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KATA PENGANTAR
Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan 

modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-

program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun 

perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual 

terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian 

yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), 

Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya 

Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, 

Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busan, Teknik 

Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik 

Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio 

Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, 

Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin

(Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar 

Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik 

Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa 

Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa 

Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency 

Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber 

belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK 

dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri 

atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru 

(PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan 

Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan 

unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang 
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digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap 

pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di 

beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan 

konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan 

industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya 

Manusia (SDM)tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami 

sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada 

berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, 

serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran 

untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK 

atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680   



BHS. IND.MAD.03.6 iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................. . i

Daftar isi ............................................................................................. . iii

Peta Kedudukan Modul ..................................................................... . iv

Daftar Judul Modul .............................................................................. v

Mekanisme Pemelajaran ................................................................... . vi

Glosary ................................................................................................ . vii

BAB I PENDAHULUAN 

A. Deskripsi ................................................................................ 1

B. Prasyarat ............................................................................... 1

C. Petunjuk Penggunaan Modul ................................................... 2

D. Tujuan Akhir .......................................................................... 2

E. Kompetensi ............................................................................ 3

F. Cek Kemampuan .................................................................... 6

BAB II PEMBELAJARAN 

A. Rencana Belajar Siswa ....................................................... 8

B. Kegiatan Belajar: Menegosiasikan Proposal ......................... 8

C. Intermeso ......................................................................... 16

BAB III EVALUASI 

A. Instrumen Penelitian .............................................................. 17

B. Kunci Jawaban ....................................................................... 21

BAB IV PENUTUP ................................................................................. 22

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 24



BHS. IND.MAD.03.6 iv

PETA KEDUDUKAN MODUL

M
A
D
Y
A

Menyimak

Berbicara

Menulis

BHS.IND.MAD.01.1

BHS.IND.MAD.01.2

Membaca

BHS.IND.MAD.02.1
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DAFTAR JUDUL MODUL

NO. KODE MODUL SUB KOMPETENSI JUDUL MODUL
KUALIFIKASI 

UKBI

JENJANG 

PENDIDIKAN

1. BHS.IND.MAD.01.1 Mempelajari Informasi Lisan yang tidak 

Bersifat Perintah

Menyimpulkan 

Informasi Lisan MADYA SMK

2. BHS.IND.MAD.01.2 Memahami Perintah Lisan Baik yang 

Diungkapkan Maupun Tidak

Memahami Perintah 

Lisan
MADYA SMK

3. BHS.IND.MAD.02.1 Memahami Perintah Kerja Tertulis Perintah itu Siap 

Kulaksanakan
MADYA SMK

4. BHS.IND.MAD.02.2 Memahami Makna Kata, Bentuk Kata, 

Ungkapan dan Kalimat dalam Teks

Mari Bermain Kata
MADYA SMK

5. BHS.IND.MAD.03.1 Menggunakan Kalimat 

Tanya/Pernyataan sesuai Tuntutan 

Situasi Tuntutan Komunikasi

Bagaimana Tanyamu?

MADYA SMK

6. BHS.IND.MAD.03.2 Membuat Parafrase Lisan Katakan Sejujurnya MADYA SMK

7. BHS.IND.MAD.03.3 Menerapkan Pola Gilir dalam 

Berkomunikasi

Sopan Bertindak Santun 

Bertutur
MADYA SMK
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NO. KODE MODUL SUB KOMPETENSI JUDUL MODUL
KUALIFIKASI 

UKBI

JENJANG 

PENDIDIKAN

8. BHS.IND.MAD.03.4 Bercakap-Cakap (Konversasi) Konversasi MADYA SMK

9. BHS.IND.MAD.03.5 Berdiskusi Indahnya Berbeda 

Pendapat
MADYA SMK

10. BHS.IND.MAD.03.6 Bernegosiasi Tawar Menawar yang 

Cerdas
MADYA SMK

11. BHS.IND.MAD.03.7 Menyampaikan Laporan Jangan Bicara Tanpa 

Fakta!
MADYA SMK

12. BHS.IND.MAD.04.1 Membuat Karangan Teknik Membuat 

Karangan
MADYA SMK

13. BHS.IND.MAD.04.2 Membuat Deskripsi Lukisan Imajinasimu MADYA SMK

14. BHS.IND.MAD.04.3 Membuat Eksposisi Membuat Karangan 

Eksposisi
MADYA SMK

15. BHS.IND.MAD.04.4 Membuat Ringkasan/Rangkuman Seni Meringkas Wacana MADYA SMK

16. BHS.IND.MAD.04.5 Membuat Simpulan Bisakah Kau 

Menyimpulkannya?
MADYA SMK
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MEKANISME PEMELAJARAN

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme 
pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

START

Lihat Petunjuk 
Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan 
Modul

Nilai ≥ 7

Modul 
berikutnya/Uji 

Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan
Evaluasi

Nilai ≥ 7

Kerjakan
Cek Kemampuan

T
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SENARAI

Alternatif : pilihan

Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan

sebenarnya

Armada : rombongan dari satu kesatuan

Diastrolik : relaksasi otot jangtung pada waktu pengisian kembali darang oleh

jantung

Factual : berdasarkan kenyataan

Hipertensis : tekanan darah yang labih tinggi

Histories : bertalian atau berhubungan dengan masa lampau

Implementas : pelaksanaan dan penerapan

Komoditi : barang dagangan

Kronologis : menurut urutan waktu

Lift : alat angkut elektrik  yang turun naik

Logis : sesuai dengan logika

Objek : benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti

Organigram : badan organisasi

Politikus : ahli politik

Progresif : kearah kemajuan

Statistic : data yang berupa angka yang dikumpulkan.
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BAB. I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul ini disusun untuk memudahkan peserta diklat dalam mempelajari bahan 

ajar bahasa Indonesia pada aspek menulis

Lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan modul ini adalah dua kali 

tatap atau sama dengan empat jam pelajaran , dilengkapi dengan soal dan 

tingkat penguasaan minimal 70%, jika kurang 70% harus mengulang kembali 

sampai  tingkat yang ditetapkan.

Dengan mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menerapkan 

pengetahuan serta keterampilan berbahasa Indonesia dalam kehidupan 

khususnya dalam bidang keahliannya.

B. Prasyarat
      

Untuk mempelajari modul ini, Anda harus lulus terlebih dahulu modul madya13  

yang menjadi prasyarat utama untuk mempelajari modul madya 14.

Peserta diklat dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan 

berbahasa Indonesia dalam kehidupannya sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Untuk Peserta Diklat

a. Bacalah modul ini dengan teliti. Materi modul ini merupakan 

pengetahuan dan keterampilan yang anda perlukan untuk mencapai 

kompetensi setingkat unggul.

b. Anda diizinkan bertanya selama proses belajar berlangsung pada 

fasilitator.

c. Kerjakan latihan dan jawablah tes yang telah disediakan dengan teliti.

d. Periksakan pekerjaan anda kepada fasilitator. Untuk menentukan 

kegiatan selanjutnya 



BHS.IND.MAD.04.3 2

2. Untuk Fasilitator (guru)

a. Bacalah modul ini dengan teliti, materi modul ini merupakan 

pengetahuan dan keterampilan!

b. Jelaskan terlebih dahulu kepada peserta diklat Anda tentang peggunaan 

modul ini!

c. Bimbinglah peserta diklat Anda agar tidak mendapat kesulitan selama 

proses pembelajaran berlangsung!

d. Berikan penjelasan berupa materi, contoh atau keterangan yang 

diperlukan oleh peserta diklat Anda bila mengalami kesulitan!

e. Berilah kesempatan bertanya kepada peserta diklat Anda!

f. Instruksikanlah peserta diklat Anda untuk membuat rangkuman tertulis 

pada setiap akhir pelajaran!

g. Mintalah salah seorang peserta diklat Anda untuk menceritakan kembali 

materi pokok yang telah mereka pelejari pada modul terdahulu secara 

lisan pada setiap awal proses belajar!

h. Berilah penilaian atas kemajuan belajar peserta diklat Anda!

D. Tujuan akhir

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1.  Menjelaskan tentang karangan eksposisi.

2.  Membedakan karangan eksposisi dengan karangan Deskripsi.

3.  Menyebutkan langkah-langkah menulis karangan eksposisi.

4.  Membedakan  pola pengembangan eksposisi.

5.  Membuat karangan eksposisi.

Renungan
Di dalam kehidupan ini, 

yang penting bukan siapa 
Anda, tetapi apa yang 

Anda perbuat
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E. Kompetensi

Materi Pokok Pemelajaran
Kompetensi

Kriteria

Kinerja

Ruang

Lingkup Sikap Pengetahuan Keterampilan

4.3 Membuat 

Eksposisi

Sejumlah peristiwa 

secara kronologis 

(150-200 kata dalam 

30 menit), termasuk 

gambar, bagan, grafik, 

diagram, dan matriks 

dituliskan secara 

eksposisi.  

Peritiwa local, 

regional, nasional 

dan internasional 

yagn terdapat dalam 

buku ajar, kran, dan

majalah.

Penuh 

perhatian, 

tertarik, dan 

senang 

terhadap setiap 

pengalaman. 

Baik pribadi 

maupun 

pengalaman 

yang lain.

Rambu-rambu 

penulisan wacana 

eksposisi.

Menuliskan 

peristiwa dengan 

menggunakan 

bentuk ekspositoris 

urutan waktu, 

termasuk 

pemaparan tabel, 

grafik, dan 

sebagainya.



BHS.IND.MAD.04.3 4

F. Cek Kemampuan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada 

jawaban ya/tidak pada kolom yang tersedia!

No. Soal Ya Tidak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tahukah Anda defenisi karangan eksposisi?

Dapatkah Anda menjelaskan langkah-langkah menyusun 

karangan eksposisi?

Tahukah Anda pola pengembangan karangan eksposisi?

Dapatkah Anda menuliskan peristiwa secara kronologis 

dalam bentuk karangan eksposisi?

Dapatkah Anda membedakan eksposisi dengan deskripsi?

Dapatkah Anda menuliskan eksposisi urutan 

perbandingan?

Dapatkah Anda menulis eksposisi proses?

Dapatkah Anda menulis eksposisi grafik? 

Apabila Anda menjawab Tidak pada salah satu pertanyaan di atas, pelajarilah 

materi tersebut pada modul ini. Apabila Anda menjawab Ya pada semua 

pertanyaan , maka lanjutkanlah dengan mengerjakan latihan dari tes akhir 

pemelajaran yang ada pada modul ini.

Renungan 

Siapa yang tidak pernah punya 
waktu, ia tidak dapat 

menggunakan waktunya 
dengan baik
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BAB. II
PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Siswa

No.
Jenis 

kegiatan
Tanggal Waktu

Tempat 

Pencapaian

Alasan 

Perubahan

Disetujui 

oleh 

Fasilitator

1.

2.

3.

4.

5.

Mengerjakan 

tes cek 

kemampuan

Melaksanakan 

kegiatan 

belajar 1

Melaksanakan 

kegiatan 

belajar 2

Mengerjakan 

uji kemahiran

B. Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

a. Tujuan 

Setelah selesai mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat:

1. memahami karangan eksposisi.

2. menulis karangan eksposisi dengan baik dan benar.

b. Uraian Materi

Karangan eksposis (paparan) adalah karangan yang tujuannya memberikan 

informasi kepada pembaca. agar pembaca memperoleh informasi yang 

lengkap tentang suatu objek, sehingga pengetahuan pembaca bertambah. 
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Oleh karena itu karangan eksposisi sifatnya memberi tahu, mengupas, 

menyarankan, atau menerangkan sesuatu.

Kata eksposisi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris eksposition yang 

justru berasal dari bahasa latin  yang artinya kurang lebih “membuka” atau 

“memulai’ Biasanya karangan eksposisi banyak digunakan dalam 

pemberitaan disurat kabar.

Sesuatu yang diinformasikan dalam karangan eksposisi dapat berupa:

1. Data faktual, yaitu suatu kondisi yang benar-benar terjadi, ada, dan 

dapat bersifat historis;

2. Sesuatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta;

3. Fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian.

Eksposisi atau pemaparan berarti salah satu bentuk tulisan atau retorika 

yang berusaha menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran, yang 

dapat memperluas pandangan atau wawasan seseorang yang membaca 

(Keraf,1981:3). Eksposisi atau paparan menyajikan fakta atau gagasan 

yang disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mudah dipahami oleh 

pembaca. Oleh karena itu, paparan harus disusun secara teratur,logis, dan 

lengkap.

Paragraf eksposisi sangat tepat digunakan untuk menyampaikan uraian-

uraian ilmiah popular atau uaian-uraian ilmiah lainnya yang tidak bertujuan 

mempengaruhi pembacanya. Sebelum menyusun karangan eksposisi tentu 

kita perlu mempersiapkan data-data atau fakta yang diperlukan untuk 

menjelaskan masalah yang dibahas.
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Langkah-langkah menulis karangan eksposisi:

1. Menentukan tema

Jika Anda membuat karangan,  apapun bentuk karangannya langkah pertama 

yang harus    dilakukan ialah menentukan atau menetapkan tema. Tema 

tulisan inilah yang akan dikembangkan menjadi tulisan.

Supaya Anda tidak terlalu sulit dalam menulis dan mengembangkan isi 

karangan maka tema yang digarap tidak terlalu luas jangkauannya. Jika tema 

yang akan Anda kembangkan terlalu luas sebaiknya di batasi atau dipersempit 

menjadi tema-tema kecil misalnya kita akan membuat karangan eksposisi 

dengan tema toleransi umat beragama, tema ini sangat luas sehingga perlu 

dibatasi dan dipersempit menjadi tema kecil seperti “toleransi umat beragama 

di Indonesia” tema ini dapat dipersempit lagi misalnya “Toleransi umat 

beragama di Jakarta.

2. Menentukan Tujuan Karangan

Selanjutnya menentukan tujuan karangan. Disini Anda berusaha menerangkan 

pokok persoalan yang terkandung dalam tema. Untuk itu diperlukan fakta-

fakta yang harus disusun dengan sebaik-baiknya agar mudah dipahami 

pembaca.

3. Mengumpulkan Bahan Karangan

Bahan tulisan eksposisi dapat diperoleh melalui berbagai sumber, misalnya 

buku, majalah, surat kabar.dan lain-lain. Anda juga dapat memperoleh dengan 

mewawancarai pakar/dibidang masalah yang dibahas. Kemudian dengan 

melakukan pengamatan dan peninjauan langsung terhadap objek yang ditulis, 

dapat bertanya kepada orang yang pernah mengalami atau menyelidiki 

masalah atau persoalan seperti yang akan ditulis, dapat pula melalui angket 

yang sebarkan kepada masyarakat.

4. Membuat Kerangka Tulisan

Dalam menulis karangan Anda perlu membuat kerangka tulisan, karena 

seluruh bahan yang Anda kumpulkan harus dirinci dan diseleksi dengan 
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cermat. Bahan-bahan yang tidak menunjang tulisan yang Anda garap 

sebaiknya buang atau Anda kesampingkan.

Tujuan membuat kerangka karangan ini adalah agar Anda mudah 

mengembangkan isi karangan.

Contoh: Jika Anda menulis eksposisi dengan tema “Manfaat Komoditas 

Nonmigas” maka dengan memperhatikan bahan-bahan tulisan yang telah 

dikumpulkan, maka contoh kerangka tulisan dapat Anda lihat seperti contoh di 

bawah ini!

I. Pengertian Komoditas nonmigas

II. Jenis-jenis Komoditas nonmigas

III. Kedudukan komoditas Nonmigas dalam sektor penerimaan dalam negeri

IV. Jenis Komoditas Nonmigas yang menjadi Primadona Perdagangan Luar 

Negeri.

5. Mengembangkan Tulisan

Setelah kerangka tulisan selesai, lalu Anda kembangkan shingga 

pengembamgan tulisan dapat Anda kerjakan dengan baik.

Semua pikiran utama dari pikiran yang terdapat dalam kerangka tulisan 

dikembangkan menjadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Tentu dalam 

pngembangan kalimat utama dank kalimat penjelas dikerjakan dengan 

memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan 

tanda baca yang benar.

Eksposisi harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. menjelaskan pendapat, gagasan dan keyakinan;

2. memerlukan fakta yang diperkuat atau diperjelasdengan angka, peta statistic, 

grafik, organigram, dan gambar;

3. memerlukan analisisi dan sintesisipada saat  pengupasan;

4. menggali sumber ide dari; pengalaman, pengamatan, sikap dan keyakinan.
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Rambu-rambu penulisan eksposisi

1. Eksposisi hanya berusaha untuk menjelaskan atau menerangkan suatu pokok 

persoalan.

2. Isi eksposisi tidak bermaksud mengundang reaksi, tidak bermaksud 

mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca.

3. Gaya eksposisi harus informatif dan meyakinkan.

4. Bahasa eksposisi merupakan bahasa berita tanpa rasa subjektif dan emosional.

5. Pada eksposisi fakta-fakta hanya dipakai sebagai alat konkritisasi, maksudnya 

membuat rumusan dan kaidah diungkapkan itulebih nyata (bukan untuk bahan 

pembuktian).

6. Eksposisi berusaha untuk memperluas pandangan dan pengetahuan seseorang 

mengenai objek yang dibahas.

7. Penulis eksposisi harus mengetahui permasalahan.

8. Penulis eksposisi harus mampu menganalisis persoalan secara jelas dan konkret.

Renungan

Wacana eksposisi

Berikut ini disajikan salah satu contoh wacana yang termasuk jenis karangan 

eksposisi. Bacalah wacana tersebut dengan seksama!

Orang yang tidak belajar lagi 
disebut sudah tua meskipun 

usianya masih muda
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Wacana I

Masyarakat Perlu Hemat BBM

Gubernur DKI, Sutiyoso mengatakan “masyarakat perlu hemat bahan baker 

minyak (BBM) dan listrik secara besar-besaran”. Untuk itu akan dibuat aturan 

mengenai pemakaian BBM bagi pengguna kendaraan.

“ Akan dirumuskan, misalnya kendaraan umum dengan premium. 

Sedangkan  kendaraqan pribadi, khususnya dengan CC besar, mengguakan 

pertamax,” ujar Sutiyoso di Balai Kota usai menghadiri rapat terbatas dengan 

Wapres Jusuf Kala, dirut Pertamina, kemarin (7/7). Armada angkutan umum lanjut 

dia tidak akan dibatasi. Namun kendaraan yang dibatasi. Untuk penghematan 

BBMdan listrik itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta untuk merumuskan 

im plementasi-implementasiya. Pemprov DKI menjabarkan konsep-konsep 

pemerintah pusat seperti menaikkan pajak kendaraan bermotor dan pajak 

progresif. Semua akan dirumuskan tegasnya.

Mantan Pangdam Jaya itu menambahkan, pemerintah akan me3mberikan 

alternative kepada masyarakat. Sebab jaringan transpotasi terpadu belum selesai. 

Selain itu pemerintah pusat menganjurkan semua parker dinaikkan.

Untuk penggunaan listrik Pemprov mengeluarkan imbbauan kepada pengusahu, 

instansi pemerintah, serta aparat di bawahnya, untuk melakukan . Selain itu akan 

dirumuskan juga implementasinya untuk penggunaan pada kelompok gedung 

komersial, instansi pemerintah, dan rumah tangga.

“ Untuk gedung-gedung kita akan atur penggunaan liftnya,” Ujar Sutiyoso. 

Ia menambahkan, kemungkinan akan ada rapat dengan gubernur seluruh 

Indonesia Senin depan.” Tutur dia.

Republika 8 Juli 2005



BHS.IND.MAD.04.3 11

Wacana II

Bom Incar Politisi Syiah, 13 tewas

Tiga belas orang tewas dalam ledakan mobil yang mengincar politikus 

terkemuka Syiah, Abdul Azis-Hakim, kemarin.

Al-Hakim, pemimpin sebuah partai politik terkemuka Syiah, berhasil 

menyelamatkan diri stelah sebuah bom meledak di luar rumah dan kantornya di 

Bagdad.

“ Tiga belas orang tewas dan 66 luka-luka dan sekitar 60 mobil hancur,” 

kata seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri. Ditambahkan, Kantor Hakim 

rusak parah, dengan dinding dan kaca jendela hancur.

Putra Hakim mengatakan empat dari lima pengawal ayahnya ikut tewas 

dalam serangan yang diduga bom bunuh diri.

Dalam kejadian lainnya, 14 orang tewas, termasuk seorang polisi, dalam 

kekerasan di Irak sepanjang Minggu( 26/12). Tujuh anggota satu keluarga tewas 

seketika, sebuah bom meledak di Karbala dan meratakan rumah mereka. Hanya 

dua anggota keluarga itu yang selamat.

Sementara itu, seorang politikus yang kritis terhadap Suriah, seorang 

perwira pasukan pertahanan sipil dan seorang asistennya tewas diberondong tiga 

orang bersenjata di Bagdad.

Di Baiji, seorang ayah dan putranya tewas terkena bom ranjau. Seorang 

supir truk asal Turki juga tewas ditembak sejumlah orang bersenjata, Di Samarra, 

125 kilo meter di utara Bagdad, seorang serdadu AS tewas dan seotang lagi luka-

luka ketika patroli mereka mengenai bom ranjau. Minggu.

Secara terpisah, Menlu Hoshyar Zebari di Beijing, Cina., kemarin, 

mengatakan pemilu di wilayah rawan seperti Mosul dan sekitar Bagdad 

kemungkinan , tertunda dari rencana 30 Januari 2005.

Sumber Harian Media 

Indonesia 28 Desember

Latihan I
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan karangan eksposisi?

2. Sebutkan langkah-langkah menulis eksposisi!

3. Sebutkan hal-hal yang harus dipenuhi dalam menulis karangan eskposisi?

4. Sebutkan perbedaaan karangan eksposisi dengan deskripsi?

5. Buatlah kerangka karangan dengan tema “ Peranan Industri Rumah Tangga “ 
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Rangkuman Kegiatan Belajar 1

Renungan

Makin luas pengetahuan Anda, makin 
dekat Anda dengan kebahagian dan 

keberuntungan
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Kegiatan Belajar 2

a. Tujuan  

Setelah selesai pemelajaran ini, Anda diharapkan mampu:

1. memahami pola pengembangan eksposisi

2. memahami eksposisi grafik, perbandingan, proses, dan identifikasi.

3. menuliskan peristiwa secara kronologis dalam bentuk karangan eksposisi.

Pada kegiatan Pemelajaran ini Anda akan mempelajari empat pola 

pengembangan eksposisi. Keempat pola tersebut adalah eksposisi grafik, 

perbandingaqn ,proses, dan identifikasi.

Pola Pengembangan Eksposisi

Ada beberapa pola pengebangan eksposisi, yaitu eksposisi grafik, 

perbandingan, proses, eksposisi identifikasi, eksposisi analogi, dan 

pertentangan, eksposisi contoh, dan eksposisi kausal.

Yang akan Anda pelajari pada pemelajaran ini adalah eksposisi grafik, 

perbandingan, proses, dan identifikasi. Eksposisi grafik adalah karangan 

eksposisi dengan menjelaskan grafik/bagan, sehingga pembaca dapat 

mengetahui/memahami isi sebuah grafik/bagan. Eksposisi perbandingan

adalah karangan eksposisi yang menunjukkan persamaan dan perbedaan 

antara dua objek atau lebih dengan mempergunakan dasar-dasar tertentu.

Eksposisi proses adalah karangan eksposisi yang menjelaskan teknik 

pembuatan tertentu. Misalnya resep makanan/pembuatan suatu barang. 

Eksposisi identifikasi karangan eksposisi yang menentukan identitas 

suatu hal.

Simaklah paragraf eksposisi grafik/bagan, eksposisi perbandingan, eksposisi 

proses, dan eksposisi identifikasi berikut ini!
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1. Eksposisi grafik/bagan

Grafik Penjualan Sepatu kets dan sepatu kulit

Periode Januari–Juni 2002

Sepatu kets

500 Sepatu Kulit

400

300

200

100

0   1    2   3 4 5 6

Ada dua jenis sepatu yang banyak digemari oleh konsumen yaitu sepatu 

kets dan sepatu kulit. Sepatu kets banyak digemari oleh hampir semua 

kalangan , baik anak muda maupun orang tua, terutama anak muda 

yang paling banyak memakai sepatu kets, sedangkan sepatu kulit 

pemakainya dari kalangan terbatas, umumnya orang-orang yang telah 

dewasa dan orang tua. 

Grafik penjualan sepatu kets dan kulit di atas dapat Anda lihat 

perbedaan yang sangat mencolok. Berdasarkan survey pada bulan 

Januari sampai Juni tahun 2002, penjualan sepatu kets selalu lebih 

tinggi daripada sepatu kulit misalnya  pada bulan pertama terjual 300 

pasang sedangkan sepatu kulit 100 pasang, pada bulan kedua angka 

penjualannya meningkat menjadi 400 pasaNG, sedangkan sepatu kulit 

hanya 125 pasang

Penjualan sepatu kets paling banyak terjadi pada bulan ketiga yang 

mencapai 500 pasang, sedangkan sepatu kulit tidak ada peningkatan. 

Begitu juga untuk penjualan  bulan keempat sampai tetap sepatu kets 
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lebih unggul, walaupun penjualan kedua jenis sepatu ini mengalami 

penurunan dibandingkan penjualan pada bulan ketiga.

2. Eksposisi Perbandingan

Beternak ayam kampung  lebih mudah di laksanakan dari pada 

berternak ayam ras, sebab ayam kampung memiliki beberapa 

keunggulan jika di bandingkan dengan ayam ras. Ayam kampung, atau  

sering di namai ayam buras (ayam bukan ras) lebih tahan terhadap 

serangan penyakit, harga telur dan dagingnya lebih mahal di 

bandingkan dengan ras, dan dapat di pelihara secara tradisional dengan 

tatalaksana/manajemen yang sangat sederhana. Itulah antara lain 

keunggulan atau kelebihan yang di miliki oleh ayam buras.

Perlakuan terhadap ayam buras yang lebih baik dapat meningkatkan 

produksi, baik telur maupun dagingnya. Tata cara pemeliharaan ayam 

ras apabila di terapkan kepada ayam buras akan menghasilkan telur 

atau daging yang dapat di andalkan dalam menambah penghasilan 

keluarga. Biaya pemeliharaan yang sedikit lebih tinggi dan penggunaan 

teknologi yang lebih maju dapat meningkatkan produksi telur dan 

daging, tanpa terlalu di bebani oleh kekhawatiran akan serangan 

hama/penyakit.
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3. Eksposisi Proses

PUDING LAPIS LEGIT

Bahan:

200 gr kue lapis legit, potong sesuai ukuran cetakan

loyang pudding berlubang tengah diameter 20cm.

Lapisan I:

 750 ml susu cair

 1 bks agar-agar warna putih

Lapisan II

 300 susu cair

 50 gr gula pasir

 1 bks agar-agar warna putih

 100 gr gula pasir

 1 sdk pasta stroberi

Lapisan III

 300 ml susu cair

 50 gr gula pasir

 1 bks agar-agar warna putih

 2 putih  telur, kocok kaku

 250 gr buah stoberi, iris-iris
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Saus:

 750 ml susu cair •     larutkan dengan 3 sdm air

 150 gr gula pasir         •    2 kuning telur, kocok lepas

 2 sdm tepung maizena,         •     2 sdt rum, bila suka

CARA MEMBUAT

1. Lapisan 1: didihkan  susu  bersama  agar-agar,   gula  pasir,  dan  pasta 

stroberi  sambil diaduk  hingga kental. Angkat dan sisihkan.

2. Tuangkan setengah  bagian   adonan  stroberi  ke  dalam   loyang,   ratakan, 

sisihkan hingga mengeras.

3. Susun potongan lapis legit di dasar loyang,  tuang  setengah  bagian  adonan  

pudding stroberi, ratakan dan biarkan mengeras. Susun lagi potongan lapis  

legit di  atas pudding,  sisihkan  hingga  adonan mengeras.

4. Lapisan II: didihkan  susu,  gula  pasir,  dan  agar-agar   hingga  kental,  

angkat   sambil diaduk sampai agak dingin. Tuang adonan ke dalam putih telur 

kocok sambil terus   dikocok dengan kecepatan rendah. Masukan irisan 

stroberi, aduk rata lalu tuang ke dalam loyang berisi adonan lapisan I. Biarkan 

mengeras lalu dinginkan dalam lemari es.

5. Buat saus: didihkan susu bersama gula pasir sambil diaduk lalu tuang larutan 

maizena, aduk rata hingga kental. Angkat dan dinginkan, baru tambahkan 

rum. Sajikan pudding lapis legit bersama saus. Untuk 16 potong.
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4. Eksposisi identifikasi

Apakah hipertensi itu? Penyakit ini menyerang siapa saja dari berbagai 

kelompok umur dan kelompok sosial ekonomi. Bila tak terkendali, 

penyakit ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan 

jantung stroke dan gangguan fungsi ginjal. Yang disebut dengan 

hipertensi itu sebenarnya bertolak dari pengukuran tekanan darah 

seseorang yaitu tekanan yang diukur pada pembuluh darah arteri yang 

mengalirkan darah dari jantung keseluruh tubuh. Seseorang dikatakan 

hipertensi bila konsisiten menunujukkan tekanan sistolik 140 mmHg 

(millimeter air raksa atau Hg) atau lebih dan tekanan diastolic 90 mmHg 

atau lebih. Tekanan normal adalah 120 atau 80mmHg. Angka 120 

disebut tekanan sistolik yaitu tekanan arteri yang dihasilkan jantung 

saat memompa darah keluar. Sedangkan angka 80 disebut tekanan 

diastolic yaitu tekanan arteri ke jantung berisyirahat di antara 

denyutnya.                                                           

(Dikuti dari Celah Kesehatan, Edisi 05/VIII/2004)

Latihan II

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan karangan eksposisi dengan pola perbandingan?

    

2. Karangan eksposisi yang tujuannya untuk menentukan identitas suatu hal 

disebut!

3. Bacalah wacana di bawah ini! Wacana eksposisi tersebut termasuk pola 

pengembangan apa? 

Tahukah Anda perbedaan antara melakukan perjalanan dengan mobil dan 

sepeda motor?. Melakukan perjalanan dengan mobil tak ubahnya seperti 
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berjalan dalam kotak. Akan tetapi, karena ora sudah rebiasa dengannya, 

kebanyakan orang tidak sadar bahwa segala sesuatu yang terlihat selama 

perjalanan disajikan dalam kotak kaca mobil dan lewat begitu saja, persisi 

seperti berubahnya gambar dari pesawat televisi yang disaksikan. Penonton 

bertindak pasif tanpa merasakan secara langsung keindahan pemandangan

yang disaksikannya. Jika kita melakukan perjalanan dengan sepeda motor, 

yentu kita merasakan pengalaman yang berbeda. Pemandangan alam yang 

indah tidak lagi tersaji dlam batas kotak kaca. Pemadangan yang terlintas 

selama perjalanan dapat langsung dinikmati dengan mata telanjang. 

Kehadiran pemandangan yang indah langsung dapat dirasakan. Rumput yang 

basah oleh embun dapat disentuh dengan ujung jari, tanah gembur karena 

karena subur dapat dirasakan dengan sentuhan telapak kaki. Semuanya 

menjadi pengalaman yang segera dapat dinikmati tanpa terhalang oleh kaca 

yang membatasi penumpangnya dengan alam yang disaksikannya.

4. Cermati kembali proses pembuatan “ puding lapis legit“, kemudian tulislah 

dalam bentuk karangan eksposisi.
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5. Buatlah dalam karangan eksposisi sebanyak 150–200 kata grafik produksi 

gabah di Magelang tahun 2003 di bawah ini!

120

100

80

60

40

20

Ton   Jan Feb Mar  Apr Mei   Juni Juli   Agt   Sept  Okt  Nov    Des

Renungan

Belajar tanpa berpikir tidak ada 
gunanya, berpikir tanpa belajar 

adalah berbahaya
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Umpan Balik

Kriteria penilaian tes kompetensi menulis

Aspek yang dinilai Skor Nilai

1. Isi gagasan

2. Organisasi Isi

3. Tata Bahasa

4. Kosa kata

5. Ejaan dan Tanda 

    baca.

3

2

3

1

1

30

20

30

10

10

Jumlah 10 100

Pedoman penilaian untuk latihan II no. 4 dan 5

Skor 10 = 100

Arti tingkat pemahaman yang anda capai:

90-100 berarti pemahaman anda baik sekali

80–89   berarti pemahaman Anda baik

70- 79   berarti pemahaman Anda cukup baik

60-69  berarti pemahaman Anda cukup

  0-50  berarti pemahaman Anda kurang

Jika Anda mencapai tingkat pemahaman 60% atau lebih,  Anda dapat meneruskan 

kegiatan belajar berikutnya. Akan tetapi, kalau kurang dari 60% berarti Anda 

harus mengulang kegiatan belajar sebelumnya, terutama bagian yang belum anda 

pahami.

Rangkuman kegiatan belajar 2
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BAB. III
EVALUASI

A. INSTRUMEN PENILAIAN

UJI KEMAHIRAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu 

jawaban yang tersedia!

1. Pembatasan kadar nikotin dan tar pada rokok  serta pembatasan ruang rokok 

di negara maju,  membuat jumlah perokok menurun drastis. Akibatnya 

perusahaan multinasional (MNC) mengalihkan pasar ke negara berkembang 

yang belum ketat peraturannya. Dibandingkan Negara  Asia lain, Indonesia 

jauh tertinggal dalam hal pengamanan bahaya rokok. Hal ini mengemuka 

dalam jumpa pers dengan Komite Nasional Penanggulangan Masalah 

Merokok.

Paragraf tersebut termasuk paragraf ... 

a. eksposisi

b. argumentasi

c. deskripsi

d. narasi

e. persuasi

2. Karangan yang bertujuan agar pembaca memperoleh infomasi yang lengkap 

tentang suatu objek disebut karangan…

a. argumentasi 

b. eksposisi

c. deskripsi

d. narasi

e. persuasi
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3. Rumah tua itu dari kejauhan kelihatan angker sekali, menyeramkan. Apalagi 

jika dilihatdari dalam. Sungguh memberikan kesan tidak terawat. Cat 

dindingnya kusam, disekelilingnya  rumput  tumbuh liar.

Jenis karangan paragraf  di atas adalah…

a. narasi

b. persuasi

c. argumentasi

d. deskripsi

e. eksposisi 

4. Hal-hal berikut diinformasikan dalam karangan eksposisi, kecuali….

a. data yang bersifat histories

b. suatu analisis terhadap seperangkat fakta

c. kejadian yang benar-benar terjadi

d. fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian

e. bujukan untuk melakukan sesuatu

5. Karangan yang menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua objek 

atau lebih dengan mempergunakan dasar-dasar tertentu disebut pola 

pengembangan….

a. identifikasi

b. contoh

c. perbandingan

d. proses

e. kausal

6. Karangan eksposisi yang menjelaskan teknik urutan pembuatan sesuatu, 

misalnya resep  makanan disebut pola pengembangan ….

a. identifikasi

b. contoh
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c. perbandingan 

d. proses

e. kausal

7. Pertama-tama kocok terlebih dahulu telur dan gula sesuai dengan ketentuan 

sampai mengembang. Setelah menembang, masukan tepung terigu yang 

sudah diayak. Aduk sampai merata. Masukkan mentega yang sudah 

dicairkan. Setelah tercampur semua, masukkan ke dalam loyang atau  

sampai mengeluarkan aroma. Angkatlah dan potong-potong, lalu sajikan.

Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan….

a. identifikasi

b. contoh

c. perbandingan

d. proses

e. kausal

8. Film dari kaset video memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan 

film layar lebar. Yang  paling  mencolok  adalah  murahnya  biaya  yang  

harus dikeluarkan untuk menonton   video. Pertama,  jika  ada  beberapa 

orang  ingin  menonton film kaset video, mereka dapat  berpatungan. Untuk  

menyewa  film  yang    mereka  inginkan.  Ini  tentu lebih murah bila 

dibandingkan dengan biaya  tiket  menonton    di bioskop.  Kedua,  di 

bioskop  tidak  dapat  banyak   memberikan pilihan, dibandingkan    dengan  

kaset  video. Ketiga,  penonton  film video menikmati  tontonan acaranya.

Pribadi tanpa harus berdesak-desakkan seperti di bioskop.

 Hal yang tidak dibandingkan dalam paragraf di atas adalah…

a. biaya menonton di video lebih murah daripada di bioskop.

b.  menonton di bioskop berdesak-desakkan sedangkan di video tidak
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c. film layer lebar di bioskop lebih bermutu daripada di video

d.  menonton film melalui video banyak alternative

e. menonton film di video dapat dilakukan dengan cara patungan  

9. Koran  dan  majalah  yang  muncul   nanti  serba  elektronik.  Majalah  ini  

dapat  dikemas  seperti  dua  yang ditelungkupkan dan dilipat. Bentuk mirip 

computer laptop,  tetapi punya      dua   layar  monitor  dikedua  mukanya,  

selebar halaman majalah. Untuk  edisi berikutnya pelanggan  memasang   

disket   baru,   dan   redaksi  dan  redaksi  majalah  mutakhir lewat  jaringan.

Paragraf di atas menggunakan pengembangan…

a. klasifikasi

b. pertentangan

c. perbandingan

d. kausal

e. identifikasi     

10.Capcay atau sup tanpa brokoli rasanya kurang lengkap. Namun, hati-hati 

dibagian dalam sayuran anti  kanker  ini  banyak  terdapat  ulat  Pluteka.  

Alih-alih   masak brokoli,  ulat  ikut   termasak. Mengambil satu persatu ulat 

yang menempel jelas pekerjaan sulit. Apalagi ulat dan brokoli sama-sama 

hijau. Sebuah perusahaan catering mempunyai kiat mengeluarkan ulat dari  

persembunyian di celah-celah sayuran asal Italia itu.  Rendam  seluruh  

bagian  brokoli ke  dalam  larutan  garam. Setelah beberapa saat ulat akan 

keluar  dan  mengapung di air garam.  Brokolipun  sekarang  siap untuk 

dimasak, tentu tanpa ulat.

Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan ….

a. identifikasi

b. contoh
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c. perbandingan

d. proses

e. kausal

11.Andika  adalah  anak  sulung  dalam  keluarga  itu. Ia  selalu memberi  

contoh  baik kepada adik-adiknya.  Ia bangun  pagi  sebelum   pukul  05.00.  

Setelah itu,   ia membantu  ibunya  di  dapur, semangat belajarnyapun dapat 

dikatakan tinggi. Setiap hari ia selalu  menyiapkan pelajarannya dengan baik. 

Sedangkan adiknya, Dimas jauh berbeda dengannya. Dimas baru  bangan  

setelah makan  pagi  tersedia.  Ia  sama sekali  tidak    menghiraukan   

pekerjaan  di  rumah.  Belajarnya dapat dikatakan jika ia mau saja.

Paragraf di atas dikembangkan dengan cara…

a. memberikan contoh

b. membandingkan 

c. mempertentngkan

d. mengklasifikasikan

e. mengidentifikasikan

12.Telepon  genggam  sudah  banyak  dimiliki  masyarakat  bahkan dalam 

sebuah keluarga., hamper semua anggota memilikinya. Disamping memang 

sudah merupakan alat komunikasi yang mudah di bawa-bawa, 

pengoperasian teleponpuntidak sulit dan harga terjangkau pula. Ada 

kemungkinan perkembangan  alat  ini  pesat  sekali  karena  hal  tersebut,  

ditambah pula karena muncul  variasi bentuk, merk, dan model baru. Oleh 

sebab itu, sekarang barang-barang  tersebut sudah dianggap bukan barang 

mewah lagi.

Pola pengembangan paragraf tersebut adalah…

a. narasi

b. deskripsi
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c. argumentasi

d. eksposisi

e. persuasi

13.Pelanggaran  lalu lintas  sering  dilakukan . Pelanggaran  itu  contohnya 

menyeberang  tidak pada tempat  yang  sudah  disediakan.  Bus  

menghentikan  mobil  sekehendak  hati supir. Pengendara kendaraan 

bermotor sering ngebut. Pengendara juga banyak yang tidak memiliki SIM.

Jenis paragraf tersebut adalah….

a. narasi

b. deskripsi

c. argumentasi

d. eksposisi

e. persuasi

14.Mengganasnya  harimau  di Sumatera  waktu  itu memang luar biasa. 

Seolah-olah terjadi ledakan  keganasan  raja  hutan,  sehingga  bersama-

sama  turun  ke kampung  untuk  memangsa manusia, barangkali hanya di 

zaman yang telah lama dapat terjadi korban manusia dimangsa harimau, 

begitu banyak dalam tempo singkat.

Kutipan di atas dapat digolongkan ke dalam jenis karangan….

a. narasi

b. deskripsi

c. argumentasi

d. eksposisi

e. persuasi

15.Bila “Manfaat Komoditi Nonmigas” dijadikan tema karangan eksposisi, maka 

gagasan pikiran berikut dapat menunjang pengembangannya, kecuali…
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a. bermacam-macam komoditi nonmigas

b. upaya menciptakan peluang menganekaragamkan komoditi nonmigas

c. manfaat komoditi nonmigas bagi Negara

d. pengaruh kenaikan harga BBM

e. manfaat komoditi nonmigas bagi masyarakat 

16.Bila kita akan membuat karangan, langkah pertama yang akan kita lakukukan 

adalah:

a. menentukan tujuan

b. membuat kerangka karangan

c. mengupulkan bahan

d. mengembangkan isi karangan

e. menentukan tema

17.Ada beberapa cara untuk membuat lem tahan lama. Salah satu cara adalah 

dengan mencampurkan sedikit cuka sewaktu adonan sagu mengetal. Nah 

lem itu akan lebih tahan lama daripada dimasak dengan cara biasa, tanpa 

campuran apa-apa.

Paragraf di atas termasuk jenis karangan!

a. narasi

b. deskripsi

c. argumentasi

d. eksposisi

e. persuasi

18.Apabila Anda menyusun karangan dengan tujuan menjelaskan suatu masalah  

secara  mendalam  sehingga pembaca memperoleh penjelasan tentang topic 

yang dibahas . Anda menggunakan jenis karangan….

a. narasi

b. deskripsi

c. argumentasi

d. eksposisi
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e. persuasi

19.Jika anda ditugasi untuk membuat laporan pengamatan secara rinci tantang 

segala aspek yang   berkaitan dengan pedagang kaki lima (penyeberangan, 

peranannya, dampak negatif, dampak negative, dampak positif, kesemrautan 

kota,keamanan dan ketertiban) maka bentuk karangan yang tepat adalah:

a. narasi

b. deskripsi

c. argumentasi

d. eksposisi

e. persuasi

     

20.Yang bukan langkah-langkah penulisan karangan eksposisi adalah:

a. menetapkan tema

b. menentukan tujuan

c. menetapkan judul

d. membuat kerangka karangan

e. mengembankan kerangka menjadi karangan

Renungan 

Cintailah selalu hidup anda, 
meskipun hidup itu kadang 

kala mengecewakan
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KUNCI JAWABAN

Latihan 1

1. Eksposisi ialah karangan yang tujuannya memberikan informasi kepada 

pembaca, agar pembacamemperoleh informasi yang lengkaptentang suatu 

objek, sehingga pengetahuan pembaca bertambah.

2. Langkah-langkah menulis eksposisi

a. menentukan tema

b. menentukan tujuan 

c. memilih data yang sesuai dengan tema

d. membuat kerangka karangan 

e. mengembangkan kerangka menjadi karangan.

3. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam menulis eksposisi

a. menjelaskan pendapat, gagasan dan keyakinan

b. memerlukan fakta yang memperkuat atau diperjelas dengan angka, peta 

statistic, grafik, organigram, dan gambar

c. memerlukan analisis dan sintesis pada saat pengupasan 

d. menggali sumber ide dari pengalaman,pengamatandan keyakinan.

4. Eksposisi menjelaskan tentang suatu topik sedangkan deskripsi karangan yang 

melukiskan tentang suatu keadaan.

5. Peranan Industri Rumah Tangga

I. Kerajinan Penduduk

A. Pekerjaan tangan

B. Pekerjaan masih sederhana

C. Dikerjakan di dalam rumah

II. Industri rumah tangga

A. Pekerjaan sampingan

B. Mengolah hasil bumi

C. Mengolah hasil hutan
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III.Menyerap tenaga kerja

A. mengarahkan sumber daya manusia

B. memerlukan tenaga terampil

IV. Mengangkat kesehtraan sosial

A. memperbesar penghasilan

B. menekan pengangguran

C. menumbuhkan semangat berwirausaha

Latihan 2

1. Karangan eksposisi yang menunjukan persamaan dan perbedaan antara dua 

objek atau  lebih dengan menggunakan dasar-dasar tertentu.

2. eksposisi proses.

3. eksposisi grafis. Eksposisi perbandingan, eksposisi proses, eksposisi 

identifikasi.

4. Puding lapis legit terdiri dari dua lapis, cara membuat lapisan pertama dengan 

mendidihkan susu bersama agar-agar, gula pasir dan pasta sroberi sambil 

diaduk hingga kental, kemudian diangkat dan disisihkan, selanjutnya setengah 

bagian adonan stroberi ke dalam loyang,ratakan dan sisihkan hingga 

mengeras. Susunpotongan lapis legit di dasar loyang lalu tuangkan setengah 

bagian adonan pudding strober, ratakan dan biarkan mengeras. Susun lagi 

potongan lapis legit di atas puding sisihkan hingga adonan mengeras. Setelah 

lapisan satu selesai lalu dibuat lapisan kedua, caranya didihkan susu, gula pasir 

dan agar-agarhingga kental, angkat sambil diaduk sampai agak dingin. Tuang 

adonan ke dalam putih telur kocok dengan kecepatan rendah. Masukkan irisan 

stroberi, aduk rata lalu tuang ke dalam berisi adonan  lapisan satu biarkan lalu 

dinginkan dalam lemari es. 
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Selanjutnya buat saus, cara membuat saus didihkan susu bersama gula pasir 

sambil diaduk lalu tuang larutan Maizena, aduk rata hingga kental. Angkat dan 

dinginkan baru tambahkan rum. Sajikan Puding Lapis Lengit bersama saus.

5. Produksi gabah di Magelang selama tahun 2001 relatif tidak stabil, pada bulan 

Januari mencapai 100 ton, produksi gabah terendah yang dialami Magelang 

pada tahun 2001 terjadi pada bulan Februari , setelah menurun pada bulan 

Februari 2001,enam bulan berikutnya mengalami peningkatan ,pada bulan 

April mulai mengalami peningkatan yang cukup berarti hingga mencapai 80 ton 

begitu juga pada bulan Mei mencapai 100 ton. Puncak tertinggi produksi gabah 

di Magelang terjadi pada bulan Juni mencapai 120 ton. Kemudian dari bulan 

Juni sampai Desember produksi nya relatife stabil, tidak terjadi penurunan atau 

peningkatan yang drastis, pada bulan Juli 110 ton kemudian pada bulan 

Agustus sampai Desember berkisar antara 100 sampai 110 ton.

Uji Kemahiran

1. a 6.     d 11.   a 16.  e

2. b 7.     e 12.   d 17.  d

3. d 8.    d 13.   d 18.  d

4. a 9.    c 14.   d 19.  d

5. a 10.  a 15.   d 20.  c
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