cause some
confusion.
In volume one of Nah, Baca!, reading texts were selected to achieve some overlap with topics
covered in Beginning Indonesian through Self-Instruction by John U. Wolff, Dede Oetomo, and Daniel
Fietkiewicz. The selection of reading texts for volume two was guided by three principles: to obtain
level-appropriate material, to reflect the diversity of contemporary Indonesian society, and to pique
the interest of university students. The last principle is probably the most important because engaged
students are necessarily better language learners. The authors also strove to include a variety of
voices/publishers and a variety of genres in the collection of readings. Thus, included are materials
from government publications, Jakarta newspapers, provincial newspapers, news magazines,
sensational magazines, women’s magazines, popular and serious literature as well as personal letters,
post-cards, memos, and invitations.
Although students will learn about Indonesian culture and society from these readings, the
primary objective of this reader is to improve the student’s reading proficiency by teaching strategies
for reading in a second language. Thus, the goal of Nah, Baca! is to develop independent readers of
Indonesian who can transfer skills acquired in the classroom to Indonesian materials that are of
interest to them.
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Introduction for the Language Learner
Nah, Baca!, Volume One is a set of texts written by and for Indonesians, selected from a variety
of print sources, and accompanied by activities designed to teach reading strategies. The volume
offers a graded set of readings, beginning with formulaic texts, such as tickets, receipts, and maps
and moving to instructional texts such as invitations, advertisements, and memoranda. The readings
were selected with an eye for appropriateness of level and content appealing to the interests of
university students. In addition, our goal was to collect materials, reflecting the diversity of
contemporary Indonesian culture and society. Each lesson consists of a set of reading activities that
explores the significance of the reading, beginning with a global reading and proceeding to more
detailed readings.
Read the following text taken from A Clockwork Orange by Anthony Burgess:
It was really a very nice appetizing bit of pischa they’d laid out on the tray — two or
three lomticks of like hot roast beef with mashed kartoffel and vedge, then there was
also ice cream and a nice hot chasha of chai. And there was even a cancer to smoke and
a match box with one match in it.
Did you understand all of the words? Did you understand the passage? Thinking about how
you made sense of this passage may tell you something about the reading process. Did you read
word by word with heavy reliance on the dictionary? Or did you read using a variety of strategies to
try to make sense of words that you did not recognize?
The activities in this reader are based on the principles of schema theory and will ask you to
participate in the reading process by interacting with the text. Schema theory proposes that readers
bring their personal, extra-textual knowledge, and experience to the text and use those tools to give
meaning to what they read. Thus, the process combines a top-down approach, where the reader
attributes meaning to the text with a bottom-up approach, where the text gives meaning to the reader.
Look again at the passage from A Clockwork Orange. What extra-textual knowledge and experience
did you tap to read the text? What additional extra-textual preparation could have helped you read
for better understanding?
The reading lessons are based on group work and are designed to engender a non-competitive
working environment. The activities in each lesson will help the class members activate and employ a
variety of strategies to read what Indonesians read. You will not be asked to read for total
comprehension. You will not be asked to memorize vocabulary lists or to use your dictionary. You
will be asked to use your knowledge and experience to make hypotheses about the meaning of
texts. You will need to use contextual, syntactic, and cultural clues as well as recognize loanwords,
enabling you to make educated guesses regarding the meaning of the text.
Each lesson has three major sections: the PREREADING (2) activities, READING (w) activities
and POSTREADING (|) activities. Within the reading segment of the lesson there are three types of
activities: global, specific, and linguistic activities.
The PREREADING activities prepare the reader for the text and anticipate the structure and
content of the reading. These exercises establish a context for understanding the reading by eliciting
from class members the schema for that text type. You will be asked to brainstorm, predict, and
hypothesize about what you expect to encounter in the reading. During the prereading activities, you
will share with class members information and expectations about the topic of the reading. In this
manner, extra-textual knowledge and experiences of the class as a whole are shared.
Within the READING segment of the lesson, initially you will read for global categories, next
to answer specific questions, and finally for an understanding of specific linguistic constructions at
the word or phrase level. All three phases of the reading process will be completed by small groups
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of students, while the teacher circulates, offering advice where necessary. During the global reading,
you will be asked to highlight the major categories of information contained in the reading; this
activity visually maps the text. During the second phase of the reading, you will look for specific
pieces of information in certain sections of the text. There will be sections of the text that you will not
need to read in such detail. In the final phase of the reading, your attention will be drawn to a
number of constructions, focusing on the meaning of a word or phrase or focusing on the
grammatical structure of a word, phrase, or clause.
The POSTREADING activities offer opportunities for skill integration, asking you to use in a
new context that which you have learned from the reading. You will be using all four skills (reading,
speaking, listening, and writing) while completing postreading exercises such as role plays; listening
to recorded telephone conversations to answer specific questions; and writing post cards,
advertisements, and invitations.
Do not be overwhelmed by what you do not understand. Mobilize your general knowledge in
order to extract meaning from the text, using the format and other clues, just as you do when you
read in your first language. Do not hesitate to guess; the ability to make inferences and educated
guesses is a skill which will improve your language learning ability. The suggested activities, as well
as the teamwork with your classmates, will help you with the reading process. Remember that the
more active and involved you become in the reading process, the more progress you will make.
The students who have previewed these materials have enjoyed them because they are real-life
texts. One of the primary goals of this reader is to enable you to have fun doing the activities and to
discover that you are able to read texts written for Indonesians.
SELAMAT BELAJAR.
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Pengantar Bagi Pelajar Bahasa
Nah, Baca! jilid satu ini berisi sejumlah teks yang ditulis oleh dan untuk orang Indonesia,
dipilih dari berbagai sumber tercetak, dan disertai dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk
mengajarkan strategi membaca. Jilid satu ini berisi sejumlah teks yang disusun secara bertingkat,
dimulai dengan teks-teks berbentuk formula, seperti karcis, bon/kuitansi, dan peta, dan selanjutnya
meningkat pada teks-teks instruksional seperti undangan, iklan, dan nota. Bacaan ini dipilih dengan
memperhatikan kesesuaian tingkat maupun isi yang diupayakan dapat memikat minat para
mahasiswa di perguruan tinggi. Selain itu, tujuan kami adalah mengumpulkan berbagai materi yang
mencerminkan aneka-ragam budaya dan masyarakat Indonesia masa kini. Setiap pelajaran terdiri
dari seperangkat kegiatan membaca, yang menjelajahi makna bacaan, mulai dengan kegiatan
membaca secara global dan kemudian menuju ke arah kegiatan membaca secara rinci.
Bacalah teks berikut yang diambil dari novel A Clockwork Orange oleh Anthony Burgess:
It was really a very nice appetizing bit of pischa they’d laid out on the tray — two or
three lomticks of like hot roast beef with mashed kartoffel and vedge, then there was
also ice cream and a nice hot chasha of chai. And there was even a cancer to smoke and
a match box with one match in it.
Apakah Anda memahami semua kata-kata di atas? Apakah Anda memahami teks tersebut?
Dengan merenungkan bagaimana Anda mencoba memahami teks tersebut, Anda dapat mengetahui
sesuatu mengenai proses membaca. Apakah Anda membaca kata demi kata sambil terus-menerus
melihat kamus? Ataukah Anda membaca dengan menggunakan berbagai strategi untuk mencoba
memahami kata-kata yang tidak Anda kenal?
Aneka-ragam kegiatan dalam bacaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip teori skema dan
menuntut Anda untuk berperan aktif dalam proses membaca melalui interaksi dengan teks bacaan.
Menurut teori skema, setiap pembaca membawa seperangkat pengetahuan ektra-tekstual serta
pengalaman pribadi sewaktu ia membaca sebuah teks, dan menggunakan pengetahuan dan
pengalaman ini untuk memahami teks yang dibacanya. Maka proses membaca seperti ini
menggabungkan pendekatan menukik (top-down approach), di mana pembaca memberikan makna
kepada teks, dengan pendekatan mendongak (bottom-up approach), di mana teks memberikan
makna kepada pembaca. Coba Anda perhatikan sekali lagi teks dari A Clockwork Orange di atas.
Pengetahuan ektra-tekstual dan pengalaman apakah yang Anda gunakan untuk memahami teks
tersebut? Persiapan ektra-tekstual lain macam apa lagi yang dapat membantu meningkatkan
pemahaman Anda?
Pelajaran membaca ini didasarkan pada kerja kelompok dan dirancang untuk membangkitkan
suasana belajar non-kompetitif. Kegiatan dalam setiap pelajaran akan membantu mahasiswa menjadi
aktif dan menggunakan berbagai strategi untuk membaca apa yang dibaca oleh orang Indonesia.
Anda tidak akan dituntut untuk membaca guna mendapatkan pemahaman total. Anda tidak akan
dituntut untuk menghafalkan daftar kosakata atau menggunakan kamus. Anda dituntut untuk
menggunakan pengetahuan dan pengalaman Anda untuk melakukan dugaan mengenai makna
teks. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan tanda-tanda kontekstual, sintaksis, maupun budaya
dan juga mencoba mengenali kosakata pinjaman, yang semua itu akan membantu Anda melakukan
dugaan terarah terhadap makna teks.
Setiap pelajaran terdiri dari tiga bagian pokok: kegiatan PRABACAAN (2), kegiatan bagian
BACAAN (w), dan kegiatan PASCABACAAN (|). Dalam bagian membaca, ada tiga jenis kegiatan:
kegiatan global, kegiatan khusus, dan kegiatan kebahasaan.
Kegiatan PRABACAAN menyiapkan pembaca mendekati teks serta mengantisipasi struktur
dan isi bacaan. Latihan-latihan ini dimaksudkan untuk menciptakan konteks guna memahami
bacaan dengan menuntut anggota kelas menyumbangkan pikiran untuk membangun skema bagi
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teks yang sedang mereka hadapi. Maka Anda akan diminta melakukan ramu pendapat-acak,
prakiraan, dan dugaan mengenai apa yang Anda perkirakan akan Anda temui dalam bacaan. Selama
kegiatan prabacaan, Anda dan para anggota kelas lainnya akan saling membagi informasi dan
prakiraan mengenai topik bacaan. Dengan cara demikian, pengetahuan ektra-tekstual dan
pengalaman yang dimiliki oleh seluruh anggota kelas akan terbagi merata.
Dalam bagian MEMBACA pada setiap pelajaran, pertama-tama Anda akan membaca teks
secara global, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang lebih khusus, dan
akhirnya melakukan kegiatan untuk memahami stuktur kebahasaan tertentu yang digunakan pada
peringkat kata maupun frasa. Ketiga tahap proses membaca ini akan dilakukan oleh kelompokkelompok kecil dalam kelas, sementara itu guru akan berkeliling dan memberikan petunjuk bila
diperlukan. Selama kegiatan membaca global, Anda akan diminta menandai bagian-bagian utama
dari informasi yang terkandung dalam bacaan; kegiatan ini akan menghasilkan pemetaan teks secara
visual. Dalam tahap kedua dari kegiatan membaca ini, Anda akan mencari informasi khusus dalam
beberapa bagian teks. Akan ada juga bagian-bagian teks yang tidak perlu anda baca secara rinci.
Kemudian pada tahap akhir, Anda harus memusatkan perhatian pada sejumlah konstruksi
kebahasaan, misalnya pada arti kata atau frasa atau pada struktur kata atau kalimat.
Kegiatan PASCABACAAN memberikan kesempatan untuk memadukan ketrampilan
berbahasa, dengan meminta Anda untuk menggunakan dalam konteks baru apa yang telah Anda
pelajari dalam bacaan tersebut. Anda akan menggunakan keempat ketrampilan berbahasa
(ketrampilan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis) sembari mengerjakan latihan-latihan
pascabacaan, seperti permainan peran; mendengarkan rekaman percakapan lewat telepon untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu; dan menulis kartu pos, iklan, dan undangan.
Janganlah Anda menjadi terpaku oleh hal-hal yang tidak Anda pahami. Gunakan semaksimal
mungkin pengetahuan umum Anda supaya dapat memungut arti dari teks dengan menggunakan
format yang ada serta petanda-petanda lainnya, sebagaimana Anda melakukannya dalam bahasa
pertama Anda. Jangan ragu-ragu untuk menebak; kemampuan untuk menduga dan menebak secara
terarah merupakan ketrampilan yang akan meningkatkan kemampuan Anda dalam mempelajari
bahasa. Semua kegiatan yang dianjurkan di sini, begitu juga kerja kelompok dengan kawan-kawan
sekelas Anda, akan membantu Anda dalam proses membaca ini. Hendaknya diingat juga, semakin
aktif Anda terlibat dalam proses membaca ini, semakin banyak kemajuan yang akan Anda peroleh.
Para mahasiswa yang telah menggunakan materi bacaan ini sangat menyukainya karena
semua teks tersebut adalah teks dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Salah satu tujuan utama
dari bacaan ini adalah membuat Anda merasa senang sewaktu mengerjakan berbagai kegiatan
membaca dan juga menemukan bahwa ternyata Anda bisa membaca teks yang ditulis untuk orang
Indonesia.
SELAMAT BELAJAR.
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KESEHATAN
MASYARAKATT

Apotik
di Bandung

Ruang praktek
dokter di Malang

Seorang
bapak
dengan
anaknya

Seorang anak balita

Tiga generasi:
nenek, ibu,
dan bayinya

Pelajaran 1: HOTEL DAN RESTORAN DI SAMARINDA
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Pelajaran 1: BYE BYE BAYI
Bacaan Utama:
Bacaan Tambahan:
Bahan:

Iklan “Bye Bye Bayi, Hello Balita!” Jawa Pos, April 1990.
Iklan “Susu Bendera 123,” Jawa Pos, April 1990.
Stabilo

2 PRABACAAN
A.

Ini teks apa? Untuk apa? Kira-kira ada informasi apa saja dalam teks ini?

w BACAAN
A.

Di bawah ini ada empat topik utama yang terdapat dalam teks.
Tulislah tanda-tanda $, *, X, + di sebelah kanan topik utama yang cocok:
Topik Utama
Isi Produk
Hasil Pemakaian Produk
Instruksi untuk Ibu
Keperluan Balita

B.

Tanda

Cocokkan angka-angka di kolom kiri dengan padanan kata-katanya di
kolom kanan. Menurut iklan, Sustagen Jr. ada:
2
3
24

Vitamin
Rasa
Kebaikan

C.

Isilah tabel ini dengan informasi dari teks:
TABEL MEAD JOHNSON
BAYI

BALITA

ANAK

UMUR
MAKANAN
D.

1. Cari dan lingkarilah ketiga kata kerja pasif dengan awalan di- di dalam
teks.
2. Pilihlah kata yang sama artinya dengan dibutuhkan:
“Makanan yang bergizi dan air dibutuhkan baik oleh manusia maupun
binatang.”
a. Terbentuk.
b. Tinggalkan.
c. Diperlukan.
d. Disukai.
3. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata disukai dan
dibutuhkan.
a. Anak-anak perlu sekali makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang
mengandung banyak vitamin, karena vitamin memang
_____________________ untuk pertumbuhan.
b. Banyak anak tidak senang minum susu. Tetapi es krim pasti
_____________________ setiap anak.
c. Menurut iklan ini, minum susu saja tidak cukup. Sustagen Jr. juga
_______________________ oleh balita.
d. Si Amir ____________________ oleh semua orang karena dia ramah
dan baik hati.

E.
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1. Kata balita berasal dari tiga kata. Lingkarilah kata yang cocok.
BA

barang, bayi, bawah, bagus

LI

libur, lima, lihat, licin

TA

tadi, taruh, tanah, tahun

NAH, BACA! • Volume 2 • Student Workbook

2. Kata ASI berasal dari tiga kata juga. Lingkarilah kata yang cocok.
A

aku, air, akan, adik

S

sudah, senang, susu, saya

I

ikan, itu, ibu, ikut

| PASCABACAAN
A.

1. Apakah Anda akan memakai produk Sustagen Jr.? Kalau ya, mengapa?
Kalau tidak, mengapa? Beri alasan dengan memikirkan faktor-faktor
berikut:
a. Harga produk.
b. Nilai gizi.
c. Pendidikan.
d. Status sosial-ekonomi.
e. Susu botol dibandingkan ASI.
2. Peranan Anda adalah:
a. Seorang pembantu rumah tangga yang mempunyai seorang anak
berumur tiga tahun.
b. Seorang ibu yang bekerja untuk Citibank di Jakarta yang mempunyai
anak berumur dua tahun .
c. Orang yang pernah belajar di program nutrisi di Amerika; sekarang
Anda bekerja di Indonesia dan anak Anda dua orang balita.
d. Orang desa Kalimantan Timur dengan dua orang balita.

B.

PEKERJAAN RUMAH
Bacalah iklan Susu Bendera 123. Pilih dua dari empat peranan dari
Pascabacaan di atas dan tulislah pendapat orang itu tentang Susu Bendera
123 dengan mempertimbangkan kelima faktor tadi, yaitu:
1. Harga produk.
2. Nilai gizi.
3. Pendidikan.
4. Status sosial-ekonomi.
5. Susu botol dibandingkan ASI.

Pelajaran 1: BYE BYE BAYI
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Pelajaran 2: KELUARGA SEHAT
Bacaan:
Bahan:

Lembaran Balik Menuju Keluarga Sehat, diterbitkan oleh UNICEF, Indonesia.
Stabilo

2 PRABACAAN
A.

Teks ini diambil dari sebuah buku lembaran balik yang biasanya digunakan
sebagai bahan pelajaran bagi orang desa. Kira-kira siapa yang membuat
buku lembaran balik tersebut?

B.

Bagaimana kita mengetahui apakah anak kita sehat atau tidak? Apa tandatandanya? Kira-kira tanda yang mana yang paling penting dalam buku ini?

w BACAAN
A.

Bacalah teks ini secara cepat. Apakah dugaan Saudara sesuai dengan teks
ini atau tidak?

B.

Susunlah gambar-gambar ini dalam urutan yang benar. Tuliskanlah nomor
satu sampai tujuh pada teks.
TEKS NOMOR 2:

C.

Ambil teks nomor 2, yaitu halaman yang berjudul “Anak Umur 0–3 Bulan
Yang 1 Kali Tidak Naik Timbangannya”. Stabilo informasi-informasi di
bawah ini dengan memakai warna kuning, merah muda, dan hijau.
Umur dan keadaan bayi (2 bagian)
Instruksi untuk ibu (2 bagian)
Penjelasan/informasi lebih lanjut (1 bagian)
TEKS NOMOR 1:

D.

Kerjakan tugas berikut:
1. Stabilo slogan mengenai anak yang sehat.

kuning
merah muda
hijau

2. Stabilo jawaban pertanyaan, “Bagaimana seorang ibu mengetahui
kesehatan anaknya?”
TEKS NOMOR 5:
E.

Anak Anda berumur delapan bulan dan timbangannya tidak naik. Menurut
teks nomor 5, makanan apa yang harus diberikan kepada anak Anda?
Lingkarilah tiga jawaban yang benar:
1. ASI sesudah anak selesai makan.
2. Bermacam-macam buah-buahan dan sayur-sayuran.
3. Makanan lumat lima kali sehari.
4. Nasi dan lauk-pauk yang dihaluskan.
5. Susu sapi sesudah anak selesai makan.
TEKS NOMOR 6:

F.

Sebulan kemudian anak Anda masih belum naik timbangannya. Menurut
teks, nasihat tambahannya apa?
Lingkarilah satu jawaban yang benar:
1. Berilah pegangan seperti bola.
2. Berilah makanan kecil seperti tempe, tahu atau ketela goreng.
3. Biarkan anak memasukkan barang-barang ke dalam mulutnya.
TEKS NOMOR 5:

G.

Kerjakan tugas berikut ini bersama teman.
1. Kata-kata berikut terdapat dalam teks nomor 5. Cari dan lingkarilah
kata-kata ini:
pesat, lumat, ragu-ragu, lauk-pauk, timbangan
2. Cocokkan masing-masing kata di kolom kiri dengan artinya di kolom
kanan. Ada satu jawaban untuk tiap kata.
lumat
timbangan
lauk-pauk

H.

ikan, ayam, sayur-sayuran
berat badan
halus

Lengkapilah kalimat ini dengan kata yang cocok:
1. “Kalau bayi diberi makanan yang cukup banyak, dia akan tumbuh
dengan _________.”
a. Ragu-ragu.
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b. Pesat.
c. Lumat.
2. “Wah, sebaiknya anak yang sakit itu diperiksa oleh dokter secepat
mungkin. Jangan ___________ pergi ke klinik; dokter bisa
mengobatinya.”
a. Ragu-ragu.
b. Pesat.
c. Lumat.
TEKS NOMOR 6
I.

Di teks nomor 6, terdapat kalimat, “Di samping 5–6 piring makanan tiap
hari, anak perlu diberi penganan.”
Kalimat manakah yang sama artinya dengan kalimat yang di atas?
Lingkarilah jawaban yang benar. (Jawaban boleh lebih dari satu.)
1. Selain 5–6 piring makanan tiap hari, anak juga perlu diberi penganan.
2. Tiap hari anak perlu diberi penganan saja, 5–6 piring makanan kurang
begitu penting.
3. Tiap hari anak perlu diberi 5–6 piring makanan dan juga penganan.
4. Anak jangan diberi 5–6 piring makanan tiap hari, karena penganan saja
yang diperlukan.

| PASCABACAAN
A.

Saudara berperan sebagai pegawai kesehatan di Indonesia. Sesudah
Saudara memberi ceramah, ada beberapa pertanyaan yang diajukan ibuibu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. “Saya bekerja sebagai pembantu di Jakarta. Bos saya yang bekerja di
Citibank menggunakan Sustagen Junior (SJ) untuk anaknya. Dia
mengatakan bahwa SJ saja sudah cukup untuk pertumbuhan anak.
Kalau begitu, perlukah saya memberikan makanan lumat, air susu ibu
dan lain-lain?”
2. “Nenek saya mengatakan bahwa bayi tidak boleh diberi makanan buahbuahan. Apakah betul begitu?”
3. “Teman saya mengatakan bahwa tidak boleh memberi anak banyak
makanan karena bisa mengakibatkan diare. Betulkah hal ini?”
4. “Kakak saya yang bekerja di kota mengatakan bahwa tempe dan tahu
kurang mengandung gizi. Jadi lebih baik memberikan ayam atau
daging. Betulkah pendapat ini?”
Pelajaran 2: KELUARGA SEHAT
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B.

PEKERJAAN RUMAH
Sekarang pilih dua pertanyaan di antara pertanyaan yang tertulis di atas
dan tulislah tanggapan (respons) Saudara.
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Pelajaran 3: MENCRET
Bacaan Utama:
Bacaan Tamahan:
Bahan:

Lembaran Balik Menuju Keluarga Sehat, diterbitkan oleh UNICEF, Indonesia.
Iklan “Diaform,” Kartini no. 406, halaman 30.
Lem, Gunting

2 PRABACAAN
A.

Kira-kira gambar iklan “Diaform” dipakai untuk mengiklankan apa? Kalau
bayi sakit mencret apa saja yang harus dilakukan?

w BACAAN
A.

Carilah dua gambar yang memuat instruksi pembuatan obat mencret.

B.

Cari dua gambar yang berisikan saran bagi ibu-ibu kalau bayinya
menderita sakit mencret.

C.

Cocokkan keenam gambar dengan masing-masing teks padanannya.

D.

Tempelkan gambar-gambar di samping teks padanannya masing-masing
sesuai dengan instruksi guru.

E.

Betul atau salah?
PADA WAKTU ANAK
SAKIT MENCRET:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pemberian ASI dihentikan.
pemberian makanan lumat diteruskan.
larutan gula garam diberikan sekali sehari.
Oralit diberikan setiap kali anak mencret.
lima gelas Oralit diberikan setiap kali mencret.
anak kehilangan cairan.
jangan kuatir, mencret tidak berbahaya.
anak kelihatan kurang energi.

B/S

KALAU SALAH,
MENURUT TEKS
BAGAIMANA?

F.

Menurut teks “e,” ada tiga proses pembuatan obat Oralit:
1. Masak air
2.
3.

G.

Lingkarilah kata yang hampir sama artinya dengan kata-kata yang tercetak
tebal dalam kalimat-kalimat berikut:
1. Anak yang sakit mencret harus diberi minum karena ia kehilangan
banyak cairan.
energi, makanan, air
2. Banyak orang mengira bahwa anak yang sakit mencret tidak boleh
diberi makanan. Ini adalah pendapat yang keliru.
bagus, salah, pintar, benar
3. Barangkali Mas Joe tidak tidur tadi malam. Ia nampak lesu dan capai.
kelihatan, kedatangan, sebagai
4. Anak saya sudah hampir dua tahun umurnya, tapi dia masih suka
makanan lembik karena giginya belum lengkap.
enak, penganan, manis, lumat

H.

Cocokkan kata-kata pada kolom kiri dengan antonimnya pada kolom
kanan:
lemah
keliru
sembuh

benar
sakit
kuat

| PASCABACAAN
A.
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Anda adalah pegawai kesehatan masyarakat yang ditugaskan untuk
memberi ceramah tentang sakit mencret yang dialami oleh bayi dan anakanak. Sesudah memberi ceramah, Anda harus mengisi formulir laporan
bagi Kantor Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) untuk melaporkan
kegiatan yang telah dilaksanakan. Tuliskanlah laporan tersebut dalam
formulir yang tersedia. Gunakan delapan kata yang baru Anda pelajari.
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I.

II.

LAPORAN KEGIATAN PEGAWAI KESEHATAN

DATA
Nama Petugas
Tanggal Ceramah
Desa
Jumlah Hadirin
ISI CERAMAH

III. PERSOALAN-PERSOALAN

Tandatangan

Pelajaran 3: MENCRET
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Pelajaran 4: PENYAKIT MALARIA
Bacaan:

“Penyakit Malaria”, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, oleh Telaumbanua,
Poerba, Alfian, Medan: Firma Madju Medan, 1980, halaman 41–42.
Stabilo

Bahan:

2 PRABACAAN
A.

Apa saja yang Saudara ketahui mengenai penyakit malaria? Kira-kira
informasi apa saja yang terdapat dalam teks mengenai penyakit malaria?

w BACAAN
A.

Tandailah bagian-bagian teks yang memuat informasi tertentu, sesuai
dengan petunjuk guru.

B.

Isilah tabel-tabel analogi berikut:
TABEL 1: PEMBAWA
PEMBAWA

PENYAKIT

anjing gila

penyakit rabies

nyamuk

penyakit malaria

TABEL 2: PENYEBAB
PEMBAWA

PENYEBAB

PENYAKIT

lalat

bakteri

diare

nyamuk

malaria

TABEL 3: OBAT
OBAT

PENYAKIT

Oralit

mencret
malaria
TABEL 4: DOSIS OBAT
JUMLAH BIJI

JANGKA WAKTU

DEWASA
Langkah 1
DEWASA
Langkah 2
ANAK

C.

Lengkapilah kalimat-kalimat berikut mengenai proses berjangkitnya
malaria:
1. Nyamuk menggigit orang yang ___________________________.
2. ______________________________________ ke badan nyamuk.
3. Lalu, hama ____________________________________________.
4. Nyamuk menggigit orang lain.
5. Hama-hama _______________ ke __________________________.

D.

Isilah setiap bagian siklus dengan gejala-gejala penyakit yang cocok.
Gejala-gejala malaria:
tidur nyenyak
badan dingin
panas turun
keringat banyak

18
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PUNCAK

MULAI

AKHIR

Siklus penyakit malaria:
E.

Betul atau salah?
CARA PENCEGAHAN MALARIA:

BETUL

SALAH

1. Menggunakan obat semprotan.
2. Simpan makanan di dalam lemari.
3. Membersihkan pekarangan.
4. Membersihkan badan.
5. Mengalirkan air tergenang.
6. Menggunakan kelambu.
F.

Baca kalimat-kalimat ini dan cocokkanlah kata-kata di bawah ini dengan
gambar yang sesuai.
1. Setiap sore obat semprotan disemprotkan di kamar tidur
untuk mematikan semua nyamuk.
2. Kelambu dipasang di tempat tidur Sutejo supaya nyamuk
tidak bisa masuk.
3. Pil kinine diminum oleh turis yang berkunjung ke daerah
malaria.
A.

B.

C.

D.
Pelajaran 4: PENYAKIT MALARIA
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G.

Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata:
otak, darah, kulit, perut
1. Dinosaurus terkenal sebagai binatang yang besar tapi sebenarnya
__________________________nya kecil sekali.
2. Orang yang sakit anemia diharuskan minum pil tambah
_______________________.
3. Kalau terlalu lama berjemur di bawah matahari _____________________
biasanya memerah.
4. Bukan main jeleknya keadaan di Somalia. _________________________
anak-anak membusung (membesar) karena kekurangan gizi.

H.

Pilihlah jawaban yang cocok untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut:
1. Karena menderita sakit anemia, mukanya pucat sekali.
Pucat artinya _____________________.
a. Merah.
b. Panas.
c. Muda.
d. Putih.
2. Karena dipukul temannya, mata si Ali menjadi bengkak dan merah.
Arti menjadi bengkak ialah _____________________.
a. Darah.
b. Membesar.
c. Capek.
d. Menghebat.
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| PASCABACAAN
A.

Saudara diminta mempersiapkan ceramah tentang salah satu topik berikut:
Gizi, Mencret, atau Malaria. Ceramah itu akan Saudara presentasikan pada
kelas nanti.

Pelajaran 4: PENYAKIT MALARIA
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KEGEMARAN DAN
PROFESI

Bermain catur

Pemain guitar dengan temannya

Penjual majalah
di Cirebon
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Pelajaran 5: DEMAM GAMES
Bacaan Utama:
Bacaan Tambahan:
Bahan:

“Jika Anak Anda Terserang Demam Games,” Tiara 58, 2–15 Agustus 1992,
halaman 54, 58.
“Jika Anak Anda Terserang Demam Games”, Tiara 58, 2–15 Agustus 1992,
halaman 59.
Stabilo

2 PRABACAAN
A.

Kira-kira teks ini mengenai apa? Kira-kira siapa yang akan membaca artikel
ini? Informasi apa yang ada dalam keempat bagian?

w BACAAN
A.

Kerjakan tugas yang diberikan guru.

B.

Bacalah bagian “Dampak Games bagi Anak”. Lingkarilah efek yang
TIDAK ADA di dalam teks.
1. Menurut teks pada bagian “Dampak Negatif”, kalau anak terlalu
banyak main games, maka...
a. Mata anak bisa jadi rusak.
b. Anak tidak berolahraga.
c. Anak lupa mengerjakan tugas-tugas sekolah.
d. Anak jadi kurang kreatif.
e. Anak lebih ingin main games daripada membaca.
2. Menurut teks pada bagian “Dampak Positif”, kalau anak main games
sebagai hiburan saja, maka...
a. Anak bisa belajar bahasa Inggris sambil bermain games.
b. Anak tidak takut pada komputer.
c. Games bisa menjadi alat komunikasi antara anak dan orang tua.
d. Anak meningkatkan pengetahuan berhitung.

C.

Kapan waktu yang ideal?
Anak Anda senang sekali main games! Anda perlu membuat jadwal
untuknya. Bacalah bagian teks “Waktu Ideal Anak Bermain Games” dan

lengkapi jadwal berikut dengan menulis Main Games di tempat yang
cocok.
Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu
(hari libur)

6–11
11–11.30
11.30–12
12–1
1–2
2–4
4–4.30
4.30–5
6
7–8
8
9
10
11
D.

SEKOLAH
PULANG SEKOLAH
MAKAN SIANG

MANDI SORE

MAKAN MALAM

Tulislah dua-tiga faktor games yang sesuai untuk kategori umur di bawah
ini:
Umur 3 sampai 5 tahun

Umur 6 sampai 13 tahun

E.

Kerjakanlah tugas-tugas berikut ini:
1. “PENGISI WAKTU LUANG”: [Perhatikan bagian “Dampak Negatif”
nomor 5]
a. Kegiatan manakah di bawah ini yang TIDAK berfungsi sebagai
pengisi waktu luang?
i. Mengerjakan PR.
ii. Membaca majalah pop.
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iii. Bermain games.
iv. Omong-omong di telepon dengan teman.
b. Pengisi waktu luang Anda apa?

2. “JALAN KELUAR”: [Perhatikan bagian “Dampak Positif” nomor 2]
a. Apa sinonim frasa di bawah ini?
Persoalan dengan pacarnya sulit sekali sehingga Mas Harun pusing
mencari jalan keluarnya. Akhirnya, ia memilih jalan keluar yang
termudah. Ia memutuskan hubungannya.
i. Penyelesaian.
ii. Penyebab.
iii. Kemungkinan.
iv. Keinginan.
b. Buatlah kalimat sendiri dengan frasa “jalan keluar”.

3. [Perhatikan bagian “Waktu Ideal Anak Bermain Games”]
a. Bacalah kalimat ini:
Karena Siti mendapat nilai yang jelek dalam ujian-ujiannya, kegiatan
Siti yang bersifat hiburan ________________ oleh orang tuanya.

Pelajaran 5: DEMAM GAMES
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PILIHLAH kata yang cocok:
i. Diberi kebebasan.
ii. Dibatasi.
iii. Dibiarkan.
4. Hadi mendapat nilai yang paling tinggi dalam semua pelajaran di
kelasnya. Jadi, Hadi ________________ main gitar seperti yang sudah
lama diinginkannya.
PILIHLAH kata yang cocok:
a. Diberi kebebasan.
b. Dibatasi.
c. Tidak diijinkan.

| PASCABACAAN
A.

Kakak perempuan Saudara menulis surat di bawah ini kepada Saudara.
Dalam surat itu dia bercerita tentang anaknya yang sedang gila main
games. Ia takut permainan ini akan berakibat buruk bagi anaknya.
Baca surat kakak perempuan Saudara ini dan balaslah suratnya agar
membantunya mengatasi permasalahan anaknya. Bacalah artikel pada
halaman 59 untuk mendapatkan ide.

Malang, 23 Agustus 1993
Buat
Win
Salam hangat,
Bagaimana sekolahnya Win? Semua berhasil, kan? Keadaan keluarga saya baikbaik saja, tapi saya mau minta nasihatmu untuk mengatasi persoalan keponakanmu,
Jarot, yang sekarang sudah berumur 10 tahun.
Sejak 3 bulan lalu kami membeli komputer dengan banyak program gamesnya.
Tentu saja Jarot senang sekali menghabiskan banyak waktu bermain games itu.
Sekarang ini saya senang tapi juga susah. Senangnya, Jarot selalu ada di rumah,
tidak minta macam-macam, dan mengerti kata-kata bahasa Inggris. Susahnya, Jarot
jadi malas belajar, lupa makan, dan kurang tidur.
Saya jadi bingung bagaimana mengatur waktu untuk si Jarot, bagaimana baik
dan buruknya main games. Tolong, kalau ada waktu, saya diberitahu apa yang
sebaiknya saya lakukan.
Terima kasih banyak atas bantuannya dan sampai ketemu di surat berikutnya.
Kakakmu,
Susilowati
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Berjualan
di pasar

Memasak

Pelajaran 6: PRIA MASUK DAPUR
Bacaan:
Bahan:

“Sekarang Pun Saya Siap Masak,” Tiara 58, 2–15 Agustus 1992, halaman 12.
Stabilo

2 PRABACAAN
A.

Kira-kira hobi orang ini apa?

“SEKARANG PUN SAYA SIAP MASAK”
OTTO CORNELIUS KALIGIS

B.

Kira-kira ada pertanyaan apa saja di dalam wawancara ini?

w BACAAN
A.

Kerjakan tugas yang diberikan guru.

B.

Carilah topik-topik yang ada di papan tulis di dalam teks.

C.

Apakah ada topik penting yang belum diduga?

D.

Kerjakan tugas yang berikut:
1. Lingkari jawaban yang BETUL.
Dalam jawaban pertama, Om Kaligis mengatakan beberapa alasan
mengapa sebagai laki-laki dia bisa masak. Dia bisa masak karena...
a. Ayahnya pintar masak.
b. Dia tidak suka masakan istrinya.
c. Istrinya tidak suka masak.
d. Laki-laki dalam keluarganya biasa masak.
2. Lingkari jawaban yang BETUL.
Dalam jawaban kedua, Om Kaligis mengatakan beberapa alasan
mengapa dia senang masak. Dia senang memasak karena...
a. Dia diet.
b. Dia pernah mempunyai restoran.
c. Dia senang masak untuk orang lain.
d. Dia lebih senang masakannya sendiri daripada masakan orang lain.
3. Lingkari jawaban yang SALAH.
Dalam jawaban ketiga, Om Kaligis menjelaskan bagaimana dia belajar
masak. Cara-cara apa yang diikuti Om Kaligis?
a. Membaca buku masak.
b. Mengikuti kursus masak.
c. Mempunyai bakat alam sendiri.
d. Melihat orang masak.
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E.

Kerjakan tugas berikut:
[Lihat jawaban pertama dalam transkrip wawancara dengan Om Kaligis]
1. “Waktu di Jakarta, pembantu Reza lima orang. Tapi sejak dia tinggal di
Amerika, dia harus mengerjakan sendiri semua urusan rumahnya
sehingga dia belajar mandiri.”
CARILAH kata yang berdekatan artinya dengan kata, mandiri. [Kunci:
Kata itu dipinjam dari bahasa Inggris.]
[Lihat jawaban Om Kaligis yang ketiga]
2. Rumahnya di sebelah toko. Jadi, kalau ada keperluan, tinggal
mencarinya di toko itu saja.
PILIHLAH kata yang berdekatan artinya dengan kata, tinggal, dalam
konteks ini.
a. Hanya perlu.
b. Tidak perlu.
c. Masih.
d. Akan.

F.

1. Cocokkan kelompok nama dan bakat orang-orang di bawah ini:
a. Michael Jackson, Kiri Te Kenawa, Placido Domingo.
b. William Shakespeare, Virginia Woolf, Kahlil Gibran, Agatha Christie.
c. Muhammad Ali, Babe Ruth, Tonya Harding, Chris Everet.
d. Georgia O’Keefe, Picasso, Frida Kahlo.
Berbakat melukis atau menggambar.
Berbakat menyanyi.
Berbakat sebagai olahragawan.
Berbakat menulis.
2. Orang yang berbakat alam:
a. Mudah sekali mempelajari sesuatu, dan pandai sekali juga.
b. Tidak mungkin berhasil berbuat sesuatu.
c. Bisa berbuat sesuatu sedikit-sedikit.

Pelajaran 6: PRIA MASUK DAPUR
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G.

Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata-kata berikut:
kenikmatan, asyik, enak.
Saya sudah tiga tahun tinggal di Amerika. Selama ini, saya sering dapat
kiriman kopi Bali dan kue buatan ibu saya. Minum kopi panas dan makan
kue di hari yang dingin memberi __________ yang bukan main, seperti di
rumah saya sendiri. Dan juga, rasa kopi Indonesia lebih __________
daripada kopi yang ada di sini. Tapi warung kopi di Amerkia, seperti Cafe
Royale yang dekat kampus, jauh lebih ________ karena ramai dengan anak
muda.

| PASCABACAAN
A.

Bicarakan secara singkat dengan teman sekelas:
1. Hobi Saudara:

2. Hobi teman sekelas:

3. Jadwal masing-masing supaya bisa bertemu untuk diwawancarai dan
mewawancarai:

B.

PEKERJAAN RUMAH I
Buatlah rekaman. (Pakailah kaset Anda sendiri.)
WARTAWAN:
Saudara bekerja sebagai wartawan majalah Tiara. Saudara disuruh
mewawancarai kawan sekelas tentang hobinya. Rekamlah wawancara itu
supaya bos Saudara bisa mendengarkannya.
ORANG YANG DIWAWANCARAI:
Saudara akan berbicara tentang hobi Saudara dengan wartawan Tiara.

C.

PEKERJAAN RUMAH II
Buatlah daftar kesalahan kata dan tata bahasa dari rekaman wawancara
Saudara.
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Pelajaran 7: KONFERENSI-LOKAKARYA
Bacaan Utama:
Bacaan Tambahan:
Bahan:

Undangan APECA (Association of Psychological and Educational
Counsellors of Asia), Agustus 1992.
Tiga pengumuman: “Pemanfaatan Ikan untuk Pengembangan Sumber Daya
Manusia”; “AIDS — Aspek Sosial dan Perilaku Seksual”; “Kiat Sukses
Mendapat Pekerjaan”.
Stabilo

2 PRABACAAN
A.

Apakah Anda pernah mengikuti konferensi? Konferensi apa? Di mana?
Hari ini kita akan membaca undangan suatu konferensi. Kalau Anda ingin
mengikuti konferensi, hal-hal apa yang perlu dipikirkan?

w BACAAN
A.

Carilah informasi dalam teks ini dan berilah nomor di samping informasi
tersebut.

B.

Carilah kategori informasi dalam teks ini yang belum disebutkan.

C.

Anda ingin mengikuti konferensi ini. Informasi apa saja yang perlu
diperhatikan? Bacalah teks dan isilah Tabel 2 di bawah ini:

TABEL 2
PERTANYAAN
1. Konferensi-lokakarya APECA
disponsori oleh siapa?

INFORMASI DARI TEKS
a.
b.

2. Orang dengan profesi apa saja yang
akan datang?
3. Kapan konferensi ini diadakan?
4. Di mana konferensi ini diadakan?
5. Berapa lama Anda bisa tinggal di
penginapan yang tersedia?
6. Dengan cara apa Anda bisa
membayar biaya konferensi ini?
D.

a.
b.

Mengapa Anda perlu ke konferensi-lokakarya APECA?
Menurut paragraf ketiga alasan yang paling tepat untuk pergi ke
konferensi-lokakarya APECA adalah:
a. Hasil-hasil konferensi akan diterbitkan.
b. Biaya cukup murah untuk kesempatan sebaik ini.
c. Peserta konferensi akan mendapatkan sertifikat.
d. Akan diberi biaya perjalanan.

E.

Undangan APECA ini diumumkan di papan pengumuman di IKIP Malang
oleh Bapak Prof. Dr. Munandir. Beberapa orang yang membaca
pengumuman tersebut tertarik untuk mengikutinya.
Diskusikanlah variasi jumlah pembiayaan yang mana yang cocok untuk
ketiga orang di bawah sini. (Mengapa Anda memilih variasi itu?)
1. Ibu Sudarsih menjadi dosen di IKIP Malang dalam jurusan psikologi.
Dia mendapat biaya dinas (uang jalan) sebanyak Rp. 265.000,- untuk
keperluan konferensi APECA di Salatiga. (Ongkos bis malam MalangSalatiga pp. Rp. 15.000,-).
2. Mbak Rosa adalah mahasiswi di IKIP Malang dan juga seorang pekerja
sosial. Tantenya tinggal di Salatiga. (Kalau dia mengikutinya, berapa
banyak uang yang harus dikirimkannya ke panitia konferensi?)
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3. Bapak Prof. Dr. Munandir sendiri juga ingin pergi ke konferensi itu. Istri
dan anaknya ingin ikut.
Peta pulau Jawa

F.

Pilihlah kata atau frasa yang hampir sama artinya.

1. Banyak orang menonton film di bioskop sebelum jam 5.00 sore karena
diberi korting.
a. Diskon.
b. Hadiah.
c. Bonus.
2. Mahasiswa yang sedang belajar bahasa Indonesia senang bertukar
pikiran dengan orang Indonesia setelah nonton film Indonesia.
a. Berkonsultasi.
b. Belajar.
c. Berdiskusi.
3. Para peminat studi Asia Tenggara di Universitas Michigan, Ann Arbor,
setiap hari Kamis berdiskusi tentang masalah-masalah sosial, ekonomi,
politik, dan budaya Asia Tenggara.
a. Orang-orang yang pernah ke Asia Tenggara.
b. Orang-orang yang tertarik pada studi Asia Tenggara.
c. Orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara.
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| PASCABACAAN
A.

Pilihlah konferensi yang paling menarik bagi Anda.

B.

Anda adalah mahasiswa/mahasiswi Universitas Brawijaya di Malang.
Anda tertarik untuk mengikuti konferensi/seminar yang Anda pilih, tetapi
tidak mampu membayar semua ongkosnya karena biayanya mahal.
Jurusan Anda mengumumkan informasi tentang bantuan biaya seminar.
Bacalah pengumuman tersebut dan isilah formulir untuk mendapatkan
bantuan biaya seminar tersebut.
PERMOHONAN BANTUAN BIAYA SEMINAR
1. Nama mahasiswa/i:
2. No. registrasi:
3. Fakultas/Jurusan: :

4. Seminar yang ingin diikuti:

5. Biaya yang dibutuhkan:
Biaya seminar:
Penginapan:
Ongkos perjalanan:
Jumlah:
6. Jelaskan kepentingan Anda mengikuti seminar yang dipilih. Penjelasan
Anda harus berisi latar belakang akademis Anda dan pengalaman
Anda.
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KALIMANTAN

Pelajaran 8:
DEMOGRAFI KALIMANTAN:
DESA GURIMBANG
Bacaan Utama:
Bacaan Tambahan:
Bahan:

“Desa Gurimbang,” Isi Dan Kelengkapan Rumah Tangga Tradisional Menurut
Tujuan, Fungsi Dan Kegunaannya: Daerah Kalimantan Timur 1982/1983,
halaman 15–16.
Peta pulau Kalimantan, Propinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Berau,
Isi Dan Kelengkapan Rumah Tangga Tradisional Menurut Tujuan, Fungsi
Dan Kegunaannya: Daerah Kalimantan Timur 1982/1983, halaman 60–61.
Stabilo, OHP

2 PRABACAAN
A.

Teks ini mengenai keadaan demografi desa Gurimbang yang terdapat di
Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Kira-kira informasi apa saja
yang terdapat dalam suatu teks tentang demografi?

w BACAAN
A.

1. Carilah permulaan bagian “Jumlah Penduduk” dan bagian “Jenis
Penduduk”.
2. Carilah dugaan-dugaan Saudara yang tertulis di papan tulis di dalam
teks.
3. Apakah ada informasi penting yang belum diduga?

B.

Isilah Tabel 1 berikut ini:
TABEL 1: JUMLAH PENDUDUK
Jumlah
Laki-laki

DESA
GURIMBANG

Jumlah
Perempuan

Jumlah Anak Jumlah Semua
Sekolah
Penduduk

C.

Betul atau salah?
TABEL 2

Di Desa Gurimbang:

Betul

Salah

1. Umumnya anak-anak belajar di sekolah dasar.
2. Umumnya anak-anak meneruskan ke sekolah
lanjutan.
3. Ada sekolah lanjutan di desa Gurimbang.
4. Kota Tanjungredeb dan Teluk Bayur jauh dari
Gurimbang.
D.

Mengapa angka-angka ini penting? Berilah keterangan mengenai angkaangka tersebut dengan menuliskan kalimat di sampingnya.
TABEL 3

Angka-angka

Keterangan

15
60
377
200
177
E.

Isilah Tabel 4 berikut ini:
TABEL 4: JENIS PENDUDUK DI DESA GURIMBANG

JENIS PENDUDUK
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F.

Lingkarilah kata-kata yang hampir sama artinya dengan kata yang tercetak
tebal.
1. Tanjungredeb letaknya jauh dari desa Gurimbang.
a. Tinggal.
b. Kota.
c. Lokasi.
d. a & c
e. a & b
2. Suku Berau sudah lama mendiami desa Gurimbang.
a. Tinggal di.
b. Diam saja.
c. Meninggal di.
d. a & c
e. b & c
3. Suku Berau telah turun-temurun mendiami desa ini.
a. Tidak naik.
b. Terus menerus turun.
c. Dari satu generasi ke generasi lain.
d. a & b
e. b & c

G.

Dalam paragraf “Jumlah angkatan kerja” terdapat konjungsi karena itu dan
jadi. Lengkapilah paragraf pendek berikut.
1. Kota Tanjungredeb dan Teluk Bayur jauh dari desa Gurimbang. Karena
itu sesudah tamat SD, anak-anak desa
Jadi, pada umur 15 tahun,

.

2. Sekolah lanjutan
Karena itu, anak-anak desa jarang yang meneruskan ke sekolah
lanjutan.
Jadi,
.
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3. Keadaan pendidikan di desa-desa belum begitu berkembang.
Karena itu,

Jadi,
.
4.
Karena itu,

.

Jadi,

.

| PASCABACAAN
A.

Anda ditugaskan oleh badan AID untuk menyelidiki kemungkinan
pengembangan pendidikan di Kabupaten Berau. Anda sudah memperoleh
data tentang desa Gurimbang dan desa Sambaliung. Sekarang Anda harus
menulis laporan untuk Bapak Sujono yang menjadi sponsor Anda.
Tulislah laporan tersebut dengan membandingkan keadaan kedua desa
itu. Jelaskan juga rencana Anda dalam mengembangkan pendidikan di
daerah itu.
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Pelajaran 9:
POLA PERKAMPUNGAN KABUPATEN PASIR
Bacaan Utama:
Bahan:

“Pola Perkampungan Kabupaten Pasir,” Isi Dan Kelengkapan Rumah
Tangga Tradisional Menurut Tujuan, Fungsi Dan Kegunaannya: Daerah
Kalimantan Timur 1982/1983, halaman 10–12.
Stabilo, OHP

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita membaca teks mengenai pola perkampungan suku bangsa
Pasir di Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur. Teks ini memberikan
informasi mengenai letak rumah-rumah di desa dan program pemerintah
untuk memindahkan rumah-rumah mereka.

w BACAAN
A.

Kerjakan tugas yang diberikan guru.

B.

Ada lima paragraf dalam teks ini, dan ada empat topik. Cocokkanlah topik
dengan paragrafnya yang sesuai.
TABEL 1
NOMOR
PARAGRAF

TOPIK
INSTRUKSI PEMERINTAH
KEBIASAAN BERMIGRASI
LOKASI PERUMAHAN (2 PARAGRAF)
HUBUNGAN ANTARA DESA

C.

Pilihlah jawaban yang benar:
1. Menurut teks, desa suku bangsa Pasir terdapat di tempat yang sulit
dicapai orang karena rumah-rumah dan perkampungan mereka:
a. Dibangun di tengah-tengah hutan.
b. Di daerah yang berbahaya.

c. Jalan rayanya rusak.
d. Dibangun di tepi sungai.
e. a & d
f. b & c
2. Lengkapilah tabel SEBAB-AKIBAT di bawah ini.
Sistem perladangan orang desa
Pasir berpindah-pindah.


Penduduk


Pemerintah sulit


Pemerintah mengadakan program


a. Adanya desa-desa baru di

b. Adanya pola perkampungan baru
yang
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3. a. Gambarkan pola desa:
SEBELUM Program Resetlemen

SESUDAH Program Resetlemen

b. Tulislah judul-judul berikut di bawah masing-masing sketsa yang
cocok di atas:
i. Pola Desa Berderet-deret
ii. Pola Desa Tersebar
D.

Tuliskan kembali kalimat-kalimat berikut.

Contoh:

Semua penduduk desa Pasir menghadiri pertemuan dengan
pemerintah daerah.
Pakailah kata: datang

Jawaban: Semua penduduk desa Pasir datang di pertemuan dengan
pemerintah daerah.
1. Desa-desa ini didiami oleh sekelompok kerabat yang jumlahnya antara
20–30 orang.
Pakailah kata: tinggal, keluarga
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2. Tampaknya instruksi pemerintah mendapat tanggapan yang positif dari
masyarakat desa Pasir.
Pakailah kata: kelihatan, respon, penduduk

3. Sekarang timbul desa-desa baru di sepanjang jalan raya.
Pakailah kata: ada, tepi

E.

Lingkari sinonim dari kata yang tercetak tebal.
1. Pola desa Pasir yang lama tidak sesuai dengan keinginan pemerintah.
a. Senang.
b. Cocok.
c. Menurut.
d. Menjadi.
2. Obat-obatan sebaiknya disimpan di tempat yang tinggi supaya anak
kecil tidak dapat menjangkaunya.
a. Memasuki.
b. Mendiami.
c. Mencapai.

| PASCABACAAN
Kelompok A:
Saudara ditugaskan untuk berperan sebagai orang desa yang setuju dengan
program resetlemen.
Kelompok B:
Saudara ditugaskan untuk berperan sebagai orang desa yang tidak setuju
dengan program resetlemen.
Tugas:
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Kelompok A dan B harus mempersiapkan lima alasan yang terbaik yang
mendasari pendapat kelompok itu. Kemudian alasan itu diungkapkan
dalam forum rapat desa.
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PERJALANAN DAN SURATMENYURAT

Penjual kartu dan amplop
Kotak Pos

Pelajaran 10: BELAJAR DI INDONESIA
Bacaan:
Bahan:

“Program COTI Tahun ini Paling Berhasil,” Komunikasi, IKIP-Malang,
Agustus 1985, hal. 1, 8.
Teks yang diperbesar (Bagian I.A.)
Poster/brosur Program COTI (Bagian I.A.)
Stabilo

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita membaca teks mengenai program COTI yang ditulis dalam
surat kabar kampus IKIP Malang, tahun 1985. Apa program COTI itu? Kirakira terdapat informasi apa saja dalam teks ini?

w BACAAN
A.

Cari dan tandailah informasi yang diduga dalam teks.

B.

Carilah dua topik lain yang belum diduga.

C.

Isilah Tabel 1 dengan angka-angka.
TABEL 1
PEMIMPIN

JUMLAH PESERTA

JANGKA WAKTU

D.

Isilah Tabel 2 dengan informasi-informasi yang cocok tentang tempattempat berikut:
TABEL 2

SATYA WACANA SALATIGA
Honolulu
Malang
Cornell

E.

F.

G.
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Dari pilihan berikut, manakah yang menurut teks termasuk tujuan program
COTI?
( ) 1.

Meningkatkan komunikasi dalam bahasa Indonesia.

( ) 2.

Meneliti hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

( ) 3.

Mempelajari hubungan masyarakat sehari-hari.

( ) 4.

Mencapai gelar sarjana dan magister.

( ) 5.

Meneliti hubungan antara universitas Amerika dan universitas
Indonesia.

Menurut teks, metode-metode manakah yang digunakan dalam program
COTI?
( ) 1.

Berdiskusi dalam bahasa Indonesia dengan tutor.

( ) 2.

Mengunjungi daerah di desa-desa.

( ) 3.

Pemutaran film cerita rakyat.

( ) 4.

Wawancara dengan guru-guru sekolah.

( ) 5.

Mengunjungi tempat wisata.

Dalam kolom kanan di bawah ini terdapat kalimat-kalimat yang memuat
kesan atau pendapat tutor dan peserta COTI.
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Carilah kalimat-kalimat yang termasuk kesan tutor, kemudian tuliskanlah tanda
X, pada ruang yang tersedia di depan kalimat tersebut.

Kesan Tutor tentang
mahasiswa Amerika:

H.

( )

Bersikap informal.

( )

Bersikap serius.

( )

Berpikir secara kritis.

( )

Mengatakan kata-kata yang tidak sesuai.

( )

Tidak pernah lat/terlambat.

( )

Percaya pada diri-sendiri, tidak kuatir.

Kerjakan tugas berikut.
1. a. Di paragraf keenam, terdapat frasa, ketetapan waktu. Dalam paragrf
yang sama, juga terdapat satu kalimat yang menerangkan arti frasa
tersebut. Stabilolah kalimat itu.
b. Sekarang, tuliskan kembali isi kalimat itu, dengan melengkapi
kalimat berikut:
Kalau sudah ada janji, biasanya

2. a. Di paragraf kelima, terdapat dua contoh dari kata-kata yang tidak
pada tempatnya. Stabilolah kedua contoh tersebut.
b. Sekarang lengkapilah kalimat berikut dengan frasa, tidak pada
tempatnya.
Di Indonesia, mahasiswa harus berpakaian resmi. Karena itu,

I.

Menuliskan kalimat kembali, dengan menggunakan:
di samping, selain, tidak saja

Contoh:

Di samping menyanyi, Mbak Betty juga pintar main piano.

Jawaban: : a. Mbak Betty pintar menyanyi, selain itu, dia juga pintar main
piano.
b. Mbak Betty tidak saja pintar menyanyi, dia juga pintar main
piano.
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1. Di samping metode diskusi, metode pemutaran film dan kunjungankunjungan juga digunakan dalam program COTI.
a.
.
b.
.
2. Peserta COTI mau memperdalam Bahasa Indonesia mereka, selain itu
mereka juga ingin mempelajari pergaulan masyarakat.
a.
.
b.
.
J.

Jawablah pertanyaan berikut.
1. Kalau dibandingkan dengan orang Indonesia, tentu saja orang Amerika
lebih jangkung.
Jangkung artinya:
a. Tinggi.
b. Pintar.
c. Malas.
d. Kecil.
2. Tatkala mengikuti upacara di gereja, biasanya orang selalu bersikap
khidmat.
Tatkala artinya:
a. Waktu.
b. Marilah.
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c. Janganlah.
d. Tempat.
Khidmat artinya:
a. Hormat.
b. Santai.
c. Baik.
d. Bebas.
K.

Berikut ini adalah surat yang ditulis Ida, seorang Indonesia yang baru
bersekolah di Amerika. Ada bagian-bagian yang hilang dalam surat
tersebut, yaitu kata-kata:
wisata, sikap, pergaulan, meraih, kesan, ketetapan waktu
Tuliskan kata-kata tersebut di tempat yang sesuai.

Honolulu, 15 Januari 1990
Santi yang baik,
Aku minta maaf, baru kali ini bisa menulis karena selama ini memang selalu sibuk sekali.
Bagaimana keadaanmu sekarang? Kalau aku, baik-baik saja di sini. Senang sekali berada di
tempat baru, ada banyak hal yang berbeda dan menarik sekali bagiku. Terutama dalam
kebiasaan hidup mahasiswa sehari-hari. Memang di Amerika ini pada umumnya,
___________________________ mahasiswa terhadap dosen lebih bebas. Mereka boleh saja
bergurau dengan dosen, memanggil dosen dengan namanya saja, tanpa menggunakan ‘Pak’
atau ‘Bu,’ bisa juga berargumentasi dengan dosen. Begitupun halnya dengan
_________________________ laki-laki dan perempuan, lebih bebas juga. Misalnya, sering aku
melihat laki-laki dan perempuan bepergian ke mana-mana, nonton bersama tanpa ada
“maksud” tertentu. Nggak seperti di Indonesia, ya? Tetapi dalam hal belajar, pada umumnya
mereka serius sekali, terutama mahasiswa yang ingin __________________
gelar doktor. Mereka harus punya disiplin diri dalam menyelesaikan tugas-tugas,
_________________________ sangat penting.
Begitulah kira-kira _____________________________ ku tentang kehidupan mahasiswa di sini. Di
samping belajar, aku juga sempat mengunjungi daerah-daerah _________________________
pada liburan Natal yang lalu. Aku pergi ke Disneyland, dan Seaworld di California. Pokoknya,
asyik!!
OK, sekian dulu suratku kali ini, balas, ya!
Salam kompak,
Ida
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| PASCABACAAN
A.

Anda membuka sekolah bahasa Inggris di Jakarta dan telah memasang
iklan di koran Kompas. Ternyata banyak juga orang yang tertarik dan
menelepon untuk minta keterangan lebih lanjut. Anda berjanji untuk
mengirimkan brosur yang memuat keterangan lebih lengkap tentang
program bahasa Anda.
Buatlah brosur tersebut bersama teman Anda. Brosur harus memuat hal-hal
berikut:
metode pengajaran, tempat, tujuan, persyaratan, pemimpin, tutor
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Pakaian Informal

Tukang
sepatu

Ayo, ngobrol dan
bersantai!

Pakaian Formal

Kain
dan kebaya

Di resepsi pernikahan

Upacara
di keraton Solo

Pelajaran 11: BELAJAR DI HAWAII
Bacaan:
Bahan:

“Mahasiswa Indonesia Di Universitas Hawaii Harus Tinggalkan ‘Budaya
Nguping’,” Sinar Harapan, 7 Oktober 1985.
Stabilo
OHP

2 PRABACAAN
A.

Bacaan ini ditulis oleh wartawan Kompas yang baru kembali dari Hawaii.
Apa ada mahasiswa yang baru kembali dari luar negeri? Pertanyaan apa
yang biasanya diajukan oleh mahasiswa pada teman tersebut?

w BACAAN
A.

1. Ada empat bagian dalam artikel ini. Stabilo permulaan tiap bagian.
a. Kebudayaan membaca di universitas A.S.
b. Tingkah laku dan cara berpakaian orang Hawaii
c. Mahalnya harga makanan dan minuman di Hawaii.
d. Pengalaman Pak Rosihan Anwar dulu dan sekarang di Hawaii.
2. Carilah topik-topik yang diduga dalam teks. Tandailah topik-topik
tersebut.
3. Sebutkanlah dua topik lain yang tidak diduga sebelumnya.

B.

Betul atau Salah? [Perhatikan bagian pertama:]
TABEL 1
PADA TAHUN 1985,
PAK ROSIHAN ANWAR:

BETUL SALAH KALAU SALAH, MENGAPA?

1. pertama kali datang ke Hawaii.
2. datang untuk menyelesaikan seminar
editor surat kabar Asia Tenggara.
3. datang untuk melihat tari hula-hula.
4. datang untuk menghadiri seminar
bahasa di East-West Center.

C.

Betul atau Salah? [Perhatikan bagian pertama:]
TABEL 2
SEMINAR PADA TAHUN 1985:

BETUL SALAH KALAU SALAH, MENGAPA?

1. berlangsung selama dua bulan.
2. dihadiri oleh sarjana-sarjana bahasa
saja.
3. mengenai pemurnian bahasa.
4. dihadiri 15 peserta yang semuanya
sarjana atau doktor.

D.

Betul atau Salah? [Perhatikan bagian pertama:]
TABEL 3
PAK ROSIHAN ANWAR:

BETUL SALAH KALAU SALAH, MENGAPA?

1. wartawan yang generalist dan
praktikan.
2. memberi presentasi tentang purisme
dalam bahasa Indonesia.
3. berbicara mengenai purisme dengan
penuh persiapan.
4. sudah lama aktif mengembangkan
bahasa Indonesia.
5. mengerti semua jargon, istilah dan
konsep teoretis ilmu bahasa.
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E.

Suasana di kampus Universitas Hawaii lebih informal dan santai
dibandingkan dengan suasana di kampus di daratan Amerika. [Perhatikan
bagian kedua:]
TABEL 4
SUASANA DI DALAM KELAS:

UNIVERSITAS
HAWAII

UNIVERSITAS
HOWARD

Pakaian Dosen
Sikap dosen waktu mengajar

F.

1. Tulislah kata-kata di bawah ini di bawah gambarnya masing-masing.
celana pendek, kaos singlet, dasi , sandal jepit, baju kaos, kaos kaki
2. Pakaian mana yang formal, dan mana yang informal? Tulislah kata
“formal” dan “informal” di bawah gambar yang sesuai.

PAKAIAN

PAKAIAN
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G.

Carilah kata-kata yang sama artinya dengan kata-kata yang tercetak tebal.
Tuliskanlah huruf yang sesuai di sebelah kiri kalimat.
1. Karena udara di Hawaii panas sepanjang
tahun, mahasiswa tidak suka mengenakan
pakaian lengkap.
2. Mahasiswa Indonesia yang tinggal di luar
negeri harus mengalami proses
penyesuaian diri dalam hal bahasa, tradisi
dan lain-lain.
3. Walaupun orang mengatakan mahasiswa di
Universitas Hawaii bisa santai saja, tetapi
saya bekerja setengah mati selama
bersekolah di sana.

a. memakai
b. mengganti
c. adaptasi
d. relaks

| PASCABACAAN
A.

Tugas Anda ialah mempersiapkan presentasi mengenai pengalaman Anda
ke luar negeri atau ke tempat baru. Hal-hal yang harus dibicarakan adalah:
suasana di luar negeri/tempat baru, kejutan budaya, tujuan anda,
daerah-daerah yang dikunjungi, perbedaan makanan dan harga barang
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Pelajaran 12: BERWISATA DI YOGYAKARTA
Bacaan Utama:
Bacaan Tambahan:

“Wajah Bopeng Wisata Yogya,” Suasana No. 7/V, April 1991, halaman 144–
147.
Peta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 PRABACAAN
A.

Artikel ini mengenai perjalanan wartawan Jakarta yang berkunjung ke
beberapa tempat wisata di daerah Yogyakarta.
Kira-kira ada bagian apa saja dalam artikel ini?
1.
2.
3.
4.

B.

Perhatikan teks dan carilah empat bagian dalam teks.

C.

Dalam bagian “Parangtritis dan Kaliurang”, manakah yang bercerita
tentang pantai dan manakah yang bercerita tentang pegunungan?
1. Parangtritis adalah
2. Kaliurang adalah

D.

Dalam bagian “Parangtritis dan Kaliurang” ada banyak pengalaman yang
tidak menyenangkan dan menjengkelkan bagi penulis. Topik apa saja yang
mungkin terdapat dalam bagian ini? Buatlah daftar topik.

w BACAAN
A.

Kerjakan tugas yang diberikan guru.

B.

Dalam artikel ini ada banyak informasi mengenai daerah Parangtritis dan
Kaliurang. Dari informasi di kolom sebelah kiri, mana yang termasuk ciriciri Parangtritis, dan mana yang termasuk ciri-ciri Kaliurang? Beri tanda X
di tempat yang sesuai.
TABEL 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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CIRI-CIRI
PARANGTRITIS
Pada hari libur, banyak orang datang
ke tempat ini.
Dilayani oleh Bis Baker.
Tempat ini kotor.
Tidak ada sarana penyelamat.
Ombaknya besar.
Tempat perjuangan Jenderal Sudirman.
Udaranya segar.
Ada air terjun.
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KALIURANG

C.

PERJALANAN KE KALIURANG
Di bawah ini ada garis besar perjalanan wartawan yang bepergian dari
Yogyakarta ke Kaliurang pada bulan Februari 1991.
Lengkapilah kalimat-kalimat berikut sesuai dengan keterangan yang
terdapat dalam teks. Mulai dengan paragraf keempat, kolom dua, halaman
146.
1. Menunggu dua jam di terminal sebelum berangkat ke Kaliurang.
2. Bis berhenti untuk
.
3. Setelah dua kilometer,
menunggu penumpang baru walaupun
.
4. Di tempat “soping” sopir ngobrol dengan penjual rokok dan buang air
kecil di pinggir jalan.
5. Di Pakem penumpang

.

6. Sopir bis kembali ke pool.
7.

dengan Colt mini.

Pelajaran 12: BERWISATA DI YOGYAKARTA

67

D.

Cocokkanlah angka-angka yang ada di kolom A dengan informasi di kolom
B.

Kolom A
Rp. 2.000

Kolom B
Ongkos sewa bendi.

20 Desember 1948

Perjalanan gerliya Jenderal Sudirman.
Tanggal monumen didirikan.
Lokasi Kaliurang di atas laut.

25 km

Jarak antara Yogyakarta dan Kaliurang.
900 meter

Kendaraan umum terakhir dari Parangtritis ke Yogyakarta.
Ongkos tambahan naik bis ke Kaliurang.

Sekitar 1,5 jam

Ongkos naik Colt mini dari Pakem ke Kaliurang.

Dua kilometer

Harga cenderamata di Parangtritis.
Bis berhenti di “soping”.

17.30 WIB

Jarak antara Yogyakarta dan “soping”.
Ketinggian air terjun dari atas permukaan laut.

Rp. 300
E.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
1. “Banyak orang yang memilih terbang dengan Merpati Airlines untuk
bepergian di dalam negeri karena tarifnya lebih rendah daripada Garuda
Indonesian Airways.”
Kata apa yang sama arti dengan kata “tarif”?
a. Servis.
b. Ongkos.
c. Karcis.
2. “Kondektur di bis susah mengumpulkan uang karena penumpangnya
penuh sesak.”
Frasa apa yang sama arti dengan kata “penumpang”?
a. Orang yang mengunjungi tempat wisata.
b. Orang yang naik kendaraan umum.
c. Orang yang mengemudikan kendaraan pribadi.
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F.

Kerjakan tugas berikut:
1. Kata sarana berulang kali digunakan dengan kata-kata lain di dalam
teks ini, seperti sarana penyelamat, sarana transportasi umum, sarana
wisata, dan sebagainya.
Cocokkan kata-kata di bawah dengan gambar sarana-sarana yang
berikut ini:
sarana penyelamat
sarana transportasi umum
sarana wisata
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2. Apakah sinomin dari kata “sarana”?
a. Obyek.
b. Angkutan.
c. Masalah.
d. Fasilitas.
3. Perhatikan bagian pengantar teks yang ditulis dengan huruf miring (hal.
144) dan juga paragraf keempat dan kelima dari bagian “Parangtritis
dan Kaliurang” (hal. 146). Ada dua kata yang artinya sama dengan kata
turis pada kedua bagian tersebut. Yang manakah kata-kata itu?
Wisatawan.
Keluarga.
Pengunjung.
Kondektur.
Penumpang.
4. a. Lingkarilah “obyek wisata” di Amerika Serikat:
i. Museum Smithsonian di Washington D.C.
ii. Gedung Putih di Washington D.C.
iii. Pantai Waikiki di Hawaii.
iv. Hotel Hilton.
v. Restoran-restoran.
4. b. “Obyek wisata” adalah:
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G.

Isilah paragraf pendek di bawah ini dengan kata-kata dari bagian
“Parangtritis dan Kaliurang” yang disediakan.
obyek-wisata, berdesakan, nyaman, kendaraan, cenderamata, pengunjung
Redwin Sitinjak tertarik untuk mengunjungi beberapa _______________
a. cenderamata
b. obyek wisata
c. pengunjung

terkenal di daerah Sumatera Utara, seperti Danau Toba, Parapat, dan Aceh.
Jarak antara tempat-tempat ini cukup jauh dan kalau ingin menikmati
perjalanan dengan nyaman lebih baik memakai ___________ pribadi atau
a. kendaraan
b. obyek wisata
c. pengunjung

naik bis VIP. Biarpun Redwin punya mobil sendiri dan cukup uang,
ternyata ia lebih suka _______________ di bis umum yang penuh dengan
a. cenderamata
b. obyek wisata
c. berdesakan

berbagai jenis penumpang. Bagi Redwin berperjalanan itu bukan sekedar
melihat-lihat pemandangan indah, kemudian membeli kartu pos atau
_______________ sebanyak-banyaknya tetapi juga memperhatikan
a. cenderamata
b. pengunjung
c. berdesakan

bagaimana orang-orang dari kelas atau suku lain berinteraksi.

| PASCABACAAN
A.

Saudara bersama dua atau tiga teman akan mewawancarai seorang
Indonesia di tempat Saudara tentang pengalamannya bepergian ke tempat
jauh, baik selama dia di A.S. ataupun di Indonesia.
Sebagai persiapan, marilah kita mendiskusikan dalam kelompok kecil
pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk wawancara itu. Kira-kira
pertanyaan apa yang layak ditanyakan dalam wawancara itu.
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Pelajaran 13: SURAT
Bacaan Utama:
Bacaan Tambahan:

“Surat,” Sarinah, 29 Juli 1991, halaman 43.
Sebuah surat cinta.

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita membaca sebuah artikel yang diambil dari majalah Sarinah
yang berjudul “Surat”. Bagaimana format dan isi surat yang ditulis orang
Indonesia dan Amerika?

w BACAAN
A.

Baca sekilas artikel ini dan cari dan tandailah paragraf-paragraf yang
memuat informasi mengenai:
Pembukaan
Isi
Penutup
Kartupos

B.

Isilah tabel ini dengan informasi dari teks.
KORESPONDEN
SURAT
Contoh-Contoh
Pembukaan

Deskripsi Isi

KARTU POS
Deskripsi Sikap
Pemakai

I
N
D
O
N
E
S
I
A
A
M
E
R
I
K
A
S
E
R
I
K
A
T

C.

Isilah tabel ini dengan informasi dari teks.
PERNYATAAN

BETUL

a. Budaya surat-menyurat adalah budaya asli di
Indonesia.
Mengapa:
b. Di Indonesia budaya telepon kurang cocok
dipakai sebagai alat komunikasi antara pegawai
dan bosnya.
Mengapa:
c. Di Indonesia, orang menganggap lebih baik
menulis surat daripada menemui orang yang
bersangkutan.
Mengapa:
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SALAH

D.

Di bawah ini terdapat lawan kata dari kata-kata yang tercetak tebal. Pilihlah
lawan kata dari masing-masing kata yang tercetak tebal. Kemudian buatlah
kalimat dengan memakai kata-kata yang baru.
sepele (paragraf 2), lebih afdol (p. 3), mirip (p. 2), santai (p. 3), mubazir (p.
2)
1. Meskipun mereka adalah saudara kembar, sifat mereka berbeda sekali.
Lawan kata dari berbeda ialah (sepele/mirip)
.

2. Biasanya orang Indonesia menuliskan hal-hal yang penting saja
di dalam suratnya. Lawan kata dari penting ialah
(santai/sepele)

.

3. Di Amerika, telepon adalah sarana komunikasi yang berguna sekali.
Lawan kata dari berguna ialah (mubazir/santai)

.

4. Di Indonesia, kalau mahasiswa menelpon profesor, hal itu masih
dianggap kurang sesuai. Lawan kata dari kurang sesuai ialah (lebih
afdol/sepele)

.

5. Sebagai mahasiswa, kami diwajibkan untuk bersikap serius dalam
mengerjakan tugas-tugas. Lawan kata dari serius ialah (santai/lebih
afdol)

.

| PASCABACAAN
A.

Anda adalah mahasiswa yang bernama “E.R.” yang pernah tinggal di
Situbondo untuk mengadakan riset. Di kota itu Anda menyewa kamar
di rumah “Embak” dan “Kak Ramli.” Kebetulan Anda juga sempat
berkenalan dengan Kamaluddin dan Aspirani. Sekarang Anda
menerima surat cinta dari Kamaluddin. Balaslah surat itu, dan
pakailah format surat yang sesuai.
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AIDS

Pelajaran 14: AIDS – FENOMENA GUNUNG ES
Bacaan:
Bahan:

“7.000 Orang Indonesia Diperkirakan Idap AIDS,” Kompas, 9 November
1992.
Stabilo

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita akan membaca sebuah artikel mengenai AIDS di Indonesia.

w BACAAN
A.

1. Stabilo dugaan yang terdapat dalam teks.
2. Sebutkan dua topik lain yang muncul dalam teks yang tidak diduga
sebelumnya.

B.

Gambarlah gunung es di bawah ini.

Kemudian, warnailah dengan warna kuning bagian dari gunung es yang
merepresentasikan angka 1, dan warnailah dengan warna merah muda
bagian yang lain yang merepresentasikan angka 100.
C.

Terdapat dua akibat sosial yang negatif yang dialami penderita AIDS, yaitu:
dan

.

D.

Isilah tabel ini dengan informasi dari teks.
Doubling Time
TAHUN

JANGKA WAKTU

PERTAMBAHAN PENDERITA

Sebelum
1992

________________

17 ⇒______

1992
E.

______ ⇒ 70

Sebutkan dua faktor medis dari teks.
Menurut dokter Gandung, jumlah penderita AIDS akan terus bertambah
dengan cepat karena dua faktor medis:
1.
2.

F.

Lingkarilah jawaban yang cocok.
Menurut Profesor Sarlito, hanya pemerintah yang bisa mencari jalan keluar
dari masalah AIDS karena: (Lingkarilah 3 jawaban)
1. Pemerintah adalah satu-satunya yang bisa mengajarkan nilai-nilai dan
metode yang baru.
2. Program KB yang diadakan pemerintah sudah terbukti berhasil.
3. Pemerintah berfungsi secara efektif dalam proses perubahan sosial.
4. Pemerintah bisa mendatangkan ahli dari luar negeri.
5. Pemerintah mendapat dukungan dari ketua/pemimpin agama puritan.

G.

Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata-kata berikut:
salah satu
perhatian
norma ganda

penanggulangan
perubahan sosial

1. WHO membantu negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tenggara
yang berpopulasi tinggi. Indonesia termasuk _______________________
dari negara-negara tersebut.
2.

________________________________ AIDS sulit sekali dilakukan karena
sampai sekarang belum ditemukan vaksin pencegah maupun obat
penyembuhnya.
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3. Martin Luther King Jr. bekerja keras untuk mencapai _________________
dalam masyarakat Amerika. Sekarang, menurut hukum, tidak boleh lagi
mendiskriminasikan orang kulit berwarna.
4. Dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini, banyak orang tua yang
selalu sibuk bekerja sehingga _______________________ untuk anaknya
dilupakan.
5. Meskipun sudah banyak peraturan yang melarang diskriminasi di
tempat kerja, masih terdapat _______________________ di dunia
korporat.

| PASCABACAAN
A.

Anda ditugaskan pemerintah untuk membuat rencana penanggulangan
AIDS di Indonesia. Diskusikanlah dengan teman strategi yang akan
digunakan. Sesudah itu, presentasikan rencana Anda secara detail kepada
pemerintah.

Pelajaran 14: AIDS – FENOMENA GUNUNG ES
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Pelajaran 15: AIDS TULAR – MENULAR
Bacaan:
Bahan:

“Menjalarnya AIDS ke Pelosok Indonesia,” Tempo, 13 Februari 1993, halaman
82.
Stabilo
Peta yang diperbesar

2 PRABACAAN
A.

Kira-kira di daerah mana saja di Indonesia terdapat kasus AIDS? Kira-kira
informasi apa saja yang terdapat dalam teks yang berjudul “Menjalarnya
AIDS ke Pelosok Indonesia”?

w BACAAN
A.

1. Stabilo dugaan informasi yang terdapat dalam teks.
2. Sebutkan dua topik lain yang juga muncul dalam teks yang tidak
diduga sebelumnya.

B.

Betul atau salah? Kalau salah, mengapa?
TABEL 1
PERNYATAAN

a. Tes Elisa lebih akurat daripada
tes Western Blot untuk
mendeteksi AIDS.
b. Kalau seseorang belum dites
dengan Western Blot, dia belum
resmi menderita AIDS.
c. Kedua belas penderita AIDS
yang baru sudah dites dengan
metode ELISA dan Western Blot.

BETUL

SALAH, MENGAPA?

C.

Beberapa cara penjalaran AIDS diceritakan dalam teks. Dalam tabel berikut
sebutkan cara penjalaran AIDS yang mana yang ada dan yang tidak ada
dalam teks?
TABEL 2
CARA PENJALARAN AIDS YANG
DICERITAKAN DALAM TEKS.

ADA

TIDAK ADA

a. Kompleks pelacuran.
b. Heteroseksual yang berganti-ganti mitraseks.
c. Narkotika.
d. Homoseksual.
e. Transfusi darah.
f. Datangnya nelayan Thai.
D.

Pilihlah sinonim dari kata-kata yang tercetak tebal dalam kalimat-kalimat
berikut.
bertambah
mengembang
daerah terpencil

prostitusi
300 %
badan

pasangan seks
imunitas

1. Penyakit AIDS adalah penyakit yang merusakkan sistem kekebalan
tubuh.
Sinonim dari kata kekebalan ialah

.

Sinonim dari kata tubuh ialah

.

2. Barangkali tahun ini jumlah penderita AIDS di Indonesia bisa terus
meningkat tiga kali lipat.
Sinonim dari kata meningkat ialah

.

Sinonim dari frasa tiga kali lipat ialah

.

3. Oleh karena cara hidup berganti-ganti mitraseks, AIDS menjalar lebih
cepat.
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Sinonim dari kata mitraseks ialah

.

Sinonim dari kata menjalar ialah

.
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4. Menurut artikel dari majalah Tempo, penyakit AIDS timbul di pelosok,
seperti Irian Jaya, karena adanya nelayan Thai yang “jajan seks” di
kompleks pelacuran setempat.
Sinonim dari kata pelosok ialah

.

Sinonim dari kata pelacuran ialah

.

| PASCABACAAN
A.

Anda adalah mahasiswa Amerika yang sedang belajar di IKIP Ujung
Pandang. Dewasa ini topik AIDS adalah topik diskusi yang hangat di
kalangan mahasiswa. Karena itu, Anda ingin mengirimkan artikel tulisan
Anda pada surat kabar kampus. Artikel tersebut mengenai perbandingan
cara penjalaran AIDS di Amerika dan di Indonesia. Sekarang,
persiapkanlah artikel itu.
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KENALKANLAH

Mesjid di Malang

Gereja di Yogyakarta

Pura Besakih di Bali
Candi Prambanan di Jawa Tengah

Klenteng
di Yogyakarta

Bersembahyang
bersama

Menuju
ke mesjid

Pelajaran 16: HARUN KE PESANTREN
Bacaan:

“Di Pesantren Tak Kalah Keren”, Nova no. 234/V, 23 Agustus 1992,
halaman 19.

2 PRABACAAN
I.

PRABACAAN
A.

Dalam pelajaran ini kita akan membaca sebuah cerita tentang kegiatan dan
pengalaman seorang anak laki-laki yang berumur sekitar duabelas tahun
pada liburan kenaikan kelas. Ada kegiatan apa saja untuk anak berumur
duabelas tahun pada program liburan panjang?

B.

Lihat gambar dan baca kalimat-kalimat di bawah gambar tersebut.
1. Kira-kira pesantren adalah tempat macam apa?
2. Kira-kira kegiatan macam apa yang akan dilakukan di pesantren?
Berikanlah bukti-buktinya.

Kemampuan membaca
Al Qur’an makin baik
sesudah liburan di Pesantren.

w BACAAN
A.

Carilah lokasi keempat bagian penting ini dalam teks. Stabilo permulaan
tiap bagian dalam teks ini.
1. ACARA
2. PENGANTAR (Introduksi)
3.

PERMULAAN PROGRAM

4. PENGALAMAN/HASIL
B.

Bacalah bagian pengantar. Tulislah mengapa tempat-tempat yang di
bawah ini penting.
1. Propinisi Sumatera Utara
2. Propinisi Sumatera Barat
3. a. Jakarta Barat
b. Jakarta Pusat
Peta Pulau Sumatra dan Jawa
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C.

Saudara adalah murid yang berada di pesantren ini bersama Harun.
Lengkapi surat untuk bapak-ibu Saudara dengan jadwal sehari-hari di
pesantren.
Jakarta Barat, 7 Juli 1992
Bapak dan Ibu yang tercinta,
Assalamu’alaikum wr.wb.
Bapak/Ibu bagaimana keadaan keluarga di rumah? Semoga semua dalam lindungan
Allah swt. Alhamdulillah keadaan saya di pesantren baik-baik saja.
Kegiatan saya saat ini banyak sekali. Di bawah ini adalah jadwal saya sekarang.
JAM
4.30
4.30–7.30

7.30–11.40
11.40
11.40–15.15

15.15–16.00
16.00–21.00

21.00

KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

bangun tidur
shalat Subuh
membereskan tempat tidur
mandi
________________________
kembali ke kamar
istirahat
membaca Al Qur’an
kembali ke pondok
bersiap-siap shalat Magrib

tadarus sampai 21.00
tidur

Sekian dulu kabar dari saya. Mohon do’a dari Bapak dan Ibu semoga semuanya bisa
lancar.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
(Ananda)
Mohammad Syukur
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D.

Betul/Salah
Menurut Harun, hal-hal positif yang ia pelajari selama berlibur di pesantren
adalah:
a. Mengurus diri sendiri tanpa bantuan orangtua.
b. Bekerja untuk mendapatkan uang jajan sendiri.
c. Menolong teman yang sedang kesulitan.
d. Membaca Al Qur’an dengan baik dan lancar.
e. Menulis karya ilmiah dalam bahasa Arab.
f. Berkenalan dengan teman-teman baru.

E.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini.
1. Perhatikan bagian KEGIATAN PADAT, paragraf pertama, dan stabilo
kata “ranjang”. Carilah sinonim kata yang tercetak tebal ini dalam
paragraf yang sama.
2. Perhatikan bagian PELAJARAN BARU, paragraf kedua, dan stabilo kata
“memahami”. Carilah sinonim kata yang tercetak tebal ini dalam
paragraf yang sama.
3. Perhatikan bagian PELAJARAN BARU dan stabilo frasa “tak boleh
ditawar lagi”. Apa artinya? Bacalah kalimat berikut dan pilih kata yang
hampir sama artinya.
Bagi Pak Moh. Alim, shalat lima waktu itu tak boleh ditawar lagi. Di
mana saja, kapan saja, biarpun ada tamu penting beliau pasti minta ijin
untuk melakukannya pada waktu yang sudah ditentukan.
a. Keharusan.
b. Keinginan.
c. Kebiasaan.
d. Kenikmatan.
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4. Carilah kata “keusilan” dalam bagian PELAJARAN BARU, paragraf
ketiga.
Manakah dari perbuatan-perbuatan di bawah ini yang bukan termasuk
keusilan?
a. Berbuat nakal.
b. Mengganggu teman sampai menangis.
c. Berkelahi.
d. Menolong teman yang kesulitan.
5. Isilah bagian-bagian yang dikosongkan dalam paragraf di bawah ini
dengan kata-kata yang disediakan.
acak-acakan, pesantren, menenangkan diri, lancar
Sejak bercerai dengan suaminya, Mirjam kelihatan kurang sehat dan
tidak segembira hari-hari sebelumnya. Kalau dulu ia selalu mengerjakan
urusan-urusan kantornya dengan teratur dan rapi, akhir-akhir ini cara
kerjanya __________________, sering lupa, dan cepat marah. Ibunya
menyarankan agar Mirjam minta libur dari kantornya untuk beristirahat
dan __________________ di tempat yang jauh dari kesibukan kota,
misalnya pergi ke desa kakek-neneknya. Tapi teman baiknya berpikir
bahwa ___________________ merupakan alternatif yang lebih baik
karena di tempat ini mungkin Mirjam bisa memperkuat hubungan
spiritualnya dengan Tuhan dan bisa jadi lebih mandiri.

| PASCABACAAN
A.

LATIHAN MENYIMAK
Dengarkanlah baik-baik percakapan antara dua ibu/bapak yang berbicara
tentang rencana mengirim anak-anak mereka ke pesantren selama liburan.

B.

PEKERJAAN RUMAH
Baca surat ini dan tulislah sebuah surat balasan.

Pelajaran 16: HARUN KE PESANTREN
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Madison, 7 Mei 1993

Buat,

Mas Solikin
di Yogyakarta

Ass. Wr. Wb.

Mas Solikin sekeluarga, bagaimana keadaan di Yogya? Saya
sekeluarga sudah sampai di Madison minggu yang lalu dengan selamat.
Saya diberitahu teman-teman yang sedang belajar di Amerika
bahwa waktu musim panas, mereka biasanya mengirim anak-anaknya
ke summer camp. Saya belum tahu banyak mengenai program seperti
ini, jadi saya belum bisa membuat keputusan untuk mengirimkan anak
saya pada musim panas depan ini.
Bagaimana menurut pengalaman Mas Solikin sekeluarga waktu di
Amerika dulu? Apa pernah mengirim anaknya ke summer camp? Tolong
bagi-bagi pengalamannya ya. Saya perlu sekali informasi itu. Menurut
Mas Solikin sekeluarga, apa kira-kira baik-buruknya mengirim anak ke
summer camp?
Kami tunggu balasannya dan terima kasih banyak sebelumnya.
Salam buat semua keluarga dan juga buat Bapak Sumitro.

Wass. Wr. Wb.

Gunadi Setiawan
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sekeluarga
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Pelajaran 17:
ROMO YOHANES –MISA KARISMATIK
Bacaan:

“Misa Penyembuhan Romo Yohanes”, Liberty 1757, 1–15 September 1991.

2 PRABACAAN
A.

Bacaan ini mengenai aliran karismatik dalam gereja Katolik.
Pada umumnya, mengapa orang berdoa? Lihat gambar pada halaman 57,
mengapa orang-orang ini berdoa? Misa ini adalah misa untuk apa?

w BACAAN
A.

Carilah dan tandailah dugaan yang terdapat dalam bacaan ini.

B.

Di bawah ini ada empat bagian utama yang terdapat dalam teks. Stabilolah
permulaan keempat bagian ini.
BAGIAN:
Pengantar
Misa
Seminar
Hidup Romo Yohanes

C.

Anda seorang wartawan yang menghadiri Seminar dan Misa Penyembuhan
Romo Yohanes untuk menulis laporan. Di bawah ini ada catatan Anda.
Isilah tempat yang kosong dengan informasi yang sesuai.

MISA PENYEMBUHAN
wib

Misa mulai

wib

Misa selesai

wib

Konsultasi/ Mohon doa penyembuhan
MISA PENYEMBUHAN

Pemimpin:
Pengunjung:
Penyelenggara:
Tempat/Tanggal:

Tema khotbah:
SEMINAR
Tema Seminar:
Penyelenggara:
Pembicara:
Tempat/Tanggal:
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D.

Anda mewawancarai Romo Yohanes. Dalam wawancara tersebut Anda
mendapat catatan tentang riwayat hidupnya.
Romo Yohanes pergi ke empat negara. Isilah daftar di bawah ini dan
sebutkan apa pentingnya negara-negara tersebut dalam hidupnya.
Riwayat Hidup Romo Yohanes
NEGARA

KEPENTINGANNYA

1.
2.
3.
4.
E.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
1. Manakah Romo dan manakah suster?
Seorang __________ adalah laki-laki yang melayani umat Katolik,
memimpin misa dan hidup hanya untuk Tuhan.
Seorang __________ adalah perempuan yang melayani umat Katolik dan
hidup hanya untuk Tuhan.
2. Misa yang dihadiri oleh orang Timor Timur memakai bahasa Portugis,
bukan bahasa Latin ataupun bahasa Indonesia.
Apakah artinya misa?
a. Kegiatan ritual dalam agama Katolik yang dipimpin oleh romo.
b. Kegiatan menyanyi bersama untuk orang sakit yang dipimpin oleh
suster.
c. Kegiatan agama apa saja yang diadakan untuk menyembuhkan
orang sakit.
3. Umat Islam yang mempunyai cukup uang harus naik haji, walaupun
perjalanan ke Saudi Arabia memang jauh.
Apakah artinya umat?
a. Orang-orang yang percaya pada agama tertentu.
b. Orang-orang yang tidak beragama Katolik maupun Kristen.
c. Pemimpin agama tertentu yang bisa menyembuhkan orang sakit.
4. Romo Yohanes berkhotbah tentang pentingnya agama bagi orang-orang
yang ketakutan.
Apakah artinya khotbah?
a. Pidato yang disampaikan pada Hari Kemerdekaan.
Pelajaran 17: ROMO YOHANES – MISA KARISMATIK
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b. Saran-saran yang diberikan pada orang sakit.
c. Ucapan yang disampaikan oleh pemimpin agama.
5. Bagi orang-orang tertentu menjalankan praktek agama secara teratur
dan percaya kepada Tuhan akan menyembuhkan sakit batin.
Apakah sinonim kata batin? [Lihat paragraph ke–2 & ke–5]
a. Mental.
b. Badan.
c. Material.
d. Fisik.
6. Sejak remaja Benito tertarik pada ilmu agama dan berencana untuk
____________ pengetahuannya tentang agama Katolik.
a. Mengajak.
b. Mendirikan.
c. Memperdalam.
d. Menderita.
7. Dalam paragraf ketiga, Romo Yohanes mengatakan bahwa manusia
menjadi ketakutan karena “keyakinan kita terhadap Tuhan Yesus masih
kurang kuat”. Dalam paragraf yang sama, carilah sinonim kata
keyakinan.
a. Keteguhan.
b. Kesempatan.
c. Kepercayaan.
d. Ketakutan.
8. Dalam paragraf ketiga, bagian “Sedikit Tentang Romo Yohanes” ada
nama lain untuk Jepang. Apa itu?
a. Komunitas Padang Gurun.
b. Para Pendeta Buddhis.
c. Dewa Sri.
d. Negeri Matahari Terbit.

| PASCABACAAN
A.
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Siapkan presentasi lisan tentang suatu kejadian yang berhubungan dengan
agama, yang baru terjadi di kota Anda.
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Pelajaran 18: BAPAK UMAR KAYAM, SASTRAWAN
Bacaan:

“Umar Kayam: ‘Saya Pernah Berperan Jadi Proklamator,’”Femina No. 32/XX,
13–19 Agustus 1992, halaman 26–27 & 37–38.

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita akan membaca sebuah artikel dari majalah Femina. Artikel ini
tentang seseorang yang terkenal di Indonesia. Kira-kira orang ini terkenal
sebagai apa?

B.

Berikut ini ada tiga subjudul dari keenam subjudul yang ada dalam artikel
tentang Umar Kayam. Dugalah dua atau tiga topik yang akan muncul
dalam bagian-bagian di bawah ini.
1. “Nama saya diilhami pujangga Persia”

a.
b.
c.

2. “Tulisan-tulisan saya sudah diedit di kepala” a.
b.
c.

3. “Saya setuju wanita berkarier”

a.
b.
c.

w BACAAN
A.

Jodohkanlah ketiga subjudul tersebut dengan bagian-bagian yang sesuai.

B.

1. Carilah topik-topik yang diduga pada prabacaan di dalam ketiga bagian
teks yang sesuai.
2. Sebutkanlah dua topik lain yang juga muncul di dalam ketiga bagian
tersebut.
3. Tandailah topik-topik yang dipilih guru.

C.

Anda sedang menulis biografi Umar Kayam. Lengkapilah bagian yang
dikosongkan dengan informasi mengenai kejadian-kejadian penting dalam
hidupnya.
RIWAYAT HIDUP UMAR KAYAM
1.

30 April 1932

2.

1932  kelas 3 SMP

3.

Kelas 3 SMP  lulus SMA

4.

Setelah lulus SMA

5.

1959

6.

Lahir di Ngawi, Jawa Timur

Menikah di Medan
Mendapat gelar Master dari Universitas New York

7.
8.

104

1972

NAH, BACA! • Volume 2 • Student Workbook

9.

D.

10. 1978

Skenario film Bulu-Bulu Cenderawasih difilmkan

11. 1978  sekarang

Menjadi dosen di UGM

12.

Para Priyayi diterbitkan

Baca bagian “Tulisan-tulisan saya sudah diedit di kepala” dan pilihlah
jawaban-jawaban yang SALAH di bawah ini. (Boleh lebih dari satu yang
salah.)
Walaupun Bapak Umar Kayam sudah mulai menulis sejak SMA, karyanya
tidak banyak karena...
1. Bapak Umar Kayam tidak selalu ingin menulis.
2. pekerjaannya kadang-kadang mengganggu proses menulis.
3. istrinya tidak memperbolehkannya menulis.
4. dia dapat banyak gangguan sehingga tidak bisa berkonsentrasi.
5. dia sering sakit.

E.

Betul atau salah? Kalau salah, mengapa? Baca bagian “Saya setuju wanita
berkarier” dan isilah tabel berikut.

UMAR KAYAM BERPENDAPAT BAHWA:

BETUL

SALAH

KALAU SALAH,
MENGAPA?

1. Kalau perempuan berkarier itu
sudah biasa.
2. Kalau perempuan tidak senang
pekerjaannya, boleh berhenti.
3. Perempuan menjadi kepala
keluarga.
4. Kepala keluarga bertanggung
jawab terhadap keluarganya.
5. Lebih besar kemungkinannya
perempuan menjadi “mesin kerja”.
6. Dalam keadaan ekonomi sekarang
semua orang tidak suka
pekerjaannya.
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F.

Lengkapilah paragraf di bawah ini dengan kata-kata berikut:
tanggung jawab, menghabiskan masa kecil, sastrawan, gelar, gangguan
Salah satu penulis besar Indonesia yang segenerasi dengan Umar

Kayam adalah Pramoedya Ananta Toer. ____________________ ini dilahirkan
di Blora, Jawa Tengah, tanggal 6 Februari 1926 dan ____________________nya
di kota ini sampai ia lulus SMA. Berbeda dengan Umar Kayam yang
mendapatkan____________________ master dan doktor dari universitas luar
negeri, Pramoedya tidak pernah memperoleh kesempatan sebaik ini. Malah
hampir setengah masa hidupnya dihabiskan di penjara karena tulisantulisannya yang berisikan kritik sosial. Walaupun demikian, karya-karyanya
sampai sekarang tetap kritis karena Pramoedya berpendapat bahwa setiap
orang mempunyai ____________________ untuk menyatakan kebenaran biar
apapun risikonya.
G.

Lihat bagian Nama saya diilhami pujangga Persia.
1. Dalam bagian ini terdapat sinonim kata, BA. Tandailah sinonimnya.
2. Dalam bagian yang sama tandailah kata, pengagum.
Sebagai pengagum Woody Allen, Hedy selalu melihat semua film
Woody Allen, malah ia sudah melihat beberapa filmnya berkali-kali.
Sinonim dari kata, pengagum, adalah:
a. Kritikus.
b. Peminat.
c. Saudara.

H.

Lihat bagian Tulisan-tulisan saya sudah diedit di kepala.
1. Di bagian ini terdapat sinonim kata, draft. Tandailah sinonimnya.
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2. Di bagian yang sama tandailah kata, terangsang.
Pemandangan yang indah di Pantai Sanur membuat ia terangsang
untuk melukis lagi setelah tiga bulan berhenti akibat sakit lever.
Sinonim dari kata, terangsang, adalah:
a. Terdorong.
b. Tertarik.
c. Bosan.
d. Malas.
e. a & b
f. c & d
I.

Lihat bagian Saya setuju wanita berkarier.
1. Dalam bagian ini Umar Kayam memakai kata, bosan, berkali-kali.
Apakah kira-kira sinonimnya dalam bagian yang sama?
2. Mahasiswa program doktor dituntut belajar keras kalau ingin cepat
selesai studinya.
Sinonim dari kata, dituntut, adalah:
a. Diharuskan.
b. Dikatakan.
c. Ditunjukkan.

| PASCABACAAN
A.

Saudara ingin melamar pekerjaan di Indonesia di Lembaga Indonesia
Amerika (LIA) setelah Saudara lulus dari sekolah. Untuk melamar ke
lembaga tersebut Saudara harus menulis riwayat hidup singkat yang
memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Riwayat hidup
2. Pengalaman pendidikan
3. Tujuan melamar pekerjaan

Ketiklah riwayat hidup Saudara dengan rapi; pakai alamat berikut:
Lembaga Indonesia Amerika
Jl. Pahlawan, no. 142
Surabaya, JATIM
INDONESIA
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Sepasang
penari menghibur
para tamu Penari
di Yogyakarta
di resepsi
pernikahan

Penari pria
sedang beraksi
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Pelajaran 19: NYONYA LATA PADA, PENARI INDIA
Bacaan Utama: “Bengawan Solo Gaya Bharata Natyam”, Pertiwi No. 139, 19 Agustus — 1
September 1991, halaman 90–91.
Bacaan Tambahan: “Juara ‘Asia Bagus’ di Singapura,” Pikiran Rakyat 16 Agustus 1992, halaman 5.

2 PRABACAAN
A.

Siapa nama orang dalam gambar ini? Dia sedang melakukan apa? Dia ada
di mana?

w BACAAN
A.

Dugaan Anda yang manakah yang ada di dalam teks?

B.

Apakah ada informasi yang belum diduga? Catatlah.

C.

Di bawah ini ada empat kejadian yang penting dalam kehidupan Nyonya
Lata Pada. Cari dan tulislah nomor di sebelah paragraf yang berisikan
informasi sebagai berikut:
Kehidupan dengan keluarganya.
Kecelakaan pesawat terbang pada tahun 1985.
Pelajaran menari di India.
Kunjungan ke Indonesia pada tahun artikel ini diterbitkan.

D.

Isilah Tabel 1 berikut:

TABEL 1
INFORMASI-INFORMASI PRIBADI LATA PADA
NAMA LENGKAP
JENIS KELAMIN

L/P

STATUS PERKAWINAN
KEWARGANEGARAAN
UMUR
PEKERJAAN
E.

Mengapa tahun-tahun ini penting? Isilah Tabel 2 berikut:
TABEL 2

1969–1979
1979
1985

A.
B.

1991
F.

Perhatikan Bagian III dan Bagian IV. Bagaimana kehidupan Nyonya Lata
Pada sesudah kematian keluarganya?
Bagian ketiga:
1. Setelah tragedi keluarganya, Nyonya Lata tidak larut dalam kesedihan
tetapi kembali ke India untuk ___________________ seni tari India.
2. Setelah latihan keras, akhirnya Nyonya Lata bisa __________ sebagai
penari yang pandai.

110

NAH, BACA! • Volume 2 • Student Workbook

Bagian keempat:
3. Pada tahun 1991, Nyonya Lata sempat mengunjungi Jatiluhur,
Semarang, dan Yogyakarta. Di tempat itu dia menghibur
___________________ yang tinggal di Indonesia.
4. Setelah dia hafal kata-kata lagu Bengawan Solo, dia bisa
mengekspresikannya dalam ______________________.
5. Di Yogyakarta Nyonya Lata mendapat ___________________ manis, dia
sempat menari dan _____________ pikiran dengan penari dari Institut
Seni Tari Indonesia.
G.

Stabilolah kata-kata berikut: kampung halaman (hal. 90 paragraf 3);
menganjurkan (hal. 91 paragraf 3), kecelakaan (hal. 91 paragraf 1), dan
andal (hal. 91 paragraf 4).
Kemudian, baca kalimat-kalimat berikut dan kerjakanlah tugas yang
diberikan.
1. Sejak berumur 18 tahun Sofie tinggal di Yogyakarta untuk melanjutkan
sekolahnya dan bekerja. Setiap tahun ia pulang ke kampung
halamannya di Payakumbuh, Sumatera Barat untuk mengunjungi orang
tuanya.
Apa arti kata, kampung halaman?
a. Tempat kelahiran.
b. Tempat berlibur.
c. Tempat pekerjaan.
2. Menjelang ujian akhir semester Mbak Juhana belajar sampai larut
malam sampai dia kurang tidur. Waktu dia mengeluh sakit kepala
terus-menerus, ibunya menganjurkan supaya Juhana berlibur.
Apa arti kata, menganjurkan?
a. Memberi nasihat.
b. Mengatakan, Jangan.
c. Mengharuskan.
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3. a. Tadi malam ada kecelakaan di pojok Jalan Thamrin dan Jalan Solo.
Sebuah mobil ditabrak truk besar. Ada dua orang yang harus dibawa
ke rumah sakit; yang lainnya hanya luka ringan.
Apa arti kata, kecelakaan?
i. Kejadian yang menyedihkan.
ii. Perbuatan kriminal yang direncanakan.
iii. Skandal yang memalukan.
3. b. Dalam paragraf kedua pada halaman 91, terdapat kata yang sama
artinya dengan kata kecelakaan.
Bacalah paragraf tersebut dan stabilolah kata yang sama artinya
dengan kata kecelakaan.
4. Walaupun bakat menarinya besar sekali sehingga ia bisa menjadi penari
yang andal, Lata Pada masih harus berlatih secara teratur.
Apa arti kata, andal?
a. Menarik sekali.
b. Pandai sekali.
c. Indah sekali.

| PASCABACAAN
A.

Bacalah Juara “Asia Bagus” di Singapura, lalu tulislah karangan mengenai
seniman Meliana Goeslow. Ikutilah susunan berikut:
1. Latar belakangnya (tempat lahir, tanggal lahir, sekolah)
Kegiatannya sebelum kompetisi “Asia Bagus”
Penampilannya dalam pertandingan “Asia Bagus”
Kemungkinan dalam periode kedua
2. Komentar Anda sendiri mengenai kehidupan seniman pada umumnya.
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GOTONG ROYONG

Pelajaran 20: SISTEM GOTONG ROYONG
Bacaan:

“Pendahuluan,” Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Desa: Daerah
Kalimantan Timur, ed., Rifai Abu, Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah,
1979–1980, halaman judul & halaman 1.

2 PRABACAAN
A.

Bacaan ini membahas masalah dalam sistem gotong royong di Kalimantan
Timur. Kira-kira ada faktor apa saja yang menimbulkan masalah dalam
sistem gotong royong di desa?

w BACAAN
A.

Carilah dan stabilo dugaan Anda. Apakah ada hal-hal baru yang belum
diduga?

B.

Berikan nomor di sebelah kiri tiap-tiap paragraf pada halaman 1.
1. Cari topik-topik berikut di dalam teks. Tulis nomor paragraf di sebelah
kiri topik-topik ini.
a. Bentuk dan sifat gotong royong berubah.
b. Pembangunan banyak dilakukan sekarang ini.
c. Nilai-nilai budaya bergeser atau berubah.
d. Struktur sosial dan kebudayaan berubah.
2. Menurut teks, struktur sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat
Kalimantan Timur berubah karena:
a. Eksploitasi masyarakat desa oleh pemerintah dalam negeri.
b. Eksploitasi hutan oleh masyarakat desa Kalimantan Timur.
c. Eksploitasi hutan oleh perusahaan luar negeri dan perusahaan
Indonesia.
3. Carilah dan lingkarilah definisi gotong royong dalam teks.

C.

Carilah kata-kata sinonim yang cocok dengan kata-kata yang tercetak tebal.
orangtua, perubahan, kata, timbul, hilang, akhir-akhir ini, kapital
1. Istilah gotong royong sudah populer di Indonesia.
Istilah berarti

.

2. Dewasa ini banyak pembangunan dilakukan di desa-desa.
Dewasa ini berarti

.

3. Modernisasi mengakibatkan penggeseran nilai-nilai budaya di desadesa.
Penggeseran berarti

.

4. Sekarang ini ada bentuk gotong royong yang sudah punah dari
kebudayaan masyarakat.
Punah berarti

.

5. Eksploitasi hutan bisa terjadi dengan adanya bantuan modal asing.
Modal berarti

| PASCABACAAN
A.
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Dalam kelompok atau bersama semua mahasiswa, siapkan pertanyaan
untuk mewawancarai seorang Indonesia tentang sistem gotong royong.
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Pelajaran 21:
SISTEM GOTONG ROYONG DALAM
MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR
Bacaan:

“Kegiatan Gotong Royong Kerja Bakti”, Sistem Gotong Royong Dalam
Masyarakat Desa: Daerah Kalimantan Timur, ed., Rifai Abu, Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1979–1980, halaman 86–87.

2 PRABACAAN
A.

Berikan contoh-contoh kegiatan gotong royong.

w BACAAN
A.

Tandailah istilah tunau dan periap nirau.
Cocokkan:

B.

1. Periap nirau

Gotong royong untuk kepentingan pribadi

2. Tunau

Gotong royong untuk kepentingan umum

Carilah paragraf-paragraf yang mendiskusikan topik berikut. Kemudian
berilah tanda X, *, dan # di samping paragraf yang sesuai.
X Sifat-sifat gotong royong sekarang
* Prosedur perencanaan
# Kapan diadakan gotong royong dan untuk apa

C.
1.
2.
3.
4.

Berilah tanda X di tempat yang cocok.

KETERANGAN
Memperbaiki jalan dan jembatan.
Membantu yang ada kesulitan.
Membersihkan desa.
Membuat rumah orang.

D.

PERIAP NIRAU

TUNAU

Menurut teks, manakah pernyataan yang benar dan manakah yang salah?
Kalau salah, mengapa?
PERNYATAAN

BENAR SALAH

KALAU SALAH,
MENGAPA?

1. Masyarakat desa melakukan gotong
royong karena mereka merasa
bertanggung jawab secara moral.
2. Dewasa ini kalau seseorang tidak dapat
mengikuti gotong royong, dia bisa
menyuruh anggota keluarganya untuk
berpartisipasi dalam kegiatan gotong
royong tersebut.
3. Karena ada pekerjaan di perusahaan,
ada yang tidak bisa hadir dalam
kegiatan gotong royong. Mereka bisa
memberikan bantuan uang atau materi.
4. Anak-anak tidak wajib mengikuti
kegiatan gotong royong.
E.

Prosedur dari sistem gotong royong (di paragraf ke–9).
Langkah I

Adanya inisiatif dari dua kelompok,
yaitu
dan

Langkah II

.

Diadakan pertemuan antara siapa?
dan
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.

Langkah III

Mereka memutuskan hal-hal apa saja?
,
dan
.

F.

Dalam teks, carilah kata atau frasa yang sama artinya dengan kata atau
frasa yang tercetak tebal dalam kalimat-kalimat berikut.
Paragraf 1

a. Sistem gotong royong sudah dikenal oleh bangsa Indonesia
sejak jaman dahulu.
Frasa gotong royong, artinya

Paragraf 4

b. Adat istiadat orang Jawa berbeda dari adat istiadat orang
Dayak.
Frasa adat istiadat, artinya

Paragraf 8

.

.

c. Si Ali anak yang baik. Dia membantu ibunya tanpa paksaan.
Frasa tanpa paksaan, artinya

.

d. Si Amir kena sanksi lima tahun sel penjara karena dia
menjual narkotika.
Kata sanksi, artinya
G.

.

Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata-kata berikut:
sakit, kewajiban, suka-rela, denda, paksa
1. Di Singapura kalau seseorang mengotori jalan dia akan dikenakan
__________________________.
2. Banyak orang mengikuti program Peace Corps secara
_________________________ untuk membantu negara lain.
3. Mahasiswa mempunyai _____________________________ untuk
menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

| PASCABACAAN
A.

Tulislah surat kepada tamu yang datang ke kelas waktu yang lalu, dan
ceritakan bahwa ada juga sistem gotong royong di Amerika yang hampir
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sama dengan yang ada di Indonesia. Berilah juga contoh-contoh, dan
pakailah kata-kata berikut:
denda
kewajiban
adat istiadat
suka rela
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PERCINTAAN DAN
PERNIKAHAN

Kedua mempelai dengan
keluarga di Yogyakarta

Kedua mempelai
di resepsi

Linkaran biru:
merencanakan
hari
depan
keluarga
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Pelajaran 22: PERNIKAHAN TERBASAH
Bacaan:

“Pernikahan Terbasah!” Jakarta Jakarta, no. 250, 13–19 April 1991, halaman
50–51.

2 PRABACAAN
A.

Artikel berjudul “Perkawinan Terbasah” ini kira-kira mengenai apa? Kirakira apa isinya?

w BACAAN
A.

Kerjakan tugas yang diberikan guru.

B.

Susunlah kegiatan-kegiatan berikut secara kronologis sesuai dengan teks.
PERSIAPAN
1. Pengantin dan pengiring siap menyelam sesudah memasang
regulator.
2. Upacara pernikahan dimulai.
3. Pengantin dan pengiring masuk ke laut.
4. Seseorang berpakaian seperti Batara Narada menyelam.
5. Mulai memakai fin, pemberat, BCD, tangki SCUBA, dan
masker.

C.

Betul atau Salah? Kalau salah, mengapa?
UPACARA PERNIKAHAN
PERNYATAAN

BETUL

SALAH

KALAU SALAH,
MENGAPA?

1. Selama upacara, regulator dibuka
hanya satu kali.
2. Tamu-tamu memberikan hadiah
setelah upacara selesai.
3. Setelah upacara selesai, pengantin dan
pengiring berjalan-jalan dan berenang.
D.

Tulislah keterangan dari angka-angka berikut:

ANGKA-ANGKA

KETERANGAN

36
8
25
10
5
80
E.

Carilah kata-kata berikut dalam teks, kemudian isilah paragraf di bawah ini
dengan kata-kata tersebut.
tersingkap, gemar, bergaya, menyelam, busana
Pada waktu Christie Brinkley ___________________________ di depan
kamera memakai ___________________________ mode terakhir, tiba-tiba
saja angin datang sehingga bajunya ____________________________.
Langsung saja wartawan mengambil foto sebanyak-banyaknya. Memang
wartawan pada umumnya _____________________________ berita sensasi.
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| PASCABACAAN
A.

Ceritakanlah perkawinan yang “luar biasa” yang pernah saudara hadiri
atau saudara baca.
ATAU

B.

Diskusikan kombinasi (gabungan) tradisi lama dan modern dalam
perkawinan ini. Ceritakan gabungan seperti ini dalam perkawinan lain
yang pernah saudara hadiri.
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Pelajaran 23: SEKDES MAIN SEKS
Bacaan:

“Sekdes Main Seks,” Kriminalitas dan Pencegahan, no. 15, 21 Desember
1990/20 Januari 1991, halaman 61.

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita membaca artikel “Sekdes Main Seks” yang diterbitkan dalam
majalah Kriminalitas dan Pencegahan.
Perhatikan judul dan gambar dan dugalah:
1. Apa yang terjadi?
2. Ada reaksi apa yang timbul?
3. Apa akibatnya?

w BACAAN
A.

Cari jawaban pertanyaan I.A. dalam teks.

B.

Anda ditugaskan mengumpulkan data pribadi dari oknum yang
bersangkutan dalam kejadian ini. Isilah kedua formulir di bawah ini.
CATATAN DATA PRIBADI

Nama:
Jenis Kelamin:
Umur:
Status Perkawinan:
Anak:
Pekerjaan:

L/P

CATATAN DATA PRIBADI
Nama:
Jenis Kelamin:

L/P

Umur:
Status Perkawinan:
Anak:
Pekerjaan:

C.

Di bawah ini adalah deskripsi ‘KRONOLOGIS’ dari kejadian skandal di
Wonogiri.
Tetapi ada EMPAT pernyataan dari antara duabelas pernyataan yang
TIDAK terdapat dalam teks. Berilah tanda X pada kolom yang sesuai.
PERNYATAAN

TERJADI

1. S sering mendatangi rumah Ny. W.
2. Masyarakat mengawasi atau memperhatikan kegiatan S.
3. S berada di dalam rumah Ny. W lama sekali.
4. Penduduk mengelilingi rumah Ny. W.
5. Penduduk melihat mereka main seks.
6. S melihat banyak masyarakat desa di luar rumah.
7. Istri S memasuki rumah Ny. W.
8. S berusaha lari lewat pintu belakang.
9. Ny. W berusaha membunuh istri S.
10. Beberapa saat kemudian, S dan Ny. W main seks lagi di
tempat lain.
11. Orangtua Ny. W melaporkan S pada kepala desa.
12. S tertangkap basah di rumah orangtua Ny. W.
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X

TIDAK
TERJADI

D.

Carilah dalam teks kata-kata dari kolom sebelah kiri dan tandailah katakata tersebut. Kemudian cocokkanlah dengan kata-kata yang sama artinya
di kolom sebelah kanan.
warga
pamong
asusila
tercela
menelantarkan
cekcok
panutan

E.

amoral (tidak pantas)
contoh
penduduk
berargumen
pemimpin
tidak memperhatikan
amoral (tidak pantas)

Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata di bawah ini.
sebaliknya, citra, cekcok, tercela, warga, tertangkap basah,
pamong, asusila, panutan, menelantarkan
Warga

desa Purwosari marah besar. Reaksi ini timbul karena S,

yang adalah pamong desa, melakukan perbuatan ____________________
terhadap Ny. W. Dia ____________________________ oleh penduduk desa
sewaktu dia melakukan lagi perbuatan _________________________ itu di
rumah orangtua Ny. W di desa Grogolan.
Sebenarnya S sendiri sudah berkeluarga, tetapi dia malah
______________________ anak istrinya. Alasannya, dia merasa kurang cocok
dengan istrinya, dan selama sembilan tahun kawin, mereka selalu
_______________________.
Seorang __________________________ desa seharusnya menjadi
______________________ masyarakat. Tetapi malah ______________________,
perbuatan S tersebut telah merusak _______________________ pamong desa.
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| PASCABACAAN
A.

Sebagai seorang polisi Anda sedang mencari informasi sebanyakbanyaknya tentang kejadian skandal ini. Wawancarailah orang-orang
berikut:
tetangga
kepala desa
orangtua Ny. W
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istri S
teman S
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CERPEN

Pelajaran 24: TATUM
Bacaan:

“There Goes Tatum,” Sri Sumarah: Sebuah Kumpulan Cerita, 1981, Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 58–62.

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita akan membaca cerita pendek yang ditulis oleh Umar Kayam
pada tahun enam-puluhan. Cerita pendek ini mengenai pengalaman unik
seorang mahasiswa Indonesia yang ketemu dengan pengemis di sebuah
taman di kota New York. Kira-kira apa yang akan terjadi?

w BACAAN
A.

Cari dugaan Saudara.

B.

Berikut ini adalah empat kejadian penting yang muncul dalam cerita
pendek. Baca teks sepintas dan susunlah kejadian-kejadian ini.
Penulis mendengar seorang perempuan berteriak minta tolong.
Uang diberikan oleh orang Indonesia.
Jam tangan diberikannya.
Mahasiswa Indonesia (penulis) didatangi orang Amerika.

C.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini.
1. Carilah karakteristik tokoh-tokoh berikut ini:
Orang Indonesia:

Orang Amerika yang minta uang:

2. Waktu orang Amerika minta 50 sen, bagaimana reaksi orang Indonesia?
Sebutkanlah tiga reaksinya.

3. Bagaimana reaksi orang Indonesia waktu diminta memberikan jam
tangannya? Sebutkanlah tiga reaksinya.
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D.

Cerita pendek ini diterbitkan di Malaysia. Apakah Anda mengenali katakata berikut ini? Bagaimana kata-kata ini dipakai dalam bahasa Indonesia?
Cocokkanlah.
[Kunci: Carilah kata-kata ini dalam teks untuk membantu Anda.]
kerana

bahwa
bawah
bagian
karena
uang
bagi
bis
ke sana
mencoba

mencuba
bahagian
bahawa
wang
bas
E.

Cari kata bakat terpendam pada halaman 62 di dalam teks dan tandailah.
Kemudian, jawablah pertanyaan berikut.
Yati memang kelihatan pemalu dan pendiam. Tapi dalam debut aktingnya
di festival teater minggu yang lalu, ia membuat para juri terkagum-kagum.
Ternyata ia punya bakat terpendam yang belum diketahui banyak orang.
Apa arti kata bakat terpendam?
1. Bakat alam yang tidak diketahui orang.
2. Kemauan belajar yang tinggi.
3. Kemampuan beradaptasi.

F.

Cari kata gertak sambal pada halaman 58 dan 62 di dalam teks dan
tandailah. Jawablah pertanyaan berikut.
Mayor Sitinjak sering menggunakan suara keras dan badan besarnya untuk
menakut-nakuti bawahan yang malas. Tapi gertak sambal ini tidak
berpengaruh dalam keluarganya karena mereka tahu beliau tidak selalu
bersungguh-sungguh dalam tindakannya.
Apa arti kata gertak sambal?
1. Tindakan yang tidak berarti.
2. Tindakan untuk membuat orang takut.
3. Tindakan yang menyenangkan.
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137

G.

Cari kata mengemis pada halaman 59 di dalam teks dan tandailah. Kirakira apa sinonimnya?
1. Mencoba-coba.
2. Meminta-minta.
3. Tersenyum.

H.

Cari kata-kata berikut ini di dalam teks dan tandailah. Kemudian, lengkapi
paragraf di bawah ini dengan kata-kata tersebut.
hujan lebat
gerimis rintik-rintik

sekuat tenaga
kelabu hitam
basah kuyup

[hal. 58, paragraf pertama]
[hal. 58, paragraf pertama]
[gerimis ada pada hal. 62, paragraf yang mulai
dengan kalimat “Aku putus asa”]
[hal. 62, paragraf yang mulai dengan kalimat “Aku
putus asa”]
[hal. 62, paragraf terakhir]
[hal. 62, paragraf terakhir, kalimat terakhir]

Musim penghujan menyenangkan penduduk desa Sananrejo, Turen,
terutama para petani. Semakin sering ________________, semakin baik
karena mereka perlu banyak air untuk sawah-sawahnya. Selain petani,
anak-anak juga menikmati musim ini; mereka sengaja berhujan-hujan di
luar rumah atau bermain sepak bola sampai ______________. Mereka tidak
takut sakit kalau hujan lebat, karena buat mereka malah _______________
yang akan menimbulkan influenza. Yang paling kesal mungkin ibu rumah
tangga. Selain cucian sulit kering, mereka juga harus mencuci
_______________ baju-baju yang kotor kena lumpur.

| PASCABACAAN
A.

Saudara dan teman sekelas diundang untuk mempresentasikan informasiinformasi mengenai masalah-masalah sosial untuk mahasiswa Indonesia
yang baru datang ke kota Saudara.
1. Pertama, pilihlah topik yang paling menarik/penting bagi Saudara.
a. Perampokan di jalan.
b. Minum minuman keras sambil mengemudi mobil.
c. Pengemis di jalan.
d. Perdagangan (jual/beli) narkotika.
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e. Orang yang tuna wisma.
2. a. Kemudian, diskusikan dan analisalah topik-topik tersebut dalam
kelompok dengan menjelaskan hal-hal berikut:
i. Identifikasi permasalahan dan jelaskan bagaimana terjadinya.
ii. Seberapa jauh dampak permasalahan ini pada masyarakat luas.
iii. Penyebab-penyebab utama.
iv. Kemungkinan penyelesaian.
b. Ciptakanlah sebuah situasi main peran yang menggambarkan
masalah tersebut.
3. Akhirnya, presentasikan kepada seluruh mahasiswa mengenai hal-hal
di bawah ini:
a. Setiap orang dari kelompok mempresentasikan atau berbicara
tentang sebuah aspek masalah sosial yang Saudara pilih.
b. Mainkanlah sebuah peran dalam situasi yang sudah Saudara
ciptakan.
c. Pimpinlah diskusi mengenai reaksi yang akan timbul dalam situasi
yang sudah dimainkan.
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Pelajaran 25: KISAH DUA PENGANGGUR
Bacaan:

“Kisah Dua Penganggur,” Kriminalitas & Pencegahan, 21 no. 15, Desember
1990 — 20 Januari 1991, halaman 64–65.

2 PRABACAAN
A.

Cerpen ini menceritakan pengalaman dua orang penganggur di Jakarta,
Wafat dan Bual, yang sedang mencari pekerjaan. Waktu mereka sedang
naik bis, mereka ketemu dengan seorang yang mau membantu mereka.
Orang itu tahu banyak mengenai ilmu-ilmu sakti. Apakah anda percaya
akan ilmu sakti atau kekuasaan yang luar biasa? makhluk halus atau roh
halus? Kira-kira apa yang akan terjadi dalam cerpen ini?

w BACAAN
A.

Cari dan stabilolah dugaan Anda dalam cerita? Apakah ada hal penting
yang tidak Anda duga?

B.

Cari dan stabilolah permulaan lima bagian cerita yang di bawah sini:
1. Permulaan cerita: Fik ke Jakarta untul menemui Bibi dan Wafat.
2. Perjalanan Wafat yang diceritakan Bibi kepada Fik.
3. Fik bertemu dengan Ibu Bual.
4. Perjalanan Wafat dan Bual yang diceritakan Bual kepada Fik.
5. Penutup cerita yaitu: Akhirnya, bagaimana kehidupan Wafat dan Bual.

C.

Susunlah kejadian-kejadian di bawah ini yang diambil dari bagian
permulaan cerita.
Fik sampai di rumah bibinya.
Kepala bagian Fik memberikan izin tak masuk kantor.
Fik melihat Wafat menggosok-gosok daun kering.
Fik disuruh Bibi datang ke Jakarta.

Bibi mulai bercerita tentang anaknya, Wafat.
D.

Isilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang cocok.
Perjalanan Wafat dan Bual menurut Bibi diceritakan pada halaman 64.
1. Wafat dan Bual ke _____________ untuk mendapat __________________.
2. Sesudah perjalanan itu, sifat Wafat menjadi ______________ .
3. Wafat hanya duduk di kamar ________________________ supaya dapat
_______________ .

E.

Susunlah kejadian-kejadian ini. Menurut Bual, kejadian-kejadian berikut
terjadi selama perjalanannya. Lihat pada halaman 65.
1. Bual dan Wafat dapat sebotol minyak wangi.
2. Bual dan Wafat tidur seminggu di kuburan.
3. Di bis mereka bertemu dengan Badut, seseorang yang tahu
banyak mengenai ilmu-ilmu sakti.
4. Badut memberitahukan bagaimana daun yang jatuh dari
pohon bisa dijadikan uang.

F.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apa hasilnya? Lengkapilah kalimatkalimat di bawah ini.
Menurut Bual:
Menurut Ibu Bual:

G.

Saya berhasil mengubah ................................
Anak saya tidak berhasil mengubah ............
karena ..............................................................

Tulislah lawan kata di sebelah kiri kalimat di bawah ini.
tenang, pekerja, memberikan, betul, ilmu ajaib, penagih, takut, harus
1. Bibi dengan suara cemas berkata, “Cepat-cepat datang ke
Jakarta.”
2. Di kota besar di mana-mana ada banyak penganggur karena
ekonomi lemah.
3. Karena sudah lama tidak dapat pekerjaan, Mas Bual belum
membayar uang sewa. Akhirnya yang punya rumah datang
menagih hutangnya.
4. Anak sekolah itu pura-pura mengerjakan PRnya, tapi
sebenarnya sedang nonton televisi.
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H.

Buatlah kembali kalimat-kalimat di bawah ini.

Contoh:

Ratih berkeras hati untuk berangkat ke Kalimantan meskipun tidak
punya uang.

1. Ucapkan kembali kalimat di atas dengan kata ngotot.
Ratih ngotot untuk berangkat ke Kalimantan meskipun tidak punya
uang.
2. Buatlah kalimat sendiri dengan kata ngotot.

3. Sejak kecil Juwita selalu diajar untuk berani menyatakan pendapat
pribadinya secara terbuka.
Buatlah kalimat di atas dengan kata berterus-terang.
Juwita ……

4. Buatlah kalimat sendiri dengan kata berterus-terang.

| PASCABACAAN
A.

MAIN PERAN/DISKUSIKAN
1. Anda adalah ibu Bual. Sampaikanlah pada ibu Wafat apa yang terjadi
pada anak Anda dan bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut.
2. Anda adalah ibu Wafat. Sampaikanlah pada ibu Wafat apa yang terjadi
pada anak Anda dan bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut.

B.

Diskusikanlah dalam kelompok.
1. Umpamanya hal seperti ini terjadi dalam keluarga anda, apa yang akan
Anda lakukan? Apa yang akan terjadi pada Bual, seandainya dia tinggal
di lingkungan Anda sekarang?
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2. Diskusikanlah kemungkinan-kemungkinan bantuan yang bisa diberikan
pada Bual. Bantuan macam apa yang paling tepat dan efektif?
C.

PEKERJAAN RUMAH
Tulislah sebuah karangan tentang apa yang akan terjadi pada Bual kalau
ibunya meninggal.
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Pelajaran 26: CATATAN SEORANG PELACUR
Bacaan:

“Catatan Seorang Pelacur,” oleh Putu Arya Tirthawirya, Sastra, No. 7, Th. VI,
Juli, 1968, halaman 10–13.

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita akan membaca sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Putu
Arya Tirthawirya mengenai catatan harian seorang pelacur. Kira-kira hal
apa saja yang dipikirkan dan dituliskan seorang pelacur di dalam buku
hariannya?

w BACAAN
A.

Tandailah permulaan dan akhir dari keempat bagian cerpen yang di bawah
ini.
1. Pengenalan terhadap Neng Sum.
2. Tamu terakhirnya.
3. Neng Sum menulis dalam buku harian.
4. Penutup.
Juga carilah dugaan-dugaan Saudara dalam teks.

B.

Kerjakan tugas-tugas berikut.
1. Dalam buku harian Neng Sum terdapat tiga tokoh utama. Berdasarkan
informasi dari teks, tulislah tiga pernyataan mengenai tokoh-tokoh
berikut:
a. Bekas tetangga:

b. Aisah:

c.

Emi:

2. Terangkanlah, perbedaan rencana Neng Sum dengan rencana Aisah dan
Emi.
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C.

Berikut ini adalah surat Neng Sum kepada sahabatnya, Mbak Yati. Carilah
sinonim kata-kata yang tercetak tebal dari daftar kata-kata berikut:
menunjuk
menghabiskan
merusakkan
sikap yang tidak bersungguh-sungguh

habis
seorang diri
amoral

Mbak Yati yang baik,
Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan Yang
Maha Esa. Kalau aku, yah beginilah, masih sering merasa kesepian di tengah
keramaian. Memang sanak keluargaku ada banyak, tapi justru aku merasa hidup
sebatang kara saja, tak satupun dari mereka yang mau berhubungan denganku lagi.
Kalau kebetulan kami bertemu di jalan, mereka pura-pura tidak mengenalku lagi.
Untunglah aku masih punya sahabat sebaik Mbak Yati yang malah bisa kuanggap
sebagai kakak sendiri.
Seperti kemarin misalnya, kebetulan aku bertemu bibiku di pasar. Ingin sekali
aku bercakap-cakap dengannya. Tapi dia hanya melihat dari jauh dengan muka
masam. Ekspresi wajahnya seakan-akan menudingku dengan tuduhan “Perempuan
sundal, kerjamu hanya menghancurkan rumah tangga orang.” Sakit hatiku melihat
sikapnya itu, Mbak. Bukanlah keinginanku untuk terus hidup begini. Yang penting
sekarang, aku harus bisa mencari uang dan tidak menghamburkannya, supaya bisa
dibuat berdagang kecil-kecilan nanti. Memang tidak mudah, seperti teman-temanku di
sini, begitu mendapat uang, langsung saja uang itu ludes, baik untuk minum-minum,
maupun berjudi. Aku tidak ingin seperti mereka karena aku mau secepatnya
meninggalkan kehidupan malam ini.
Beginilah Mbak, semoga keluhan-keluhan ini tidak membuat Mbak bosan
membaca suratku ini. Sekali lagi, terima kasih untuk kebaikan hati Mbak.
Salamku,

Sum
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| PASCABACAAN
A.

148

Anda adalah seorang ahli Studi Wanita. Sekarang Anda diminta untuk
memberikan pendapat Anda mengenai cerpen ini, karena direncanakan
cerpen ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk dimuat
dalam kumpulan cerpen Wanita Dalam Sastra Indonesia. Menurut Anda,
sesuaikah cerpen ini dimuat dalam kumpulan itu dan bagaimana pendapat
Anda tentang kemampuan penulis dalam menanggapi hal-ihwal wanita?
Tulis pendapat Anda dan kirimkanlah kepada Pak Budiman di Yayasan
Lontar, Jakarta.
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PERSOALAN SOSIAL

Pelajaran 27:
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN PROGRAM
KELUARGA BERENCANA
Bacaan:
Bahan:

Pengantar, “Pengaruh Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) pada Keadaan
Psikis Para Wanita” halaman 1–3.
Stabilo

2 PRABACAAN
A.

Artikel ini mengenai salah satu program pemerintah Republik Indonesia,
yaitu program Keluarga Berencana.

w BACAAN
A.

Bacalah sepintas bagian pengantar dan carilah dugaan-dugaan kelas dalam
bagian itu.

B.

Bacalah bagian pengantar dan cocokkanlah kolom sebelah kiri dengan
kolom sebelah kanan.
NOMOR PARAGRAF
Paragraf 1 dan 2
Paragraf 3 dan 4
Paragraf 5
Paragraf 6 dan 7

C.

TOPIK PARAGRAF
Tujuan program KB
Penyebab dan jalan keluar dari persoalan
Persyaratan program KB yang sukses
Persoalan struktur penduduk yang tidak proporsional

Lihat paragraf nomor 1, dan pilihlah angka-angka yang cocok dengan
keterangan berikut.
Angka-angka: 1990, 81, 132, 51, 1976, 180

TABEL 1
ANGKA

KETERANGAN
Tahun diadakannya sensus nasional.
Berapa juta tenaga produktif.
Berapa juta penduduk Indonesia pada tahun SUSNAS.
Berapa juta tenaga ketergantungan.

D.

Selesaikan kalimat di bawah ini dengan informasi yang terdapat dalam
paragraf ketiga dan keempat. Pakailah kata-kata Anda sendiri.
Keadaan penduduk yang tidak seimbang di Indonesia:
1. membawa akibat

2. disebabkan oleh

3. dan jalan keluarnya ialah

E.

_

Pilihlah jawaban yang benar.
Menurut teks, supaya program KB dapat dipercaya dan diikuti oleh rakyat
Indonesia:
1. masyarakat yang tidak mengikuti program KB akan didenda.
2. pemerintah harus mengumumkan kesuksesan program KB di surat
kabar.
3. masyarakat harus secepatnya merasakan kualitas hidup yang lebih baik.
4. harus ada banyak iklan KB di radio dan televisi.
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F.

Di paragraf kedua, stabilolah frasa yang menjelaskan frasa angka
ketergantungan, dan stabilolah dua contoh kelompok orang tersebut.

G.

Di paragraf keenam, stabilolah sinonim dari kata dipercaya.

H.

Isilah bagian-bagian yang kosong dengan kata-kata:
kesejahteraan, seimbang, dianut, ketergantungan
Rakyat Indonesia sudah lama menderita kemiskinan. Hal ini disebabkan
oleh struktur penduduk yang tidak ___________________________________
karena terlalu banyaknya jumlah tenaga nonproduktif, atau tenaga
_________________________________. Oleh karena itu, supaya program KB
dapat _________________________________ oleh masyarakat, pemerintah
harus berusaha supaya ___________________________________ rakyat
meningkat.

| PASCABACAAN
A.

Saudara sedang mengadakan riset mengenai KB dan sudah membaca
banyak buku mengenai alasan-alasan mengapa sebagian dari penduduk di
Indonesia lebih suka mempunyai banyak anak dari pada mengikuti
program Keluarga Berencana. Diskusikan mengapa penduduk lebih
menyukai keluarga besar dan tanggapan pemerintah mengenai alasanalasan tersebut. Buatlah laporan bersama teman untuk diberikan secara
lisan esok harinya.
Pekerjaan Rumah:
KELUARGA BESAR?
PRO
Alasan-alasan penduduk

KONTRA
Tanggapan pemerintah

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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Pelajaran 28:
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DAN HARAPAN ORANG TUA
Bacaan:

“Pengaruh Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) pada Keadaan Psikis Para
Wanita,” halaman 1–3.

2 PRABACAAN
A.

Berikanlah laporan dari Pascabacaan Pelajaran Keluarga Berencana I.
Diskusikan alasan-alasan pro dan kontra tentang keluarga besar.

w BACAAN
A.

Cari bagian yang memuat alasan-alasan pro dan kontra tentang keluarga
besar.

B.

Tulislah subjudul di bawah sini di atas paragraf 1.1, 1.2, 1.3.
Banyak anak sebagai lambang seks dalam kompetisi sosial
Banyak anak untuk jaminan ekonomi
Banyak anak supaya tidak dipandang kikir dan mementingkan diri sendiri

C.

Kerjakan tugas yang diberikan guru.

D.

Pilihlah jawaban-jawaban yang benar.
1. Menurut paragraf 1.1 dalam teks, semakin banyak anak, keadaan
ekonomi orangtua semakin baik karena:
a. anak-anak bisa membantu ibu dan bapak waktu mereka sudah tua.
b. anak-anak bisa membantu bekerja.
c. banyak anak meninggal waktu muda.
d. orangtua tidak harus mengeluarkan uang untuk pembantu.

2. Dalam paragraf 1.2 — 1.3 disebutkan bahwa alasan-alasan sosial yang
menyebabkan orangtua menginginkan keluarga besar ialah supaya:
a. mereka tidak dikira oleh masyarakat sebagai orang yang egois.
b. anak-anak bisa membantu masyarakat.
c. mereka dilihat sebagai orang yang berkemampuan seks tinggi.
d. mereka dilihat sebagai orang yang sosial.
E.

Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan informasi dari halaman 73.
Pakailah kata-kata sendiri.
Dewasa ini, pandangan yang lama tentang nilai anak banyak berubah,
misalnya:
a. secara ekonomis mempunyai banyak anak tidak baik, karena

.
b. banyak anak bukan lagi tanda kemampuan seks, karena

.
c. dalam kompetisi sosial, orang yang dianggap modern adalah orang
yang
.
d. orang yang dianggap bersifat sosial adalah orang yang

.
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F.

Pilihlah sinonim dari kata atau frasa yang tercetak tebal.
egois, garansi, dengan tujuan tertentu, simbol, sosial
1. Saya baru membeli mesin cuci merek Kenmore karena mereka memberi
jaminan tiga tahun.

2. Marilyn Monroe adalah lambang seks di seluruh dunia.

3. Dalam konsep gotong royong, orang tidak boleh mementingkan diri
sendiri. Tiap orang harus memikirkan kepentingan umum.

4. Meskipun Pak Haji Amir orang yang kaya, dia tidak kikir. Dia selalu
membantu tetangga yang kekurangan.

5. Dengan sengaja Pak Ali menutup pintu kantornya, padahal dia tahu
kalau ada banyak pegawainya yang ingin masuk.

| PASCABACAAN
A.

Buatlah karangan tentang keadaan di A.S. yang berhubungan dengan
kontrasepsi. Mengapa tidak ada program KB yang dibentuk oleh
pemerintah A.S.? Bandingkanlah keadaan di Indonesia dan keadaan di A.S.
yang berhubungan dengan program KB.
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Pelajaran 29: MENOLAK JADI CAGAR BUDAYA
Bacaan:

“Menolak Jadi Cagar Budaya”, Tempo, 9 Januari 1993, halaman 35.

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita akan membaca artikel mengenai keinginan pemerintah untuk
menjadikan Pura Besakih sebagai monumen nasional atau cagar budaya.
Dalam artikel ini kita akan membaca reaksi umat Hindu terhadap
keinginan pemerintah tersebut.
Di Amerika, ada monumen nasional apa saja?
Kira-kira argumentasi debat ini berdasarkan hak siapa dan ada topik apa
saja?

w BACAAN
A.

Carilah topik-topik yang diduga di dalam teks.

B.

Carilah topik-topik yang belum diduga.

C.

Tandailah permulaan tiga bagian berikut:
1. Latar belakang masalah
2. Diskusi Forum Cendekiawan Hindu Indonesia tentang masalah Pura
Besakih
3. Pekerjaan “tim 11”

D.

Anda adalah mahasiswa/i jurusan antropologi yang ingin mengamati
hubungan antara umat Hindu dan pemerintah Indonesia. Kumpulkan
reaksi terhadap kasus cagar budaya Pura Besakih untuk riset Anda.
Catatlah.
REAKSI UMUM
1. Dari kolom kedua, paragraf kedua, ada dua alasan utama umat Hindu
menolak tegas Pura Besakih menjadi cagar budaya. Apakah alasanalasan tersebut? [Kunci: ada dua jawaban yang betul]
Karena umat Hindu...

a. berpendapat bahwa Pura Besakih adalah hak milik umat Hindu Bali.
b. tidak mau Pura Besakih menjadi obyek pariwisata.
c. khawatir undang-undang cagar budaya akan membatasi kegiatankegiatan agama di Pura Besakih.
d. takut peraturan pemerintah akan mengganggu norma-norma agama
Hindu.
REAKSI KHUSUS
2. Bacalah bagian teks mulai dari kolom kedua, paragraf ketiga sampai
habis.
Di bawah ini ada beberapa alasan khusus yang disampaikan oleh
anggota “Tim 11”. Tuliskanlah nama orang di samping reaksi-reaksi
yang sesuai. [Kunci: Nama orang dapat dipakai dua kali atau tidak
sama sekali.]
Drs Ketut Wiana
Raka Santri
Drs Arthanegara
Wayan Surpha
Adi Suedandi

E.

Ibu Gedong Oka
Prof Dr I Gusti Ngurah Bagus
I Wayan Sudirta, SH
Gubernur Ida Bagus Oka

a.

mengatakan, bahwa Pura Besakih
adalah simbol solidaritas umat Hindu.

b.

mengatakan, bahwa tempat-tempat
beragama sebaiknya tidak diubah menjadi cagar budaya sama sekali.

c.

mengatakan, bahwa dia takut kalau
pada waktu Pura Besakih dikunjungi tamu negara, umat Hindu
tidak bisa bersembahyang di sana.

d.

mengatakan, bahwa tidak adil bagi
umat Hindu kalau mesti minta izin pemerintah untuk memakai Pura
Besakih.

Carilah sinonim dalam bacaan.
1. Dalam paragraf kedua, kolom kedua dipakai kata “sarana
persembahyangan”. Carilah arti kata ini dalam kolom ketiga, paragraf
kedua.
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2. Dalam paragraf pertama kolom kedua ada kata “diadakan”. Carilah
sinonim kata ini di dalam paragraf yang sama.
F.

Pilih arti kata di bawah ini. [Kunci: Jawaban yang betul bisa lebih dari
satu.]
1. Dalam Konferensi Sastra Asia Tenggara di Universitas Michigan-Ann
Arbor setahun yang lalu tidak hanya pakar sastra saja yang diundang,
tetapi juga mahasiswa/i program doktoral yang tertarik pada bidang
ini.
Apakah arti kata, pakar?
a. Orang-orang yang sedang belajar di universitas.
b. Orang-orang yang banyak tahu tentang masalah tertentu.
c. Aktivis.
d. Ahli.
2. Universitas Brigham Young di Utah setiap tahun mengirim
mahasiswanya ke berbagai negara di dunia untuk bekerja sebagai
penyebar agama Mormon.
Apakah arti kata, penyebar agama?
a. Orang-orang yang mengajarkan agama ke daerah-daerah lain.
b. Orang-orang yang mempelajari agama di universitas.
c. Misionaris.
d. Umat.

G.

Lengkapilah paragraf berikut:
usulan
sependapat
campur tangan

berlebihan
menolak tegas
mencegah

Tika dan Made berencana akan menikah bulan Agustus tahun ini. Ayah
Tika, Pak Busono, adalah pejabat penting di Jakarta dan keluarganya ingin
mengadakan pesta besar-besaran untuk pernikahan ini. Tika dan Made
tidak ______________________________ dengan keluarga Busono; mereka
ingin resepsi yang sederhana saja. Pasangan ini ________________________
rencana keluarga Busono untuk mengundang seribu orang dan berpesta
selama tiga hari tiga malam. Mereka menganggap rencana besar itu
_____________________________ dan terlalu banyak menghabiskan uang.
Tika dan Made kemudian mengusulkan kepada Pak Busono supaya biaya
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pesta itu dipakai untuk membantu proyek kesehatan yang baru saja mereka
mulai di desa Blangguan. Walaupun Pak Busono tidak terlalu setuju
dengan _____________________________ anaknya, dia juga tidak mau
______________________________nya. Jadi akhirnya pesta perkawinan anak
Pak Busono tidak terlalu besar dan proyek kesehatan Blangguan mendapat
bantuan juga.

| PASCABACAAN
A.

Kelas akan mengadakan semacam rapat untuk memutuskan apakah Pura
Besakih boleh dijadikan cagar budaya atau tidak. Guru memberikan
peranan supaya setiap anggota kelas menyiapkan argumentasi. Diskusi ini
akan merupakan suatu perdebatan mengenai pengubahan status tempat
suci Pura Besakih menjadi cagar budaya.
Mahasiswa diberi peranan seperti berikut:
1. Gubernur Bali
2. Ketua Tim 11
3. Pak Samidi, staf Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
4. Orang yang tinggal dekat Pura Besakih
5. Kepala biro perjalanan yang mendatangkan turis ke Bali
Siapkanlah presentasi dengan argumen yang berhubungan dengan topiktopik tertentu, misalnya, agama, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan
sebagainya. Jangan tulis esei. Presentasi disampaikan secara LISAN. Boleh
bawa catatan SINGKAT saja.
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Pelajaran 30: BURUH PERKEBUNAN TEH
Bacaan Utama:

“Gaji Memadai, Orang Menjauhi,” Kompas 1985.

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita akan membaca sebuah artikel tentang perkebunan teh di Jawa
Barat dan kondisi orang yang bekerja di sana. Industri perkebunan teh di
Indonesia disubsidi oleh Pemerintah Pusat.
Perhatikanlah gambar, kalimat-kalimat di bawah gambar, dan judul. Kirakira masalah-masalah atau informasi apa yang disampaikan? Tulislah lima
topik yang mungkin dibahas dalam artikel ini.

w BACAAN
A.

Cari dan stabilolah permulaan tiga bagian utama yang dimuat dalam
artikel ini.
Bagian 1:

Pekerjaan pemetik teh.

Bagian 2:

Fasilitas yang diberikan oleh perkebunan teh.

Bagian 3:

Masalah yang dihadapi industri perkebunan teh.

B.

Cari dan stabilolah di dalam teks keenam topik yang ada dalam Tabel 1.
Tuliskanlah tanda X dalam bagian yang cocok pada Tabel 1.
TABEL 1
Kolom A

Kolom B

Topik:

Bagian:

1

C.

2

3

1. Pendidikan yang disediakan perkebunan

[ ] [ ] [ ]

2. Produktivitas pemetik teh

[ ] [ ] [ ]

3. Upah minimal buruh perkebunan

[ ] [ ] [ ]

4. Jaminan sosial

[ ] [ ] [ ]

5. Cara kerja pemetik teh

[ ] [ ] [ ]

6.Alternatif/jalan keluar dari persoalan kekurangan buruh

[ ] [ ] [ ]

Bagian 1:

Pekerjaan pemetik teh.

Bagian 2:

Fasilitas yang diberikan oleh perkebunan teh.

Bagian 3:

Masalah yang dihadapi industri perkebunan teh.

[PERHATIKAN BAGIAN PERTAMA:] Artikel ini membicarakan kondisi
buruh perkebunan teh. Menurut artikel ini, bagaimana kondisi Eem dan
Atik? Isilah tabel dua.
TABEL 2
EEM
1. Pekerjaannya apa?
2. Pekerjaan suaminya apa?
3. Penghasilan si Eem dan si Atik kira-kira berapa?
4. Penghasilan suaminya kira-kira berapa?
5. Mulai bekerja di tempat tersebut pada umur berapa?
6. Berapa anaknya?
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ATIK

D.

[PERHATIKAN BAGIAN PERTAMA:] Betul atau Salah? Isilah Tabel 3.
TABEL 3
BETUL

SALAH

KALAU SALAH,
MENGAPA?

a. Buruh wanita bekerja lebih cepat,
rapi dan trampil daripada laki-laki.
b. Wanita lebih produktif walaupun
sering bermain-main.
c. Buruh wanita dan buruh laki-laki
berhenti pada jam 11.00 pagi pada
hari Jumat.
E.

[PERHATIKAN BAGIAN KETIGA:] Pilihlah pernyataan yang salah.
Apa masalah yang dihadapi perkebunan teh? Lingkari jawaban yang
SALAH.
a. Anak muda tidak tertarik untuk bekerja di daerah terpencil seperti di
perkebunan teh.
b. Perkebunan teh kekurangan buruh pemetik teh.
c. Orang di daerah perkebunan tidak mau membantu industri
perkebunan.
d. Perkebunan teh harus memakai mesin petik teh.

F.

Kerjakan tugas berikut:
1. Dalam paragraf kedelapan frasa buruh petik dipakai. Dalam paragraf
kesembilan ada sinomin kata tersebut. Apakah sinonimnya?
a. Penduduk.
b. Pemetik.
c. Penghasilan.
d. Administratur.
2. Di dalam paragraf keempat dinyatakan bahwa, “Eem trampil sekali
memilih pucuk teh yang bisa dipetik”. Menurut Sukardi Sardan
(paragraf kesembilan), “Wanita memang lebih trampil dan hasil
kerjanya lebih rapi daripada pria”. Pada paragraf ketiga dan keempat
ada beberapa kalimat yang menjelaskan arti kata trampil. Pilih kalimatkalimat yang sesuai.
a. Tangan-tangan nyaris beku kena udara dingin.
b. Masing-masing bagai punya mata di ujung jarinya.
Pelajaran 30: BURUH PERKEBUNAN TEH
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c. Matanya tak lepas dari pucuk perdu teh itu, mengikuti gerak
tangannya.
3. Menurut artikel ini, manakah dari hal-hal berikut ini yang termasuk
jaminan sosial?
a. Fasilitas sekolah dan uang sekolah.
b. Fasilitas kesehatan.
c. Rekreasi ke luar kota.
d. Pesawat televisi dan radio.
e. Pakaian nasional.
f. Penghasilan bulanan.
G.

Lengkapilah paragraf berikut dengan kata-kata yang tersedia.
pedalaman
buruh-buruh
upah
memadai
jaminan sosial
Yuyun, 25 tahun, sudah 5 tahun bekerja di perusahaan sepatu olahraga
NIKE yang beroperasi di daerah Tangerang, Jawa Barat. Memang bekerja di
kota berbeda dengan bekerja di _____________. Sekarang Yuyun setiap hari
naik bis jam 6 pagi, terus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore dengan
_____________ sehari sebanyak Rp. 2.500,00. Sebenarnya uang sebanyak itu
tidak ________________ untuk keperluan keluarganya sehari-hari. Selain
itu, ia masih harus mengeluarkan uang tambahan untuk makan siang
selama bekerja, dan kalau ia sakit, harus membayar sendiri biaya dokter
dan obat-obatnya. Perusahaannya tidak menyediakan fasilitas kesehatan
ataupun ________________ yang lain untuk ________________ mereka.
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| PASCABACAAN
A.

PEKERJAAN RUMAH
Di negara Anda bagaimana kondisi di pedalaman dibandingkan dengan
kondisi di kota? Bagaimana pekerjaan, keamanan, kesehatan, gaji, KTM,
dan fasilitas lain? Apakah Anda lebih senang tinggal di kota atau di desa?
Mengapa?
Tulislah sebuah esei tentang pilihan Anda hidup di kota atau di desa
setelah Anda lulus dari universitas.
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NASIONALISME

Monumen di Malang

Pelajaran 31:
MUHAMMAD YAMIN, TOKOH NASIONALISME
Bacaan:

“Prof. H. Muhammad Yamin, S.H., Perumus Dasar Negara”, Keluarga No. 14,
Juni 1991, bagian AKRAB, halaman 3–4.

2 PRABACAAN
A.

Artikel ini tentang riwayat hidup tokoh nasionalisme, Muhammad Yamin.
Topik apa saja yang akan dibicarakan dalam artikel ini?

B.

Topik yang ditulis di papan tulis terdapat di bagian yang mana? Masukkan
topik yang ditulis di papan tulis tersebut ke dalam subjudul yang sesuai.
Kemudian, tulislah dugaan baru.
1. “Hidup Merantau”
a.
b.
c.
d.
2. “Lima Dasar Negara”
a.
b.
c.
d.

3. “Menolak Diplomasi”
a.
b.
c.
d.

w BACAAN
A.

Kerjakan tugas yang diberikan guru.

B.

Secara berkelompok cari dan stabilolah topik yang ditentukan guru.

C.

Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan nama-nama tempat
berikut, sesuai dengan informasi yang terdapat dalam artikel.
Padang Panjang (Sumatera Barat)
Sawahlunto (Sumatera Barat)
Lahat (Sumatera Selatan)

Jakarta (Jawa Barat)
Bogor (Jawa Barat)
Surakarta (Jawa Tengah)

“PENGALAMAN MUHAMMAD YAMIN DI SUMATERA DAN JAWA”
1. _____________________________________ kota kelahiran Muhammad
Yamin.
2. Namun, Muhammad Yamin harus pindah ke ______________________
dengan kakaknya.
3. Kemudian, dia pindah lagi ke ___________________________ mengikuti
kakaknya yang bertugas sebagai guru.
4. Sesudah lulus H.I.S, Muhammad Yamin masuk sekolah kedokteran
hewan di __________________________________.
5. Di ______________________ dia mengikuti jurusan Sastra Budaya.
6. Muhammad Yamin meneruskan ke sekolah hukum di
_____________________ sampai lulus dengan gelar Sarjana Hukum.
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D.

Berikut ini catatan kejadian-kejadian penting dalam kehidupan politik
Muhammad Yamin. Cocokkanlah kejadian di Kolom A dengan jodohnya di
Kolom B.
Kolom A
1. Sesudah Sumpah Pemuda

a.
b.

2. Waktu M. Yamin mahasiswa di
sekolah tinggi hukum
3. Pada jaman Jepang

E.

c.

d.

Kolom B
Sumatera dianggap sebagai
Tanah Airnya.
Indonesia dianggap sebagai
Tanah Airnya.
M. Yamin berpidato dengan
judul “Asas dan Dasar
Negara Republik Indonesia.”
M. Yamin menjadi anggota
Partai Indonesia.

Perhatikan bagian “Menolak Diplomasi” dan jawablah pertanyaanpertanyaan di bawah ini.
1. Mengapa Muhammad Yamin hanya dua bulan menjadi Menteri
Kehakiman?
a. Ia dan Tan Malaka menculik PM Sutan Sjahrir.
b. Ia menolak politik diplomasi kabinet parlementer.
c. Ia membebaskan teman baiknya dari tahanan pemerintah.
2. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apa yang dilakukan
Muhammad Yamin?
a. Ia menulis puisi untuk istrinya.
b. Ia mendirikan beberapa universitas dan institut.
c. Ia mendirikan departemen sosial.

F.

Stabilolah kata-kata berikut: perumus (dalam judul), meyakinkan (hal 3,
kolom 3 paragraf 2), keras hati (hal. 3, kolom 2, garis 1).

G.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Bung Karno dan M. Yamin berjuang terus untuk mendirikan negara
yang merdeka. Karena perjuangan itu, mereka dianggap sebagai
perumus dasar negara Indonesia.
Apa arti frasa, perumus dasar negara?
a. Orang yang memformulasikan ide-ide tentang negara.
b. Orang yang mempelajari teori-teori tentang negara.
c. Orang yang memperingati kelahiran ide-ide negara.
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2. Dosen ilmu politik Indonesia itu berusaha meyakinkan mahasiswanya
tentang pentingnya Pancasila bagi kesatuan Republik Indonesia.
Apa arti kata, meyakinkan?
a. Membuat orang percaya pada suatu ide.
b. Membuat orang berpikir tentang suatu ide.
c. Memberi kritik terhadap ide-ide yang tidak logis.
3. Tidak mudah berdiskusi dengan Pak Sastrotomo yang konservatif dan
keras hati itu. Pendapat-pendapatnya tidak boleh dikritik siapapun,
apalagi oleh orang yang lebih muda.
Dalam bagian Hidup Merantau (kolom kedua), ada kata yang sama
artinya dengan keras hati.
Yang mana kata tersebut?
a. Rajin.
b. Ramah tamah.
c. Enggan mengalah.
d. Dekat.
H.

Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang tercetak miring di
bawah ini:
remaja
masa dewasa
mendirikan
memelopori

perumus
bersusah payah
peringatan

Setiap tanggal 21 April masyarakat Indonesia merayakan Hari Kartini
sebagai hari emansipasi wanita. Kartini adalah wanita Jawa yang dianggap
___________________ gerakan pendidikan untuk perempuan Indonesia
pada akhir abad kesembilan belas. Selain itu, nama Kartini terkenal setelah
surat-surat yang ditulisnya waktu ia masih ___________________
diterbitkan. Ia juga ____________________ meyakinkan kalangan priyayi
Jawa tentang pentingnya pendidikan formal bagi kaum perempuan. Ia
kemudian ____________________ sekolah untuk perempuan.
___________________nya sulit karena ia dipaksa menikah dengan orang
yang tidak pernah dikenalnya sebelum itu. Ia meninggal pada umur 25
tahun setelah melahirkan anak sulungnya. Yang menarik,
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____________________ Hari Kartini biasanya diramaikan dengan lomba
memasak, peragaan pakaian tradisional atau lomba merangkai bunga.

| PASCABACAAN
A.

Sebagai P.R., tulislah sebuah karangan pendek (lebih kurang 300–500 kata)
mengenai tokoh yang penting dalam kehidupan Anda.
Beberapa hal antara lain yang mungkin akan muncul adalah sebagai
berikut:
1. Riwayat hidup tokoh yang Anda pilih.
2. Hal-hal yang penting yang pernah dilakukan selama hidupnya.
3. Alasan Anda mengagumi tokoh tersebut.
4. Bagaimana tokoh tersebut mempengaruhi kehidupan Anda.
Sebelum mulai menulis karangan tersebut, diskusikan dulu dalam
kelompok tokoh-tokoh yang Anda pilih. Diskusikanlah hal-hal berikut:
1. Siapa yang Anda pilih.
2. Mengapa Anda memilih tokoh itu.
3. Topik apa saja yang akan Anda singgung/masukkan dalam karangan
Anda.
Anda akan membuat sebuah presentasi mengenai tokoh yang Anda pilih di
dalam kelas pada kelas berikutnya.
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Pelajaran 32: PERANG ACEH
Bacaan:

“Perang Aceh yang Hebat,” 16 Augutus 1992, Pikiran Rakyat, Bandung,
halaman 8.

2 PRABACAAN
A.

Hari ini kita akan membaca artikel yang berjudul “Perang Aceh yang
Hebat” dari surat kabar Pikiran Rakyat, Bandung. Mengapa artikel ini
diterbitkan pada tanggal 16 Agustus? Apa yang sedang diperingati?

w BACAAN
A.

Carilah dugaan Anda di dalam teks. Apakah ada topik penting yang belum
diduga?

B.

Berikut ini ada daftar topik yang termuat dalam artikel ini. Berikanlah
nomor di sebelah paragraf yang berisikan topik-topik di bawah ini.
1. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan kolonial sebelum
Perang Aceh mulai.
2. Perang selesai (menurut orang Belanda).
3. Pembentukan pasukan Marsose Belanda.
4. Perang gerilya dimulai.
5. Kolonialis mau menguasai Selat Malaka.

6. Pertempuran pertama antara Belanda dan Aceh.
7. Kuburan pasukan Belanda sebagai objek wisata.
8. Agama Islam dipakai untuk mematahkan perlawanan rakyat Aceh.
C.

Isilah Tabel 1 dengan nama dan keterangan yang diperlukan.
TABEL 1
NAMA

1. Teuku Umar, Teuku Cik di Tiro,
Panglima Polim, Cut Banta, Panglima
Sagi, Cut Nya Dhien
2.

KETERANGAN

Ahli agama Islam yang menyarankan
supaya pemerintah Belanda bekerja
sama dengan Ulubalang (pemimpin
adat) Aceh.

3. Jenderal Kohler, JP Weijerman, JLJH
Pel, APH Van Aken
4.
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Tempat pasukan Belanda, korban
Perang Aceh dikuburkan, dan simbol
kepahlawanan rakyat Aceh
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D.

Jodohkanlah waktu dengan kejadian pada Tabel 2.
TABEL 2

WAKTU

KEJADIAN

26 Maret 1873
5 April 1873
14 April 1873
29 April 1873
9 Desember 1873
24 Januari 1874

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1903
8.

1873–1904

9.

1904–1942

E.

1.400 pasukan Belanda meninggal.
Deklarasi perang.
Jenderal Kohler meninggal.
Belanda berhasil bekerja sama dengan para
pemimpin adat (Ulubalang).
Perang gerilya mulai.
150 korban masih terus berjatuhan walaupun
perang dikatakan selesai.
Pasukan Belanda sampai di bumi Aceh di
bawah komando Kohler.
Setelah kematian Kohler, Belanda pergi
sementara dari Aceh.
Pasukan Belanda datang lagi di bawah
komando Jenderal Van Swieten.

Pilihlah kata yang tercetak tebal dalam kalimat di bawah ini yang
berdekatan artinya dengan kata dalam Kolom A, kemudian tuliskan kata
itu dalam Kolom B.
Kolom A

Kolom B

tewas
tak segan
korban
pahlawan
mundur
perlawanan
tak sudi
diterapkan
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1. Kemarin dulu ada kecelakaan di bandar udara O’Hare, tetapi untung
sekali tak ada yang meninggal walaupun ada yang terluka berat.
2. Walaupun mahasiswa masih muda, mereka tidak malu menyatakan
kekecewaannya terhadap kebijaksanaan pemerintah.
3. Mereka sudah mempelajari teorinya di dalam seminar minggu yang
lalu, tetapi untuk mempraktekkan teori itu di lapangan betul-betul
sukar.
4. Jenderal selalu mengatakan, “Maju terus! Jangan jalan ke belakang!”
Tetapi saya sering tidak bisa.
5. Mengapa di mana-mana saya melihat wanita menjadi orang yang
menderita dalam proses pembangunan negara.
6. Cut Nya Dhien terus-menerus berjuang melawan orang Belanda karena
sudah tidak mau ditindas lagi.
7. Dalam sejarah nasionalisme Indonesia ada tokoh yang terkenal dari
bermacam-macam suku bangsa seperti Teuku Umar dan Muhammad
Yamin yang membantu mendirikan negara yang merdeka.
8. Perjuangan raykat kecil terhadap kolonialisme Belanda juga tak kalah
penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia.

| PASCABACAAN
PERANG DAN PERLAWANAN
A.

Tulislah sebuah esei tentang sebuah perang besar atau perlawanan rakyat
yang kontemporer. (Pakailah delapan sampai sepuluh kosa kata baru dari
artikel ini.)
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini bisa Saudara pertimbangkan sebelum
Saudara menulis esei.
Latar belakang dan akibat perlawanan/perjuangan itu.
Berapa banyak korban? Siapa?
Siapa pahlawannya (menurut siapa?)
Siapa yang menang (menurut siapa?)
Sudah berakhir atau belum? (menurut siapa?)
Apa yang Saudara anggap penting dalam perjuangan tersebut?
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