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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 Kria (Kria Kayu, Kria 

Keramik, Kria Kulit, Kria Logam Kria 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 

digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap 
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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   
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PETA KEDUDUKAN MODUL
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1. Menulis

2. Berbicara

3. Membaca

4. Menyimak

4.2 BHS.IND.UGL.04.2

4.1 BHS.IND.UGL.04.1

3.1 BHS.IND.UGL.03.1

2.1 BHS.IND.UGL.02.1

1.1 BHS.IND.UGL.01.1 Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5
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DAFTAR JUDUL MODUL

NO. KODE MODUL SUB KOMPETENSI JUDUL MODUL
KUALIFIKASI 

UKBI

JENJANG 

PENDIDIKAN

1. BHS.IND.UGL.01.1 Mengapresiasi Seni Berbahasa Bahasa Indah Menuntun 

Kita Hidup Damai

Unggul SMK

2. BHS.IND.UGL.02.1 Mengapresiasi Teks Seni 

Berbahasa (Tugas Baca di Luar 

Kelas)

Teks Indah dalam 

Kehidupan 

Keseharian

Unggul SMK

3. BHS.IND.UGL.03.1 Mengapresiasi Seni Berbahasa Apresiasi Prosa dan 

Puisi

Unggul SMK

4. BHS.IND.UGL.04.1 Menulis Surat Surat Bisnis Unggul SMK

5. BHS.IND.UGL.04.2 Menulis Laporan Menulis Laporan Unggul 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

analisis : penguraian karya sastra atas unsur-unsurnya untuk memahami 
  pertalian atara unsur-unsur tersebut.

apresiasi : penilaian (penghargaan) terhadap sesuatu.

eksekusi : pelaksanaan hukuman badan pengadilan, khususnya hukuman 
mati.

konotasi : tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika 
  berhadapan dengan sebuah kata.

propaganda : penerangan (paham, pendapat, dsb.) yang benar atau salah yang 
  dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang lain agar 

menganut
  suatu keyakinan, sikap, arah tindakan tertentu.

parafrasa : penguraian kembali suatu teks (karangan) dalam bentuk (susunan
  kata-kata) yang lain, dengan maksud untuk menjelaskan makna 

yang
  tersembunyi. 

resensi     : pertimbangan atau pembicaraan buku, ulasan buku, dsb.

sintesis : paduan (campuran) berbagai pengertian merupakan kesatuan yang
  selaras.

sugesti : pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang, dsb.

unsur ekstrinsik: unsur yang membangun suatu karya sastra dari luar.

unsur intrinsik: unsur –unsur yang membangun karya sastra dari dalam.
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BAB. I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul ini disusun untuk memudahkan peserta diklat dalam mempelajari 

mata diklat bahasa Indonesia, khususnya untuk Subkompetensi Membaca yaitu 

mengapresiasi seni berbahasa pada tataran kualifikasi unggul.

Lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan modul ini adalah empat 

kali tatap muka atau 8 jam pelajaran dengan durasi 8X45 menit. Modul ini 

menuntut peserta diklat untuk memahami wacana teks iklan dan lirik lagu 

serta membuat analisis–sintesis terhadap karya sastra yang dibaca.

Adapun tingkat pemahaman yang harus dikuasai peserta diklat dalam 

menyelesaikan modul ini harus mencapai 70 %. Sebaliknya, apabila tingkat 

penguasaannya kurang dari 70 %, maka peserta diklat diharuskan mengulang 

kembali terutama pada subkompetensi yang belum dipahami, hingga mencapai 

batas ketentuan yang ditetapkan.

Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat dapat menerapkan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari serta 

dalam kehidupan berprofesi.

B. Prasyarat

Untuk mempelajari modul ini, peserta diklat diharuskan sudah 

menyelesaikan (sudah lulus) modul subkompetensi menyimak 1.1 

mengapresiasi seni berbahasa pada kualifikasi unggul.

Peserta diklat dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan serta 

kemampuan berbahasa Indonesia dalam kehidupannya. 
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C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk untuk peserta diklat

a. Baca dan pahami modul ini dengan baik. Materi dalam modul ini 

merupakan pengetahuan dan keterampilan yang Anda perlukan untuk 

mencapai kompetensi tingkat unggul.

b. Gunakan teknik membaca cepat dalam mempelajari modul ini.

c. Pindailah (scan) topik-topik bahasan modul.

d. Kerjakan tugas-tugas dan uji kemahiran dengan cermat dan jujur.

e. Jangan melihat kunci jawaban sebelum waktunya.

f. Usahakan menyelesaikan modul ini lebih cepat dari waktu yang telah 

ditetapkan.

g. Tingkatkan terus pemahaman Anda.

1) Target minimal skor nilai uji kemahiran adalah 70 % (skala 100).

2) Jika target minimal 70% belum tercapai, mintalah saran kepada    

fasilitator.

3) Jika skor nilai Anda > 70 %, Anda diperbolehkan melanjutkan ke 

modul berikutnya.

h. Anda diperbolehkan bertanya kepada fasilitator (guru), jika dirasa perlu.

i. Laporkan hasil pekerjaan Anda kepada fasilitator.

2. Petunjuk untuk Fasilitator (Guru)

   

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

pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai peserta diklat Anda 

untuk mencapai kompetensi tingkat unggul.

b. Jelaskan terlebih dahulu kepada peserta diklat Anda tentang cara 

mempelajari modul ini.

c. Bimbinglah peserta diklat Anda agar tidak mendapat kesulitan selama 

proses pemelajaran berlangsung.
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d. Berikan penjelasan berupa materi, contoh, atau keterangan yang 

diperlukan peserta diklat Anda dalam mempelajari modul ini dengan 

jelas.

e. Berilah kesempatan bertanya kepada peserta diklat Anda.

f. Instruksikan kepada peserta diklat Anda untuk membuat rangkuman 

tertulis pada setiap akhir pelajaran.

g. Berilah penilaian atas kemajuan belajar peserta diklat Anda. 

D. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat:

1. mengomentari teks iklan, teks lirik lagu yang dibaca

2. membaca cepat pemahaman  teks karya sastra dengan kecepatan +  250 

kata per menit

3. Mengungkapkan makna atau pesan yang terkandung dalam teks sastra 

yang dibaca serta menjelaskan makna ungkapan idomatik (pepatah, 

peribahasa, dan bidal)

4. mengapresiasi prosa (cerpen) 

5. mengapresiasi puisi

6. menghubungkan isi teks karya sastra yang dibaca dengan keadaan nyata 

peristiwa sehari-hari.

7. mengungkapkan pendapat/tanggapan terhadap isi dan cara penyajian 

meresensi) karya sastra yang dibaca untuk meningkatkan apresiasi seni 

bahasa.
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E. Kompetensi

MATERI POKOK PEMELAJARAN
SUBKOMPETENSI KRITERIA KINERJA

RUANG 

LINGKUP SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

2. Membaca

    2.1. Mengapre-

siasi teks 

seni 

berbahasa 

(tugas baca 

di luar 

kelas)

 Reaksi verbal 

(bertanya, 

berkomentar) 

diberikan terhadap 

apa yang dibaca

 Makna atau pesan 

yang terkandung 

dalam teks sastra 

dijelaskan termasuk 

makna ungkapan 

idiomatik (seperti 

pepatah, peribahasa, 

dan bidal), serta 

cerpen, novel, dan 

puisi, dijelaskan

 Secara lisan atau 

tulis,nama 

Berbagai teks iklan 

dan sastra dari 

bermacam-macam 

sumber (surat 

kabar, majalah, 

buku ajar, lirik 

lagu, karya sastra, 

dll) bervariasi 

(100-1000 

halaman)

 Kegemaran 

kebiasaan,dan 

kesenangan/ke-

nikmatan 

membaca

 Menghargai 

bahasa indah, 

pendapat orang 

lain yang 

berbeda

 Kritis terhadap 

apa yang dibaca

 Peka terhadap 

masalah sosial 

budaya yang 

dihadapi 

masyarakat

 Cara/teknik 

membaca cepat 

untuk pemahaman 

atau kesenangan

 Informasi dan 

contoh tentang 

bahasa indah, teks 

sastra, karya 

sastra, imaji, 

apresiasi, dan

kreativitas

 Membaca teks 

dengan kecepatan 

kurang lebih 250 

kata per menit. 

Berkomentar atau 

bertanya tentang 

teks yang dibaca

 Menjelaskan 

dengan tepat 

makana atau 

pesan yang 

terkandung dalam 

suatu teks sastra 

yang dibaca, 

termasuk tafsiran 

kata, bentuk kata, 

dan ungkapan 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN
SUBKOMPETENSI KRITERIA KINERJA

RUANG 

LINGKUP SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

penulis/pengarang, 

tokoh-tokoh, tempat 

dan waktu yang 

terdapat dalam teks 

diungkapakan dan 

diceritakan kembali 

baik secara lisan 

maupun tulis

 Bahasa Indah dalam 

bentuk pilihan kata, 

ungkapan atau 

struktur kalimat 

diidentifikasikan untuk 

memahami makna dan 

pesan tersirat

 Istilah teks sastra di-

kaitkan dengan 

kehidupan keseharian

 Pendapat/tanggapan 

 Kebiasaan 

membaca 

sebagai 

kebutuhan hidup

idiomatik

 Mengenali nama 

penulis/penga-

rang teks sastra 

yang dibaca dan 

dapat 

menyampaikan 

nama tokoh dan 

tempat yang 

terdapat dalam 

teks

 Menceritakan 

kembali secara 

runtut peristiwa 

yang dituturkan 

dalam teks, 

dengan atau tanpa 

opini pembaca 

teks mengenai 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN
SUBKOMPETENSI KRITERIA KINERJA

RUANG 

LINGKUP SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

terhadap isi dan cara 

penyajian karya yang 

dibaca, dinyatakan 

untuk meningkatkan 

apresiasi terhadap 

seni berbahasa.

kemungkinan 

lanjutan atau akhir 

cerita

 Memahami makna 

dan pesan yang 

tersirat dari 

bahasa indah yang 

dibaca

 Menghubungkan 

teks dengan 

keadaan dalam 

kehidupan nyata

 Menyampaikan 

pandangan/komen

tar terhadap isi 

dan cara 

penyajian 

teks/karya sastra 

yang dibaca
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F. Cek Kemampuan

Untuk mengetahui kemampuan Anda tentang modul yang berjudul “Teks 

Indah Dalam Kehidupan Keseharian”, jawablah pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini dengan memberi tanda centang (V) pada kolom jawaban yang 

disediakan.

No Pertanyaan Ya Tidak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi bahasa indah 

dalam iklan dan lirik lagu?

Apakah Anda dapat memberikan contoh teks iklan dan 

lirik lagu yang salah nalar serta perbaikannya?

Apakah Anda telah memahami menganalisis cerpen dari 

segi intrinsik dan ekstrinsiknya?

Apakah Anda sudah dapat mengkaitkan peristiwa dalam 

cerita dengan kejadian nyata sehari-hari?

Bila cerita dalam cerpen itu belum berakhir, sudah 

bisakah Anda meneruskan kemungkinan lanjutan 

ceritanya?

Apakah Anda sudah dapat mengidentifikasi bahasa indah 

dalam puisi?

Apakah Anda telah memahami unsur-unsur puisi?

Apakah Anda sudah dapat memparafrasekan puisi yang 

pernah dibaca?

Apakah Anda sudah dapat menghubungkan makna puisi 

dengan kejadian nyata sehari-hari?

Apakah Anda sudah memahami perbedaan cerpen 

dengan novel?

Apakah Anda telah mengetahui pengertian resensi?

Apakah Anda telah memahami langkah-langkah 

meresensi buku yang dibaca?

Apakah Anda sudah dapat membedakan jenis buku fiksi 
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14

15

dan nonfiksi?

Apakah Anda sudah memahami pembuatan resensi karya 

sastra?

Apakah Anda sudah memahami pembuatan resensi buku-

buku pengetahuan populer?

Jika Anda menjawab “ya” berjumlah minimal 80 %, hubungi 

fasilitator untuk menentukan kegiatan Anda selanjutnya. Namun jika Anda 

menjawab “ya” kurang dari 80 % silakan pelajari modul ini sampai tuntas.
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BAB. II

PEMELAJARAN

A.Rencana Belajar Peserta Diklat

No Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat 

Pencapaian

Alasan 

Perubahan

Disetujui 

Fasilitator

1

2

3

4

5

6

7

Mengomentari teks 

iklan dan lirik lagu 

dari segi 

kebahasaan.

Mengidentifikasi 

bahasa indah dalam 

teks iklan, lirik lagu.

Menganalisis cerpen 

dari segi intrinsik 

dan ekstrinsiknya.

Mengidentifikasi 

bahasa indah puisi.

Menggali unsur-

unsur puisi.

Menghubungkan isi 

teks sastra dengan 

peristiwa keseharian.

Meresensi karya 

sastra.
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B.Kegiatan Belajar 

Kegiatan Belajar 1. Mengomentari Teks Iklan, Lirik Lagu 

yang Dibaca

a. Tujuan

Setelah selesai mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Mengomentari teks iklan yang dibaca dari segi kebahasaan

2. Mengidentifikasi bahasa indah dalam teks iklan

3. Mengomentari teks lirik lagu dari segi kebahasaan

4. Mengidentifikasi bahasa indah dalam teks lirik lagu.

b. Uraian Materi
         

1. Mengomentari Teks Iklan dari Segi Kebahasaan        

Persaingan yang ketat di dunia perdagangan/bisnis akhir-akhir ini 

menempatkan iklan menjadi faktor yang amat penting. Pada pelajaran 

kali ini kita  akan mencoba mencermati kalimat-kalimat iklan yang sering 

kita baca di media massa, seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan 

sebagainya. Terutama teks iklan yang pemilihan kalimatnya kurang 

tepat dari segi kebahasaan. Perhatikan kalimat-kalimat iklan di bawah 

ini!

a. Bayar Rp.500.000,00. Pulang bawa Smash.

Kalimat di atas kurang tepat karena tidak memperlihatkan struktur 

kaidah kalimat yang benar (tidak jelas subjeknya). Seharusnya 

kalimat itu dapat diperbaiki menjadi:

 Dengan membayar Rp.500.000,00, Anda dapat pulang membawa 

Smash.

b. Berani beli motor dengan harga tinggi, dijemput cash.

Kalimat di atas juga tidak memperlihatkan penggunaan struktur 

kalimat yang tepat, seharusnya diperbaiki menjadi:

 Berani membeli motor dengan harga tinggi, Anda kami jemput 

dengan    membawa uang cash.
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2. Bahasa Indah dalam Teks Iklan

Pernahkah Anda menyaksikan tayangan acara di televisi peraih 

hadiah sayembara citra adipariwara? Hadiah ini diperuntukkan bagi para 

penulis iklan terbaik yang sangat populer di masyarakat.

Sebenarnya di dalam iklan terbaik itu, tentu saja terdapat kata-kata 

atau ungkapan-ungkapan yang menarik sehingga menimbulkan efek 

estetis, baik bagi pembaca maupun pendengarnya. Inilah yang 

dinamakan bahasa indah dalam teks iklan.

Bahasa indah dalam teks iklan dapat diidentifikasi dari segi:

a. Bentuknya yang pendek, diksinya yang tepat dan penuh gaya, 

sehingga mudah untuk diingat oleh pembaca/pendengarnya.

b. Pelafalan, artinya mudah diucapkan dan dihafalkan.

c. Rima atau pengulangan bunyi yang menimbulkan efek estetis.

Coba Anda cermati kalimat-kalimat iklan berikut ini yang sering kita 

temukan dalam kehidupan sehari-hari!

1) “Aku dan Kau Suka Dancow”

Dalam nada iklan ini digunakan perulangan bunyi vokal (rima 

asonansi) serta pilihan kata yang cermat untuk memperoleh efek 

estetis (keindahan). Iklan tersebut mengidentifikasikan bahwa susu 

Dancow sangat disukai semua orang dari anak-anak sampai orang 

tua sehingga masyarakat akan tergerak hatinya untuk mengonsumsi 

produk tersebut. 

2) “Terus Terang Philips Terang Terus”

Ungkapan ini memikat karena pilihan kata-katanya yang 

menimbulkan konotasi hebat. Penyusun iklan ingin menyampaikan 

pesan bahwa bola lampu merk “Philips” tidak pernah atau jarang 

mati/putus karena kualitasnya yang tahan lama dan cahaya terang 
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yang diciptakannya. Masyarakat pun percaya, lalu tidak ragu-ragu 

memilih produk ini untuk sarana penerang di rumahnya.

3) “Baru! Susu Segar Rendah Kalori Indomilk, Tetap Ramping, Tetap 

Chihuy ..”

Melihat pilihan kata-kata yang digunakan, maka iklan ini 

dibuat khusus untuk kalangan remaja. Kata prokem seperti chihuy 

dan rendah kalori sengaja dipilih untuk menarik perhatian mereka. 

Pembuat iklan ini ingin mengungkapkan bahwa susu Indomilk tampil 

beda dengan sebelumnya karena selain dapat menjaga kesehatan, 

susu ini juga menjaga kecantikan dan tidak membuat badan gemuk. 

Bagi remaja tentu tidak ada keraguan lagi untuk mengonsumsinya.

3. Mengomentari Teks/Kalimat-kalimat  Lirik Lagu dari Segi 

Kebahasaan

a. “Antara Anyer dan Jakarta … kita saling jatuh cinta.”

Judul lagu pop ini, lagu bernuansa cinta, karangan Oddi 

Agam, yang dilantunkan oleh Shela Madjid, penyanyi berkebangsaan 

Malaisia ini, memperlihatkan contoh pemakaian frasa antara … dan 

… secara benar. Akan tetapi dalam banyak tulisan dapat dijumpai 

penggunaan frasa antara … dengan … yang justru menjadi tidak 

benar. Contoh dalam kalimat “ sejak peristiwa itu hubungan antara 

anak dengan ibunya menjadi tidak harmonis lagi.” Kalimat ini 

termasuk kalimat rancu karena  kata antara berfungsi merangkaikan 

dua hal secara setara.

Ada dua kemungkinan cara memperbaikinya yaitu, “sejak 

peristiwa itu hubungan anak dengan ibunya menjadi tidak harmonis 

lagi” atau “sejak peristiwa itu hubungan antara anak dan ibunya 

menjadi tidak harmonis lagi.
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b. “Di sekitar belukar dan rumput gersang. Seorang pun tak kan mau 

memperhatikan.”

Sekilas kalimat dalam lirik lagu berjudul “Bunga di Tepi Jalan” 

yang dibawakan oleh Koes Plus tersebut tidak ada yang salah. 

Namun, bila kita cermati terdapat kata-kata yang berlebihan pada 

larik  “Seorang pun tak (a)kan mau memperhatikan.” Seharusnya 

kalimat lirik lagu itu berbunyi, “Tak seorang pun mau 

memperhatikan.”

4. Bahasa Indah dalam Teks Lirik Lagu

Bacalah dengan saksama lirik lagu berikut ini!

DIANA 

Di gunung tinggi kutemui

Gadis manis puteri paman petani

Cantik menarik menawan hati

Diana namanya manja sekali

Waktu aku mengikat janji

Kubelikan cincin bermata jeli

Tapi apa yang kualami

Paman petani marah ku dibenci

Diana … Diana … kekasihku

Bilang pada orang tuamu

Cicin yang bermata jeli itu 

Tanda cinta kasih untukmu

(Koes Plush)

Letak keistimewaan keindahan teks lirik lagu di atas adalah peng-

gunaan rima yang sama pada setiap baitnya. Selain itu, pilihan kata 
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gunung, gadis, dan cincin bermata jeli memberikan kesan terindah bagi 

pembaca/pendengarnya.

c. Rangkuman

Rangkumlah uraian materi di atas dengan ringkas sehingga akan 

membantu Anda dalam mempelajari modul ini!

d. Latihan

1. Komentarilah teks iklan berikut ini dari segi keindahan bahasa  dan 

isinya!

a. “Kawanku, Paling Tahu yang Cewek Mau”

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

b. “Polo, Permen Bolong Rasa Plong”

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________
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c. “Nano-Nano, Permen Enak dan Rame Rasanya”

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

d. “Snack Pilus Garuda, Enaknya Nggak Habis-habis”

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

e. “Setiap Kali Bacalah Opini. Majalah Opini, Nakal tapi Nggak Asal”

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

2. Komentarilah teks lirik lagu di bawah ini dari segi keindahan bahasanya!

KUKATAKAN DENGAN INDAH

Kukatakan dengan indah dengan terluka 

Hatiku hampa 

Sepertinya luka menghampirinya  

Kauberi rasa yang berbeda 

Mungkin kusalah mengartikannya

Yang kurasa cinta
          
Tetapi hatiku selalu meninggikanmu

Terlalu meninggikanmu…selalu meninggikanmu…

Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi  

Kau hancurkan hatiku, tuk melihatmu  

Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi

Kau hancurkan hatiku, tuk melihatmu

Membuatku terjatuh dan terjatuh lagi
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Membuatku merasakan yang tlah terjadi

Semua yang terbaik dan terlewati

Semua yang terhenti tanpa kuakhiri

Kaubuatku terjatuh dan terjatuh lagi

Kaubuatku merasakan yang tlah terjadi 

Semua yang terbaik dan terlewati

Semua yang terhenti tanpa kuakhiri

Kau hancurkan hatiku, tak tertahan lagi

Kau hancurkan hatiku, tuk melihatmu

Kau terangi jiwaku, redupkan lagi

Kau hancurkan hatiku, tuk melihatmu

(Piterpan)

3. Kalimat-kalimat dalam teks iklan dan lirik lagu berikut ini tidak cermat 

dalam pemilihan kata-katanya. Berikan komentarmu mengapa tidak 

cermat, lalu perbaiki menjadi bentuk yang benar!

a. ”Larutan ini dapat menghilangkan bibir pecah-pecah dan sariawan.”

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

b. ”Berulang kali aku mencoba … selalu ingin mengalah …”

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

c. “Usah kau kenang lagi … sayang … masa yang telah silam …”

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________
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d. “Ingin cepat kerja? Atau ingin memeiliki karir yang pasti? 

Bergabunglah di LP3I.”   

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

4. Tugas!

Temukan  5 buah kalimat teks iklan dan lirik lagu yang pemilihan 

kata-katanya tidak cermat dan sering Anda jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari, lalu perbaikilah agar menjadi bentuk yang benar!  
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Kegiatan Belajar 2. Membaca Cerpen, Menggali Unsur Intrinsik dan 

Ekstrinsiknya

a. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menganalisis cerpen yang dibacanya dari segi unsur intrinsik dan 

ekstrinsik

2. Menjelaskan makna ungkapan idiomatik yang terdapat dalam cerpen

3. Menceritakan kembali peristiwa dalam cerita secara runtut dan 

kemungkinan lanjutan ceritanya

4. Menghubungkan peristiwa dalam cerita dengan kehidupan keseharian

b. Uraian Materi

Membaca sebuah karya sastra khususnya cerpen merupakan 

kegiatan yang mengasyikkan, bukan? Karena cerpen dengan bentuknya 

yang pendek boleh dikatakan habis dibaca sekali duduk. Kemerdekaan 

dalam cerpen yang hanya terdiri dari beberapa halaman itu membuat orang 

dapat membaca cerita itu di mana saja pada saat luang. Hal ini 

menyadarkan kepada kita akan adanya manfaat dari karya sastra yang kita 

baca, yaitu selain memberikan makna hiburan, juga memberikan makna 

nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita tersebut.

Selain itu, sewaktu membaca cerpen kita pun masih menemukan 

berbagai hal yang menarik. Kemenarikan itu dapat berasal dari tokoh atau 

pelaku utamanya yang menhadapi suatu permasalahan dan ditantang 

untuk mencari solusinya, atau dapat pula dari setting (latar tempat dan 

waktu), atau mungkin dari gaya ceritanya, dan sebagainya. Nah, untuk 

membuktikannya, coba Anda baca kutipan cerpen berjudul Di Atas Kereta 

Rel Listrik karya Hamsad Rangkuti yang dimuat dalam majalah Horison, 

Januari 2001 di bawah ini! 
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Di Atas Kereta Rel Listrik

Di atas kereta rel listrik, aku sedang memanfaatkan jasa perjalanannya 

untuk pulang. Penumpang tidak banyak. Dua bangku panjang yang menempel di 

kedua dinding gerbong diduduki hanya beberapa penumpang. Di sebelahku duduk 

seorang gadis remaja. Di sebelah yang lain, tidak ada penumpang. Sedang di 

seberang kami, persis berada di depanku, duduk sepasang remaja yang tampak 

segar dan bergembira, membawa kotak kardus bergambar pesawat elektronik, 

tape recorder. Dari kotak kemasannya yang baru, kelihatan kalau tape recorder itu 

baru mereka beli.

Kereta rel listrik itu memperlambat jalannya dan berhenti di sebuah stasiun 

yang sedang disinggahinya. Tiga pintu katup di salah satu dindingnya terbuka 

secara otomatis. Seorang remaja Sekolah Menengah Umum naik dan duduk di 

sebelahku. Kemudian ketiga pintu katup itu tertutup kembali secara otomatis dan 

kereta api rel listrik itu pun melanjutkan perjalanannya.

Tidak lama setelah itu, sekawanan remaja Sekolah Menengah Umum seusia 

anbak yang duduk di sebelahku itu muncul dari gerbong yang berada di depan 

gerbong kami. Mereka masuk dengan sikap beringas dan tidak menunjukkan sikap 

sopan. Inilah awal petaka itu. 

Melihat kedatangan sekawanan anak sekolah itu, anak laki-laki yang baru 

naik dan duduk di sebelahku, jadi gelisah. Dia bereser rapat di dekatku.

“Tolong lindungi saya, Pak! Katanya. “Saya sama sekali tidak ikut terlibat 

perkelahian itu. Saya tidak iklut-ikutan.”

Dia menjadi cemas dan semakin gelisah. Mungkin dia menyadari kalau dia 

sedang berhadapan dengan bahaya dan dia sudah terperangkap di antara langit-

langit dan dinding gerbong. Tak ada tempat untuk menghindar. Pindah ke 

gferbong lain, sudah tidak mungkin. Gerbong yang kami tumpangi adalah gerbong 

terakhir. Sedangkan kalau dia mau pindah ke gerbong berikutnya, itu sama artinya 

menyongsong kedatangan mereka. Satu-satunya jalan untuk menghindar, tetapi 

itu tidak mungkin, melompat jendela. Maka pilihan terbaik menurut dia, adalah 

berlindung kepadaku. 
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“Murid-murid di sekolah kami berkelahi dengan murid-murid di sekolah 

mereka. Ada tiga korban yang terbunuh dari pihak mereka. Saya tidak ikut-ikutan 

dalam perkelahian itu. Tolong lindungi saya, Pak!”

“Kalau begitu persoalannya, duduklah dengan tenang di sebelahku. Tak ada yang 

perlu dicemaskan. Bersikaplah seolah kau anak Bapak.”

“Terima kasih,” katanya.

Namun semuanya terjadi di luar perhitunganku. Dan tak dapat dihindarkan, 

mereka pun melihat anak itu dan dapat menandai dari seragam sekolah yang 

dikenakannya. Seorang dari mereka datang ke arah kami, mencengkeram dan 

merenggut kerah baju bagian lehernya. Terdengar benang tetas di bagian kerah 

yang direnggut itu. Mereka menyeretnya dari sisiku. Aku langsung bertindak 

mencegahnya. Tetapi mereka mendorongku dengan kasar, membiarkan aku 

terjungkal di atas lantai. Kemudian dengan sangat brutal mereka melakukan 

penganiayaan padanya. Sekarang gerbong itu telah berubah menjadi arena 

penyiksaan.

“Saya tidak ikut-ikutan,” kata anak yang disiksa itu dalam rintihnya. 

Seragam sekolah yang dipakainya direntap mereka dan sobek memanjang 

mempelihatkan baju dalamnya. Darah menetes dari bibirnya. Melihat penyiksaan 

itu aku tak bisa berdiam diri. Aku bangkit dan bertindak mencegah kesewenang-

wenangan mereka.

“Apa permasalahannya. Mari kita selesaikan dengan baik-baik. Jangan 

bertindak seperti itu. Siapa tahu dia bukanlah orang yang kalian maksud.”

“Bapak jangan ikut campur,” kata salah seorang dari mereka. Dia 

memegang besi lancip seperti obeng. “Siapa pun di anatar kalian yang mencoba 

ikut campur, kami tidak akan segan-segan melukainya. Tiga teman kami mereka 

bunuhdengan cara yang kejam. Tanda pengenal sekolah mereka ikat pada leer 

teman-teman kami itu seperti dasi kematian. Kekejaman harus dibalas dengan 

kekejaman yang sama!”

“Aku tidak ikut berkelahi. Aku tidak ikut membunuh. Aku hanya dari sekolah 

yang sama.Tolong, jangan bunuh aku,” kata anak itu.
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“Diam! Tiga teman kami telah kalian bunuh dengan cara yang kejam. Apa 

pun yang kau katakana sekarang, aku tidak percaya. Kau dusta! Sekarang, jangan 

coba-coba berlindung di balik kata-kata bohongmu!”

“Biarkan dia bicara, supaya jelas duduk persoalannya,” kataku.

“Diam kau orang tua!” hardik mereka. Sebuah tendangan yang luar biasa 

kuatnya menghantam mukaku. Aku tersungkur di lantai. Ceceran darah terasa 

hangat menjalar di bawah hidungku. Salah seorang dari mereka menghunus 

belati, diarahkan kepadaku. Sementara anak yang menendang mukaku, 

mengayunkan ujung tajam sepotong besi penghancur batu es, dalam jarak yang 

sedemikian dekat. “Sekali lagi ikut campur, ini akan melukaimu, Pak Tua.” 

Diayunkannya benda tajam itu semakin dekat. “Ini adalah perkelahian antar 

pelajar! Orang tua tak perlu ikut campur. Mengerti!”

Anak gadis yang duduk di sebelahku bergegas menghampiriku dan 

melindungiku dari amkan mereka. Memapahku ke tempat duduk semula. 

Dikeluarkannya kertas tisu, dihapusnya darah yang menetes di bibirku.

“Semua yang ada di sini jangan coba-coba ikut campur. Ini perkelahian 

antar pelajar! Sebaiknya kalian duduk saja di bangku kalian dengan tenang dan 

saksikan pembalasan ini.”

Salah seorang dari mereka merobek seragam sekolahnya sendiri dalam 

satu sobekan panjang, mengambil tanda pengenal sekolah yang menempel di 

lengan bajunya. Cabikan panjang itu dia lilitkan di leher anak laki-laki itu, seperti 

simpul sebuah dasi. “Biar mereka tahusiapa yang melemparkannya dari atas 

kereta rel listrik ini. Hanya tinggal beberapa detik saja lagi, dendam akan teralas!” 

dia berpaling ke arah pintu. “Buka pintu itu!”

Murid-murid Sekolah Umum itu memasukkan alat pencokel ke bagian celah 

tempat bertemunya kedua daun pintu katup itu. Alat pencokel itu mereka tekan ke 

satu arah dan pertemuan kedua daun pintu katup itu merenggang. Seuah celah 

tegak lurus tercipta di tengah bingkai pintu. Dua kekuatan yang berlawanan 

memperlebar celah itu. Dan sekarang, bingkai pintu kereta rel listrik itu terbuka 

lebar. Agin keras mendesak masuk melalui pntu yang telah terbuka itu, lalu 

menyerang muka para penumpang, mempermainkan ujung baju, dan menyisir 
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rambut. Angin membawa masuk bau perkampungan miskin yang padat dan 

tumbuh di kedua sisi rel itu. Pemandangan itu menyentak dan menyadarkanku. 

Anak laki-laki itu berada dalam ambang kematiannya. Aku mencium bau kematian 

itu. Dan sekarang, kulihat mereka menyeret anak laki-laki itu ke arah pintu. Aku 

ambil keputusan yang amat sangat mengandung resiko. Tidak akan aku biarkan 

pintu kereta rel listrik itu menjadi lobang menuju kematiannya. Maka, tak ada 

yang bisa kulakukan kecuali memohon belas kasihan kepadanya, memninta agar 

dia dankawan-kawannya mengurungkan niat mereka.

Tetapi mereka ternyata telah berubah menjadi iblis. Dengan beringas dia 

tendang tubuhku. Membiarkan aku terjungkal di lantai. Aku segera bangkit, 

merangkak mendekati kedua kaki yang terseret di lantai. Aku melompat 

menerkam kedua kaki yang terseret itu. Merangkulnya, menahan kedua kaki itu di 

dalam dekapanku sekuat tenaga. Aku tidak ubahnya seperti lantai kereta rel listrik 

itu dan kedua kaki yang berada di dalam dekapanku adalah tiang yang melekat di 

atasnya. Tetapi mereka banyak dan lebih kuat. Aku terseret di atas lantai gerong 

itu. Aku sekarang tak ubahnya seperti hewan yang terseret di ujung seutas tali 

yang ditarik pemiliknya. Pada saat sepatu mereka di bahuku, menahan tubuhku 

saat mencabut kedua kaki itu. Kedua kaki itu terlepas dalamrentangan tangan-

tangan mereka. Sebelah dari sepatu yang dikenakannya, tertinggal di dalam 

dekapanku, seperti umbi patah dari batangnya, saat dicabut dari tanah. Setelah 

itu, mereka seret anak laki-laki itu ke pintu, mereka lemparkan ke luar gerbong.

Jerit kematian terdengar menyudahi eksekusi itu. Kemudian pintu kereta rel 

listrik itu terkatup kembali. Tak terdengar ada suara itu, kecuali bunyi roda 

bergelinding di bawah lantai, melintas sambungan rel yang renggang di kedua 

rentangannya, memperjauh jarak antara sepatu dan pemiliknya.

Maut tak bisa dilawan. Hidup hanya untuk masa yang singkat. Semuanya 

tentu akan menghembuskan napas penghabisan. Kematian selalu datang dengan 

caranya. Sangat beragam. Rencana Tuhan tak pernah bisa diterka. Semua telah 

menjadi kemauan takdir.
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Menggali Unsur-unsur Intrinsik dan Ekstrinsik dari Cerpen  

Pada dasarnya cerpen, novel atau roman termasuk ke dalam cerita fiksi. 

Cerita fiksi adalah cerita rekaan, cerita yang dikembangkan berdasarkan imajinasi 

penulisnya. Ini tidak berarti bahwa pengarang tidak menggunakan data-data 

peristiwa untuk menyusun cerita fiksinya. Hanya data-data kejadian sebenarnya 

tadi telah diubah oleh pengarang untuk diberi arti tertentu. Inilah sebabnya cerita 

demikian disebut fiksi atau rekaan. Dan karenanyanya pengarang sering 

memperingatkan pembacanya dalam permulaan bukunya bahwa kesamaan 

kejadian atau kesamaan nama pelaku dalam cerita itu, tidak ada hubungannya 

dengan kejadian dan nama-nama yang pernah ada. Itu hanya suatu kebetulan.

Baik cerpen maupun novel, bila digali unsur-unsurnya sebenarnya 

mempunyai pola yang sama. Unsur-unsur itu disebut unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun terbentuknya 

cerpen, novel dari dalam, antara lain:

1. tema : tentang apa cerpen, novel itu berbicara

2. amanat/pesan : nilai moral apa yang hendak disampaikan kepada pembaca

3. plot/alur : bagaimana jalinan peristiwa dalam cerita itu terbentuk

4. penokohan/karakterisasi : penggambaran watak para pelaku yang

menghidupkan cerita 

5. latar/setting : gambaran/keterangan mengenai tempat, waktu, dan      

situasi/suasana berlangsungnya peristiwa dalam cerita

6. sudut pandang (point of view) : cara pengarang menempatkan diri, apakah ia 

masuk ke dalam cerita atau tidak. Sudut 

pandang dibedakan atas:

 sudut pandang orang pertama: pengarang sebagai pelaku, apakah sebagai 

pelaku utama, atau sebagai pelaku tambahan/sampingan

 sudut pandang orang ketiga   : pengarang tidak sebagai pelaku, mungkin ia 

sebagai orang yang berada di luar cerita, atau mungkin ia sebagai orang 

yang serba tahu, tahu tentang pikiran, perasaan, dan kata hati pelaku.
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7. gaya bahasa/gaya cerita: corak pemakaian bahasa, apakah baku, santai, lancar 

cara berceritanya, penuh deskripsi-deskripsi yang 

menarik, dan lain-lain.

Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun 

terciptanya cerpen, novel itu dari luar. Misalnya, berlatar belakang faktor ekonomi, 

sosial, politik, agama, filsafat, budaya, psikologi, pendidikan, dan sebagainya.

c. Rangkuman

Rangkumlah isi uraian materi pokok pemelajaran di atas sehingga 

memudahkan   Anda dalam memahaminya.

d. Tugas/Latihan

1. Setelah Anda membaca cerpen berjudul Di Atas Kereta Rel Listrik oleh 

Hamsad Rangkuti di atas, lalu buatlah analisisnya dari segi intrinsik dan 

ekstrinsiknya!

Jawab: 

Analisis dari segi intrinsik, meliputi:
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a. Tema cerita : ............................................................

............................................................

b. Amanat : ............................................................

............................................................

c. Plot : ............................................................

............................................................

d. Penokohan : ............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

e. Latar/setting : ............................................................

............................................................

f. Sudut pandang : ............................................................

............................................................

g. Gaya ceruta : ............................................................

............................................................

2. Jelaskan apakah makna ungkapan yang terkandung dalam kalimat di 

bawah ini!

a. Mungkin dia menyadari kalau dia sedang berhadapan dengan 

bahaya, dan dia sudah terperangkap di antara langit-langit dan 

dinding gerbong.

Jawab:

____________________________________________________

b. Angin membawa masuk bau perkampungan miskin yang padat yang 

tumbuh di sepanjang kedua sisi rel.

Jawab:

____________________________________________________
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c. Anak laki-laki itu berada di ambang kematiannya.

Jawab:

____________________________________________________

d. Maut tak dapat dilawan. Hidup hanya masa yang singkat.

Jawab:

____________________________________________________

e. Jerit kematian terdengar menyudahi eksekusi itu.

Jawab:

____________________________________________________

3. “Di Atas Kereta Rel Listrik” adalah cerpen yang diangkat dari sebuah 

momen teror di sebuah kereta yang bisa saja kita jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari yang rutin ini. Kekejaman  dibalas dengan 

kekejaman yang sama. Bagaimana Anda menyikapi akan hal ini? 

Pernahkah Anda mengalami hal serupa? Langkah apakah yang mesti 

diperbuat?

Jawab:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. Cerpen Di Atas Rel Kereta Listrik yang telah Anda baca tersebut, 

sebenarnya masih ada kelanjutan ceritanya. Tugas Anda adalah (a) 

menceritakan kembali isi ceritanya secara runtut, dan (b) membuat 

kemungkinan kelanjutan ceritanya. Ingat ada tokoh sepasang remaja 

yang duduk di bangku di hadapan PakTua dengan membawa tape 

recorder untuk membantu imajinasi Anda.

Jawab:

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

            

5. Tugas baca di luar!

Bacalah sedikitnya dua buah cerpen yang mengangkat dari peristiwa 

keseharian dan dimuat di media massa, lalu buatlah laporan berupa 

kliping yang memuat tentang sinopsis serta analisis cerpen tersebut dari 

unsur intrinsik dan ekstrinsiknya
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Kegiatan Belajar 3. Bahasa Indah dalam Puisi

a. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi bahasa indah dalam puisi 

2. Mengungkapkan makna dan pesan yang tersirat dari bahasa indah puisi

3. Mengungkapkan unsur-unsur puisi untuk meningkatkan daya apresiasi.

b. Uraian Materi

1. Mengidentifikasi Bahasa Indah Puisi

Siapa pun yang membaca sebuah puisi biasanya akan berhadapan 

dengan serangkaian kata yang begitu indah dan di balik kata-kata yang 

indah itu menyiratkan makna atau pesan yang dalam.

Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, diper-

singkat,  dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-

kata kias (imajinatif). Itu sebabnya dalam mengidentifikasi bahasa indah 

puisi, kita perlu mencermati dan menghayati pemilihan kata-katanya 

yang memiliki persamaan bunyi (rima). Kata-kata yang mengandung 

makna konotasi yang lebih luas dan bergaya dengan bahasa figuratif 

(majasi). Untuk lebih jelasnya, bacalah puisi di bawah ini dengan penuh 

penghayatan!

Yang Kami Minta Hanyalah

Yang kami minta hanyalah sebuah bendungan saja

Penawar musim kemarau dan tangkal bahaya banjir

Tentu bapa sudah melihat gambarnya di koran kota

Tatkala semua orang bersedih sekadarnya

Dari kali ke kaki langit air membusa

Dari tahun ke tahun ia datang melanda

Sejak dari tumit, ke paha lalu lewat kepala
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Menyeret semua

Bila air surut tinggalah angin menudungi kami

Di atas langit dan di bawah kumpur di kaki

Kelepak podang di pohon randu

Bila tanggul pecah tinggalah runtuhan lagi

Sawah retak-retak berebahan tangkai padi

Nyanyi katak bertalu-talu

Yang kami minta hanyalah sebuah bendungan saja

Tidak tugu dan tempat main bola

Air mancur warna-warni

Kirimlah kapur atau semen. Insinyur ahli

Lupakan tersianya sedekah berjuta-juta

Yang tak sampai kepada kami

Bertahun-tahun kita merdeka, bapa

Yang kami minta hanyalah sebuah bendungan saja

Kabulkanlah kiranya

(Taufik Ismail)

Setelah Anda menikmati puisi di atas, sudah jelas bukan bahwa 

pemilihan kata-kata, baik dalam sebuah baris maupun pergantian dari 

satu baris ke baris berikutnya, bahkan dari satu bait ke bait yang lain, 

sangat mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan 

bunyi yang harmonis (rima).Hal ini tampak jelas pada bait kedua dan 

bait terakhir dengan ditandai bunyi akhir yang sama. Selanjutnya 

pertalian antara bait 3, 4, 5, dan 6 memperlihatkan adanya kecen-

derungan jumlah baris dan pola rima yang sama untuk membentuk 

keindahan. Berikutnya penggunaan ungkapan dan struktur kalimat yang 
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tepat bertujuan menciptakan penggambaran, pencitraan suatu peristiwa 

lebih hidup dan berkekuatan estetis. 

2. Mengungkapkan Makna atau Pesan dalam Puisi 

Puisi berjudul Yang Kami Minta Hanyalah yang ditulis oleh Taufik 

Ismail tersebut berlatang belakang sering terjadinya peristiwa bencana 

alam banjir yang melanda sebagian masyarakat Indonesia. Bagaimana 

penyair menyalurkan aspirasi rakyat yang ditimpa bencana kepada 

pemerintah cukup lugas, bukan? Pada prinsipnya  sebagian masyarakat 

telah lama menginginkan untuk bebas dari penderitaan banjr, namun 

hal itu belum terpenuhi meskipun bangsa kita telah merdeka bertahun-

tahun. Banjir yang begitu dahsyat telah melenyapkan segala seperti 

dilukiskan penyair: Dari kali ke kaki langit air membusa. Dari tahun ke 

tahun ia melanda. Sejak dari tumit, ke paha lalu lewat kepala. Menyeret 

semua. Mengapa pemerintah mengabaikan ini? Karena menurut 

penyair, pemimpin atau  pemerintah lebih mementingkan membangun 

hal-hal yang kurang diperlukan oleh sebagian rakyat seperti 

membangun tugu, tempat main bola, dan air mancur yang warna-warni 

dengan uang sedekah berjuta-juta yang manfaatnya tidak dirasakan 

oleh rakyat banyak. Dengan demikian puisi tersebut   menyiratkan   

pesan  moral bahwa kepentingan rakyat banyak untuk memperoleh 

kesejahteraan hidup sepatutnya diletakkan di atas kepentingan 

pemimpin untuk bergengsi. 

3. Mengungkapkan Unsur-unsur Puisi untuk Meningkatkan Daya 

Apresiasi

Seperti halnya prosa (novel, cerpen), puisi sebagai ciptaan dalam 

bentuk karangan terikat pun memiliki unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik.Adapun unsur-unsur intrinsik puisi adalah:

a. tema : puisi itu berbicara tentang apa
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b. amanat : pesan moral apa yang tersirat yang hendak 

disampaikan kepada pembacanya

c. rima : persamaan-persamaan bunyi

d. ritme : perhentian-perhentian/tekanan-tekanan yang teratur

e. metrum/irama: turun naiknya lagu secara beraturan yang dibentuk 

oleh persamaan jumlah kata/suku kata tiap baris

f. majas : permainan bahasa untuk efek estetis maupun 

maksimalisasi ekspresi 

g. kesan : perasaan yang diungkapkan lewat puisi (sedih, haru, 

cemas, mencekam, bersemangat, dll.)

h. diksi : pilihan kata (denotatif, konotatif).

Unsur-unsur tersebut terjalin menyatu secara harmonis sehingga 

lahir karya puisi yang bernilai. Selanjutnya lahirnya puisi sering dipe-

ngaruhi unsur ekstrinsik, yakni unsur-unsur dari luar karya itu sendiri, 

misalnya: biografi penulis, agama, pandangan hidup pengarang, adat, 

sosial, budaya, politik, alam sekitar, dan sebagainya.

c. Rangkuman

Rangkumlah uraian materi di atas ke dalam buku catatanmu!
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d. Latihan
    

1. Untuk meningkatkan daya apresiasi Anda terhadap puisi berjudul Yang 

Kami Minta Hanyalah oleh Taufik Ismail di atas, maka jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

a. Apakah tema puisi tersebut?

Jawab:

____________________________________________________

b. Kesan apakah yang timbul pada diri Anda setelah membacanya?

Jawab:

____________________________________________________

c. Siapakah yang dimaksud dengan kata “kami”dan “bapa” pada puisi 

itu?

Jawab:

____________________________________________________

d. Apa pula makna kata bendungan, tanggul, sedekah? (pergunakan 

kamus)

Jawab:

____________________________________________________

e. Bagaimana penderitaan yang dialami sebagian masyarakat pada saat 

itu?

Jawab:

____________________________________________________

f. Mengapa mereka tidak menginginkan tugu atau tempat main bola 

serta air mancur warna-warni?

Jawab:

____________________________________________________
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____________________________________________________

g. Mereka juga tidak mengharapkan bagian sedekah yang berjuta-juta.

Terangkan apa maksudnya?

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

h. Bait kedua dan keenam puisi tersebut menggunakan majas apa? 

Jelaskan!

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

i. Jelaskan di mana letak keistimewaan puisi tersebut menurut 

pendapatmu?

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

j. Jelaskan faktor ekstrinsik apa saja yang melatarbelangi lahirnya puisi 

tersebut?

Jawab: 

____________________________________________________

____________________________________________________

2. Jelaskan makna atau pesan yang terkandung dalam puisi karya Adina 

Gusti (Horison, September 2000) di bawah ini!
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Pil Setan

Bodiku kecil mungil

Warnaku warna-warni

Rasaku enak sekali

Banyak penggemar setiap hari

Aku teman penghibur hati

Tapi kini hatiku sedih

Karenaku, hidup orang tak berarti

Jawab:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

3. Diskusikan dengan teman kelompok Anda yang ditunjuk oleh guru, 

bagaimana mengidentifikasi bahasa indah puisi karya Hartoyo 

Andangdjaja yang dimuat dalam majalah Horison Kaki Langit 67, Juli 

2002 di bawah ini, serta apresiasikan lewat unsur-unsur intrinsiknya!

Sebuah Lok Hitam

Buat Sang Pemimpin

Sebuah lok hitam

Terlepas dari gerbong

Sendiri melancar dalam kelam

Ada lok hitam melancar sendirian

Kami melihatnya bertanya keheranan:

Ke manakah lok berjalan

Adakah stasiun penghabisan

Jauh di depan tak ada sinyal kelihatan

Jauh di depan hanya malam terhampar di jalan
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Jawab: 

Bahasa indah puisi di atas 

____________________________________________________

____________________________________________________

Unsur-unsur intrinsik puisi, meliputi:

a. Tema puisi : __________________________________

b. Amanat : __________________________________

c. Rima : __________________________________

d. Kesan yang timbul : __________________________________

e. Penggunaan majas : __________________________________

f. Diksi : Lok hitam artinya ___________________

Sinyal maknanya_____________________

g. Makna puisi di atas : __________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

4. Tugas baca di luar!

Pilihlah minimal tiga buah puisi yang menurut Anda indah, menarik, dan

menimbulkan kesan yang mendalam, lalu buatlah laporannya berupa

kliping yang memberikan uraian tentang (1) segi keindahan puisi, (2) 

analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi, (3) parafrasa puisi untuk 

mengungkapkan makna, dan (4) letak keistimewaan puisi.
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Kegiatan Belajar 4. Tanggapan Terhadap Isi dan Cara Penyajian Teks 

yang Dibaca

a. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menentukan jenis teks/buku yang akan ditanggapi dari segi isi dan 

teknik penyajiannya.

2. Menunjukkan identitas teks/buku yang dibaca

3. Menjelaskan isi teks/buku yang dibaca

4. Menanggapi dari segi keunggulan dan kelemahan terhadap isi teks/buku 

dan cara penyajiannya

5. Memberikan kesimpulan atas tanggapannya.

b. Uraian Materi

Memberikan pendapat/tanggapan terhadap isi dan cara penyajian 

teks/buku yang dibaca sama artinya dengan membuat laporan dalam 

bentuk resensi. Resensi adalah suatu laporan atau ulasan mengenai suatu 

hasil karya atau buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para 

pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapat 

sambutan dari masyarakat atau tidak. Selanjutnya dalam arti yang lebih 

luas, resensi itu dibuat juga untuk memberikan pertimbangan-

pertimbangan terhadap karya seni, seperti pertunjukan drama, film, 

sinetron, dan lain-lain.

Seseorang yang akan membuat laporan resensi buku tentu harus 

mengetahui jenis atau macam buku yang dibaca, apakah termasuk buku-

buku fiksi atau nonfiksi. Yang termasuk buku-buku fiksi adalah buku-buku 

karya sastra, misalnya novel, roman, cerpen, dan lain-lain. Sedangkan yang 

termasuk buku-buku nonfiksi beragam jenisnya, misalnya buku-buku 

agama, filsafat, politik, pengetahuan populer, psikologi, ekonomi, dan 

sebagainya.
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Bila peresensi sudah memutuskan akan membuat resensi novel yang 

menarik perhatiannya, berarti akan memberikan tanggapan atau 

pertimbangan tentang kualitas baik buruknya isi novel yang dibacanya. 

Ingat, jika memberikan pertimbangan buktikan dengan cara mengutip 

sebagian kaya sastra tersebut.

Berikut ini adalah langkah-langkah meresensi karya sastra.

1) Bacalah buku yang akan diresensi itu secara global untuk mengetahui 

sekilas isi buku tersebut.

2) Bacalah sekali lagi sambil membuat catatan terhadap hal-hal yang perlu 

ditanggapi, misalnya penokohan yang kurang wajar, bahasanya yang 

kurang tepat, dan sebagainya.

3) Tuliskan kesan yang timbul setelah kamu membahas buku itu. Kesan ini 

dapat dijadikan sebagai judul

4) Langkah berikutnya adalah menuliskan judul resensi, judul buku, nama 

pengarang, tebal buku atau jumlah halaman, nama penerbit dan ulasan 

buku.

5) Ulasan resensi karya sastra dapat diawali dengan menyebutkan pokok 

permasalahan yang dibahas dalam buku itu dirangkai dengan 

sinopsisnya, kemudian baru unsur-unsur intrinsik lainnya dengan 

komentar segi keunggulan dan kelemahannya. Selanjutnya diulas nilai 

buku yaitu perbandingannya dengan buku-buku lain yang sejenis.

Sebaliknya, apabila seseorang akan meresensi buku nonfiksi, maka 

harus memperhatikan sasaran-sasaran resensi, yaitu:

1) Latar belakang

     Tunjukkan identitas buku (judul, pengarang, penerbit, tebal buku, 

ukuran buku, gambar sampul). Tanggapan diawali dengan penyajian 

tema secara singkat dan dilengkapi dengan deskripsi mengenai isi buku 

atau ikhtisar buku. 

2) Macam atau jenis buku

Komentari jenis bukunya dan termasuk klasifikasi buku apa.
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3) Keunggulan buku

Kemukakan segi-segi yang menarik dari isi buku tersebut dan 

jelaskan manfaatnya bagi pembaca.

4) Nilai buku

Sasaran penilaian tentang organisasi buku, isi, bahasa, dan teknik 

penyajian.

Untuk lebih jelasnya bacalah secara saksama contoh resensi di bawah ini!

Contoh Resensi Karya Sastra:

Problem Remaja Masa Kini

Judul Buku : Tanah Gersang

Pengarang : Mochtar Lubis

Tebal Buku : 228 halaman

Penerbit : Puastaka Jaya

Buku yang berjudul Tanah Gersang ini merupakan salah satu roman 

karangan Mochtar Lubis yang terdiri atas tiga buku. Dalam roman ini 

pengarang melukiskan kehidupan tokoh remaja kota yang tengah 

mengahapi kemelut zaman.

Tokoh utama cerita ini adalah Joni, seorang anak remaja yang sibuk 

dan tidak pernah memperhatikan keluarganya. Perjalanan hidup Joni 

sangat menderita, patut kita kasihani. Joni tumbuh secara tidak 

sewajarnya, tidak seperti kebanyakan anak-anak yang lain. Kesenangan 

yang aneh mulai tumbuh sejak kecil, yakni kesenangan membunuh kucing, 

terdapat di halaman 21: “… Joni memandangi dengan senang betapa 

kucing itu menggelepar di tanah dan darah mengalir bergejolak dari luka di 

lehernya, hingga akhirnya kucingitu mengejut-ngejut mati, dan kemudian 

jadi kaku.”
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Kebiasaan seperti itu terus berkembang mengikuti hidupnya. Ia 

merasa senang sekali ketika merampok, ia merasa berkuasa sekali atas 

nyawa orang lain yang dirampoknya. Bukan uang yang dicarinya, tetapi 

perasaan senang jika berhasil berkuasa atas seseorang. Kejanggalan-

kejanggalan seperti itu tidak diketahui keluarganya. Ayahnya hanya 

memberinya uang tanpa mau memperhatikan kedua anaknya. Ayah Joni 

menyangka dengan melimpahkan uang Joni, Maria, dan ibunya sudah 

menggantikan adanya seorang ayah di rumah. Akibanya, Joni tidak 

menaruh respek kepada ayahnya. Ia merasa asing dari keluarganya, 

terlihat pada halaman 30,”Tidak adanya hubungan antara dia dan ibunya 

lebih-lebih melepaskan diri Joni ….” 

Kenakaln-kenakalan Joni, Yusuf, dan sukandar diceritakan secara 

panjanglebar. Nilai-nilai dasar atau norma-norma sosial sudah berubah 

menjadi latar belakang cerita ini. Seorang ayah yang seharusnya 

memperhatikan keluarga dan mencintai anak-anaknya tidak ada dalam 

cerita ini. Juga diceritakan seorang istri, bibinya Yusuf, yang ditinggal 

berbulan-bulan oleh suaminya, merasa tidak melanggar susila ketika 

menerima tamu pria di kamarnya. Bahkan, Yusuf tidak menghina dan 

menganggapnya wajar. Begitu pula, Joni yang merupakan teman Yusuf 

mengadakan hubungan suami istri dengan bibiu Yusuf, Siti Rafiah. Ini 

menunjukkan nilai-nilai dasar sudah berubah.

Cerita berkhir dengan bunuh dirinya Joni. Ia tidak berani mengaku 

siapa dirinya sebenarnya, maksudnya mengakui perbuatan-perbuatan yang 

tidak baik kepada istrinya, Dewi dan, orang-orang lain.

Pengarang buku ini pertama-tama menggunakan alur maju ketika 

menceritakan rencana Joni, Yusuf, dan Sukandar untuk merampok di 

sebuah toko emas di Sawah Besar. Akan tetapi, kemudian pengarang 

menggunakan alur mundur. Ia menceritakan riwayat hidup masing-masing 

tokoh: Yusuf, Joni, dan Sukandar. Semua diceritakan secara panjanglebar 

hingga pembaca dapat menerti dan memahami latar belakang segal 

kejadian yang ada dalam roman ini. Contohnya, Yusuf ditinggal mati oleh 
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ayah, ibu, dan adiknya ketika ia masih kanak-kanak dan sejak saat itu 

bibinyalah tempat Yusuf menggantungkan kasih. Karena ia begitu sayang 

kepada bibinya, Yusuf ikut memegang rahasia, bahwa bibinya itu sering 

bersama laki-laki lain di kamarnya.

Setelah menceritakan latar belakang atau riwayat hidup tokoh-

tokohnya, pengarangkembali menggunakan alur maju. Ia menceritakan 

kelanjutan rencana perampokan yang terlaksana dengan berhasil. Juga 

diceritakan pertemuan Joni dengan Lisa, seorang gadis yang menghalalkan 

segala cara untuk mencapai keinginan. Ia pandai sekali merayu pria-pria

kaya untuk mencapai keinginannya seperti mendapatkan berlian ,emas, 

kesempatan bermain film, dan sebagainya. Pengarang masih menggunakan 

alur maju ketika menceritakan pertemuan Joni dengan Dewi, adik Lisa. Joni 

benar-benarjatuh cinta kepada Dewi, terbukti pada halaman192: “Cintanya 

dan cinta Dewi seakan –akan memberikan suatu tenaga yang tidak habis-

habis sumbernya.” 

Saya ingin menambahkan tentang nilai-nilai yang dasar sudah 

berubah, yaitu seorang gadis yang begitu mudahnya mau melakukan 

hubungan seks dengan pria yang belum menjadi suaminya. Hal ini terlihat 

pada tojkoh Lisa yang mau tidur dengan Joni untuk mencapai ambisinya. 

Juga Dewi seorang gadis lugu karena begitu mudah ia melepas 

kegadisannya dengan Joni yenga belum menjadi suaminya.

Cerita yang cukup menarik ini banyak berisikan imbauan-imbauan 

yang terselubung. Banyak sekali nasihat yang dapat kita ambil terutama 

bagi remaja dan orang tua. Dalam cerita ini, ayah Joni telah memberikan 

petunjuk kepada kita bahwa uang tidak bisa menggantikan cinta seorang 

ayah, pengaruh seorang ayah, perhatian, disiplin yang diberikan oleh ayah, 

dan adanya ayah di tengah-tengah keluarga. Begitu pula kepada anak 

remaja diimbau agar dapat menjaga kesucian diri sebelum menikah. 

Akibatnya, banyak orang seperti Sukandar, yang pergi ke tempat pelacuran 

hingga terserang demam yang tinggi. Pada akhir cerita ditampilkan seorang 
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tokoh, Dr. Mullenhoff, yang banyak memberi falsafah hidup yang dapat kita 

jadikan sebagai bahan renungan yang baik.

Roman ini banyak menampilkan karakter tokoh yang berbeda dan 

menarik. Lisa seorang gadis yang mata duitan, Dewi gadis lugu, lembut, 

dan polos. Joni, seorang yang kaya tetapi mau bergaul dengan golongan 

rendah, contohnya ia mau bergaul dengan Yusuf dan Sukandar, orang yang 

miskin.

Penyajian cerita ini cukup menarik. Ceritanya pun mudah ditangkap. 

Pengarang menyajikan masalah yang aktual, yang sering kita jumpai 

dalamkehidupan sehari-hari sehingga semuanya dapat kita terima dengan 

akal sehat. Cara penyajiannya pun tidak membosankan dan jelas. 

Maksudnya, pengarang menguraikan secara panjang lebar karakter tokoh-

tokohnya sehingga ceritanya tidak kabur. Adapun salah satu kekurangan 

pengarang adalah seringnya mengulang-ulang kisah yang porno sehingga 

membuat bosan. Dalam satu buku mungkin lebih dari 4 kisah adegan itu.

Bahasa yang dipergunakan pengarang adalah bahasa percakapan 

sehari-hari, bahkan bayak yang cenderung kasar. Terbukti pada halaman 

84: “Bussyeet! Sumpah Yusuf.” Jelas kata “bussyeet” bukan bahasa 

Indonesia ragam baku, tetapi sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari pada percakapan remaja. Akan tetapi, semua itu merupakan keunikan 

cerita ini, akibatnya cerita tidak kaku dan membosankan.

Menurut saya, cerita ini menarik untuk dibaca karena menceritakan 

tentang remaja dan segala macam problema yang dihadapi. Nilai-nilai 

susila yang berubah patut menjadi bahan pemikiran untuk refleksi diri. 

Apakah hidup yang kita jalani sudah cukup baik dan berarti?

Nah, saya rasa untuk lebih mengerti secara terperinci akan cerita 

tersebut, coba Anda baca bukunya!

Peresensi: Joice Widyayanti

(Dikutip dari Bahasa dan Sastra Indonesia

untuk SMK oleh Drs. Husin dkk.)
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c. Rangkuman

Rangkumlah uraian materi di atas sebagai pedoman untuk menger-

jakan tugas-tugas selanjutnya.

d. Latihan

1. Terangkan pengertian resensi!

Jawab:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. Jelaskan hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam resensi karya sastra?

Jawab: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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3. Jelaskan pula hal-hal yang perlu dimuat bila membuat resensi drama, 

sinetron, atau film!

Jawab:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. Terangkan pula hal-hal yang harus ada dalam resensi buku nonfiksi!

Jawab: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. Dalam resensi berjudul “Problem Remaja Masa Kini” di atas, peresensi 

mencoba menyoroti novel “Tanah Gersang” karya Mochtar Lubis. 

Berikut ini antara lain hal-hal yang disoroti, jelaskan menurut 

pendapatmu! 

a. Pokok permasalahan cerita:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

b. Segi isi dan teknik penyajian cerita: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

c. Keunggulan cerita: 

_______________________________________________________



Modul BHS.IND.UGL.02.1 44

_______________________________________________________

_______________________________________________________

d. Kelemahan cerita:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

6. Tugas baca di luar!

Pilihlah satu buah buku fiksi dan satu buah buku nonfiksi yang 

merupakan hobi atau bacaan kegemaranmu, kemudian buatlah tang-

gapannya (resensi) atas buku tersebut dengan memperhatikan 

kelengkapan unsur-unsur resensi antara lain:

a. identitas buku

b. isi buku

c. keunggulan buku

d. kelemahan buku

e. nilai buku

f. kesimpulan
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BAB. III

EVALUASI

A.Uji Kemahiran

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Bahasa indah dalam teks iklan dapat diidentifikasi melalui hal-hal berikut 

ini, kecuali...

a. bentuk kalimatnya yang pendek dan penuh gaya.

b. segi pelafalan

c. struktur kalimat bahasa daerah

d. penggunaan rima

2. Telaga Sunyi

Di kala sang bulan purnama 

Bersinar di atas telaga

Terdengar suara menggema

Melagukan balada tua

............................................

(Koes Plus)

Letak keistimewaan keindahan dari kutipan lirik lagu di atas adalah 

pada...

a. rimanya

b. temanya

c. alurnya

d. majasnya

3. Makna kata balada pada kutipan lirik lagu tersebut ialah...

a. lagu sedih

b. puisi cerita kepahlawanan

c. sajak sederhana tentang suatu cerita rakyat yang mengharukan
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d. nyanyian.

4. Bayar Rp.500.000,00. Pulang bawa Smash. 

Pada iklan di atas terdapat kesalahan penggunaan bahasa. Kalimat 

pembetulannya yang efektif ialah...

a. Bayar Rp.500.000,00, pulang sudah membawa Smash.

b. Dengan membayar Rp.500.000,00, Anda pulang membawa Smash.

c. Membayar Rp.500.000,00, pulang membawa Smash.

d. Bayar Rp.500.000,00, pulang dengan membawa Smash.

5. ...

Tetapi hatiku, selalu meninggikamu

Terlalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu

...

(Kukatakan dengan Indah oleh Peterpan}

Majas yang membuat kutipan lirik lagu di atas terasa indah ialah …

a. repetisi c. metafora

b. hiperbola d. anaphora

6. Kalimat-kalimat iklan berikut ini menimbulkan reaksi kinetik kepada 

pembacanya, sehingga tergerak hatinya untuk memiliki barang tersebut, 

kecuali...

a. Snack kacang garuda, enaknya nggak habis-habis!

b. Kawanku, paling tahu yang cewek mau!

c. Rokok penyebab kanker paru-paru!

d. Terus terang, Philips terang terus!

7. Kalimat-kalimat lirik lagu berikut ini yang tidak cermat adalah...

a. Ada cerita tentang aku dan dia...(Peterpan)

b. Antara Anyer dan Jakarta...kita saling jatuh cinta (Shela Majid)

c. Usah kau kenang lagi...sayang...masa yang telah hilang...(The 

Mercys) 

d. Sore itu langit menjadi gelap...mendung pun kian 

menebal...terdengar tetesan air hujan...semua menambah kesedihan 

(D’lloyd)



Modul BHS.IND.UGL.02.1 47

8. Pernah ada kalimat lirik lagu: “Biar kukejar seribu bayangmu...tapi apa 

daya tangan tak sampai.” Lirik lagu ini tidak cermat disebabkan 

karena...

a. tidak jelas bentuk aktif atau pasif

b. salah nalar dari segi aspek makna

c. subjek tidak jelas

d. subjek dan objek tidak jelas

9. Seharusnya kalimat lirik lagu no.8 di atas, dapat diperbaiki menjadi..., 

kecuali...

a. Biar kukejar seribu bayangmu...tapi langkah kakiku tak sampai.

b. Biar kutangkap seribu bayangmu...tapi apa daya tangan tak sampai.

c. Biar kupeluk seribu bayangmu...tapi apa daya tangan tak sampai.

d. Biar kuikuti seribu bayangmu...namun apa daya tangan tak sampai.     

10. Judul-judul lirik lagu berikut ini memberikan kesan yang mendalam 

tentang suatu peristiwa keseharian, kecuali...

a. Berita kepada Kawan oleh Ebiet G. Ade

b. Kisah Sedih di Hari Minggu oleh Koes Plush

c. Kisah Kasih di Sekolah oleh Crisye

d. Kebyar-kebyar oleh Gombloh

11. C e l e n g

Menjelang sore Badu masuk ke dalam rumahnya dengan gaduh, 

membuat orang seisi rumahnya yang sedang menonton acara 

infotainment di salah satu saluran tv swasta itu menjadi panik. Badu 

kegirangan, raut wajahnya bersinar dengan terang. Seisi rumah dibuat 

bingung. Lalu Badu menciumi Emaknya dan menyalami sambil

Kegirangan pada kedua adiknya.

“Badu lolos jadi caleg, Mak! Baru lulus seleksi!” teriaknya 

kegirangan. Spontan Emak Badu kegirangan. Maklum perjuangan Badu 

cukup keras di percaturan politik ini. Apalagi idealisnya, tidak 

ketolongan. Ia berharap lewat jalur parlemen akan memperjuangkan 

nasib korban gusuran. Emaknya menganggap cita-cita Badu cukup 
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tinggi. Perjuangannya pun ulet. Maka Emaknya ikut senang mendengar 

Badu benar-benar terpilih menjadi Caleg untuk tingkat kotamadya 

wilayahnya.

(Hais Quraisi dalam Warta Kota, 21 Maret 2004)

Bila Anda ingin menceritakan kembali isi kutipan di atas, maka secara 

sederhana Anda dapat mencatat peristiwanya sebagai berikut, kecuali...

a. Badu kegirangan

b. Badu lulus sebagai Caleg

c. Kedua adiknya menyambut gembira

d. Emaknya kegirangan.

12. Makna kata infotainment dalam kutipan cerita di atas, ialah...

a. Penyiaran

b. jumpa pers

c. informasi seputar dunia hiburan

d. berita serba-serbi

13. Unsur intrinsik yang paling menonjol dalam kutipan cerita soal no.11 di 

atas, adalah...

a. tema 

b. amanat 

c. penokohan

d. latar 

14. Peristiwa yang dialami Badu pada kutipan cerita soal no.11 dapat 

diungkapkan dengan peribahasa...

a. Bagai mendapat durian runtuh.

b. Bagai berpijak bara hangat.

c. Bak bintang terang

d. Seperti orang buta baru melihat

15. Hal yang paling menarik dalam cerita Di Atas Kereta Rel Listrik karya 

Hamsad Rangkuti adalah...

a. teknik penyajian ceritanya

b. tema ceritanya
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c. penokohannya

d. latar ceritanya

16. Terik matahari. Di atas ladang yang gersang tertata rapi deretan kursi-

kursi yang hijau. Untuk para hakim, penasihat hakim, dan lain-lain. Di 

antara kursi-kursi itu, terdapat kursi yang lebih besar dari yang lain di 

tengah-tengahnya. Laksana kepala bagi kursi-kursi yang bagai ular 

melingar. Akan ada perayaan di sini. Perayaan sambut kematian. 

Kematian sang Penghasut. Sang Lidah Api. Sang pembuat Onar.

Sang Bajingan … (Moh. Nadhiet Shidqi, Lidah Api)

Unsur intrinsik yang paling dominan dalam kutipan di atas, adalah...

a. tema cerita

b. penokohan

c. latar/setting

d. gaya bahasa 

17. “Apa permasalahannya. Mari kita selesaikan dengan baik-baik. Jangan 

bertindak seperti itu. Siapa tahu dia bukanlah orang yang kalian 

maksud”. “Bapak jangan ikut campur,” kata salah seorang dari mereka. 

Dia memegang besi lancip seperti obeng. “Siapa pun di antara kalian 

yang mencoba ikut campur, kami tidak segan-segan melukainya. Tiga 

teman kami mereka bunuh dengan cara yang kejam. Tandem pengenal 

sekolah mereka, mereka ikat di leher teman-teman kami itu seperti dasi 

kematian. Kekejaman harus dibalas dengan kekejaman yang sama!” (Di 

Atas Kereta Rel Listrik oleh Hamsad Rangkuti) 

Karakter Sekelompok pelajar dalam kutipan di atas adalah tipe anak-

anak yang...

a. anarkhis

b. destruktif

c. konstruktif

d. kontributif

18. Faktor ekstrinsik yang membentuk kutipan cerita no.17 adalah...
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a. faktor ekonomi

b. faktor politik

c. faktor lingkungan

d. faktor psikologis

19. Saya hanya pamit istri kalau akan menginap di desa, dan tidak 

mungkin istri ikut, karena paginya ia harus bekerja. Tentu saja saya 

tidak menceritakan kepada istri bahwa saya akan menayuh. Dapat 

diduga istri saya akan melarang saya dengan alasan itu takhayul yang 

pasti tidak benar. Saya juga tidak percaya hal-hal yang gaib, tetapi saya 

melakukannya sebagai adat.

Jadilah saya tidur dengan sebilah keris, sebuah ujung tombak, dan 

sebuah pistol. Saya terima pistol itu karena saudara yang lain menolak. 

Kata mereka, untuk apa itu barang pabrik yang tak berguna. Mainan 

anak mereka malah lebih seram.

(Pistol Perdamaian, Kuntowijoyo)

Unsur yang melatarbelakangi cerita itu adanya fakor...

a. agama

b. politik

c. psikologi

d. budaya

20. Yang bukan merupakan buku kumpulan cerpen adalah...

a. Mereka Bilang Saya Monyet buah pena Djenar Maesa Ayu

b. Lukisan Perkawinan karya Hamsad Rangkuti

c. Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kuntowijoyo

d. Supernova buah pena Dewi Dee Lestari

21. Pagiku hilang sudah melayang

Hari mudaku sudah pergi

Kini petang datang membayang

Batang usiaku sudah tinggi

....................

(Menyesal, Ali Hasjmy)
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Unsur intrinsik yang menonjol dalam kutipan puisi di atas adalah...

a. tema sajak

b. penggunaan rima

c. amanat

d. majas

22. cemara menderai sampai jauh,

terasa hari akan jadi malam,

ada beberapa dahan ditingkap merapuh

dipukul angin yang terpendam

........................

(Derai-derai Cemara, Khairil Anwar)

Kutipan puisi di atas memberikan kesan ...

a. kesunyian

b. kegelisahan

c. kesedihan

d. kecemasan

23. Bodiku kecil mungil

Warnaku warna-warni

Rasaku enak sekali

Banyak penggemar setiap hari

………………………

Karenaku, hidup orang tak berarti

(Pil Setan, Adina Gusti)

Keistimewaan puisi di atas terletak pada ...

a. temanya

b. amanatnya

c. rimanya

d. diksinya

24. Bila dikaitkan dengan peristiwa keseharian kutipan puisi no.23 di atas 

bermakna...
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a. Pil Setan (ekstasi dan koplo) banyak digemari orang

b. Pil Setan (ekstasi dan koplo) meskipun banyak diminati, namun tidak 

bermanfaat bagi kesehatan

c. Pil Setan (ekstasi dan koplo) sebagai teman penghibur hati sehingga 

banyak digemari orang

d. Pil Setan (ekstasi dan koplo) rasanya enak sekali sehingga digemari 

banyak orang

25. Aku tabung ajaib itu:

yang menyapamu tak kenal waktu

memberimu kabar mulai percintaan hingga ilmu

…………………………

(Poltak Tampubolon, Teve) 

Bila dikaitkan dengan kehidupan keseharian menyatakan...

a. kemajuan teknologi televisi memang luar biasa

b. televisi memiliki kehebatan informasi

c. televisi memberikan aspek hiburan dan aspek informasi

d. televisi menyajikan informasi percintaan dan ilmu

26. Dari kaki langit air membusa

Dari tahun ke tahun ia datang melanda

Sejak dari tumit, ke paha lalu lewat kepala

Menyeret semua

…………………………..

(Yang Kami Minta Hanyalah, Taufik Ismai)

Kutipan puisi di atas terdapat majas berikut ini, kecuali …

a. klimaks

b. personifikasi

c. asosiasi

d. hiperbolisme

27. Seorang lupa menggosok giginya sebelum tidur

Di dalam tidurnya ia bermimpi

Ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka
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Ketika ia bangun pagi hari

Sikat giginya tinggal sepotong

Sepotong yang hilang itu agaknya

Tersesat  di dalam mimpinya dan tak bisa kembali

………………………………

(Sajak Sikat Gigi, Yudhistira Adinugraha M.)

Kutipan puisi di atas bila dikaitkan dengan kejadian keseharian dapat 

dinyatakan dengan hal-hal di bawah ini, kecuali …

a. peristiwa itu terlalu berlebihan

b. ternyata antara mimpi dan kenyataan berhubungan

c. peristiwa itu mengajarkan supaya membiasakan diri menggosok gigi 

sebelum tidur.

d. peristiwa itu sangat tidak logis

28. Jaring-jaring

kali ini 

nelayan menebar jaring di laut

menangkap ikan

kali lain

Tuhan menebar jaring maut

menangkap insan

(Piek Ardijanto)

Puisi di atas mengandung amanat...

a. manusia tidak dapat menentukan nasibnya

b. manusia menangkap ikan dengan jarring dan supaya hati-hati 

dengan jaringnya itu

c. manusia supaya selalu bersyukur kepada Tuhan

d. ajal nelayan sudah dekat

29. Kutipan puisi no.28 di atas menimbulkan kesan …

a. kegelisahan yang bertubi-tubi

b. ketakutan menghadapi maut
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c. kekhawatiran menghadapi jaring maut

d. keridlaan bahwa nasib seseorang hanya Tuhan yang menentukan

30. Buat apa pendidikan, aku bertanya

Mengajarmu kenal yang agung, jawab gunung

Agar kau tahu kekekalan, kata langit

Bisa menikmati keindahan, tambah matahari

Supaya tahu keburukan, seru hutan

Paham pada diri sendiri, siul burung

Dan bikin kau dinamis, bisik angin

…………………………………….

(Renungan Bapak Guru, Eka Budianta)

Keistimewaan kutipan puisi di atas adalah …

a. berisikan kritik sosial terhadap pendidikan

b. bentuknya berupa dialog

c. berisikan amanat supaya menghargai martabat pendidik

d. temanya tentang pendidikan

31. Novel ini diilhami kisah cerita Sang Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh, 

yakni …

a. Supernova, buah pena, Dewi Lestari atau Dee

b. Pada Sebuah Kapal, karya N.H.Dini

c. Saaman, buah pena Ayu Utami

d. Anggrek Tak Pernah Dusta, karya Marianne Katoppo

32. Novel ini telah memberikan lebih daripada yang kita harapkan dari 

jenisnya. Dikerjakan dengan keterampilan teknis bercerita dan perasaan 

halus seorang wanita Demikian pendapat Jakob Sumardjo, kritikus 

sastra. 

Marianne Katoppo dengan keterampilannya banyak menggunakan 

gaya kontras. Misalnya “mengapa tidak? Haruskah aku kembali ke kota 

besar itu, yang begitu simbah sesal, begitu kaya kenangan? (hlm.39). 

Tidak dapat dipungkiri, memang, banyak terdapat kata yang tidak 
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menggunakan ejaan baku, seperti “faham” (hlm.18) yang mestinya 

paham, nasehat (hlm.23) kata bakunya nasihat dan masih banyak lagi.

Hal yang ditonjolkan dalam penggalan sesuai di atas ialah …

a. kelebihan novelnya

b. pendapat kritikus Jakob Sumardjo

c. keterampilan penulisnya / Marianne Katoppo

d. gaya penulis dan kelemahannya

33. Penggalan teks soal no.32 di atas merupakan bentuk prosa …

a. esai

b. antologi

c. resensi

d. biografi

34. Karya N.H. Dini yang berisikan labang perkawinan yang hancur dan 

penyembuhan trauma kehancurannya perkawinan adalah...

a. Pada Sebuah Kapal

b. La Barka

c. Namaku Hiroko

d. Keberangkatan

35. “Aku berjalan kaki”

“Hendak ke mana?”

“Ke rumahku.”

“Di mana rumahmu?”

“Perjalananku adalah rumahku.”

“Sampai di mana?”

“Sampai aku menemukan pagar. Pagar itu terlalu jauh sekali.”

(Pagar, karya Hamsad Rangkuti)

Perihal yang menarik yang dapat kita renungkan karena memiliki 

filosofis yang tinggi adalah...

a. Pengarang sedang berjalan kaki menuju rumahnya.

b. Pengarang sewaktu berjalan kaki menuju rumah menganggap 

alamlah rumahnya
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c. Pengarang mencari-cari rumahnya yang berpagar.

d. Perjalanan pengarang sampai nanti saatnya Tuhan memanggilnya 

pulang kembali ke balik pagar-Nya.

36. Tuti dalam novel Layar Terkembang adalah gadis idealis, penuh cita-cita 

untuk memajukan wanita dan pendidikan pada umumnya. Maria tipe 

gadis yang lincah, menyukai hal-hal yang menyenangkan dan bersikap 

terbuka.

Unsur intrinsik yang dominan dalam penggalan resensi novel di atas 

ialah …

a. Tema

b. Penokohan 

c. Plot

d. Amanat

37. Lampu-lampu yang pada berkelip di belantara pencakar langit, yang 

kelihatan dari jendela, mengingatkan Marno pada ratusan kunang-

kunang yang suka bertabur malam-malam di sawah embahnya di desa.

(Seribu Kunang-kunang di Manhattan, Umar Kayam)

Hal menarik dalam penggalan cerita di atas ialah …

a. Keindahan lampu-lampu kota yang gemerlapan.

b. Kunang-kunang yang sangat indah di malam hari di sawah.

c. Lampu-lampu yang berkelip di belantara pencakar langit.

d. Lampu-lampu yang berkelip mengingatkan keadaan desanya pada 

malam hari.

38. “Waktu kita berpisah dulu, aku ikut rombongan pedagang-

pedagang lain sebagai penunjuk jalan,” jawabannya pelan dalam 

bahasa Venesia. “Tetapi rombongan itu diserang orang-orang Tartar, 

banyak yang dibunuh dan sebagian dijadikan budak belian. Karena aku 

mepunyai keahlian, maka aku dijual sebagai budak belian. Dan itulah 

aku sekarang, Tauan Nicolo, lihatlah rantai di kakiku ini.”
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Ia bergerak tetapi tak dapat mendekati kami. Pada satu kakinya 

terdapat rantai besi. Itulah suara yangsejak tadi didengar oleh Tonio,

Pak Nicolo berpaling pada si Giacomo, tukang jual perhiasan. 

“Kukira lain kali sajalah aku membeli barang-barang Tuan. Perlu 

Tuan ketahui orang ini pernah menolong nyawaku dan banyak kali ia 

menjadi penunjuk jalanku lewat gunung dan padang pasir. Gunung-

gunung memang tidak akan saling berjumpa. Karena itu tunjukkan 

padaku surat pembelian Tuan. Kubayar dengan harga dua kali lipat. 

Berikanlah dia kepadaku lagi ….”

           (Luise Andrews, terj. Sri Ms.)

Informasi budaya dari penggalan novel terjemahan di atas ialah …

a. budak belian yang dijual dan dirantai kakinya

b. percakapan dalam bahasa Venesia

c. orang-orang Tartar yang suka membunuh

b. rombongan pedagang yang terpisah

39. Amanat arau pesan yang terkandung dalam penggalan novel soal no.38 

ialah...

a. membalas budi baik orang yang pernah melolong kita

b. nilai perhiasan sama dengan budak belian

c. manusia akan saling berjumpa lagi

d. gunung-gunung saksi perjumpaan manusia

40. Guru Isa berhenti berbicara, sekarang jelas padanya semuanya. Seakan-

akan cahaya kilat datang menerangi hatinya. Sekarang dia tahu. Semua 

orang pikirnya, hidup dan mempunyai dan menyimapn ketakutan-

ketakutan sendiri. Orang kaya takut hartanya akan habis, orang besar 

takut akan dikalahkan orang lain. Salim takut pada hantu dan setan-

setan. Tiap orang punya ketakutan sendiri dan mesti balajar hidup     

dan mengalahkan ketakutannya. Sedang mereka, serdadu-serdadu 

keras yang menyiksanya itu juga penuh ketakutan. Bertamah besar 

takut mereka, bertambah mereka jadi kejam. Tapi saya tidak tahu 

bagaimana menerangkannya pada Hazil, pikirnya.     
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     (Jalan Tak Ada Ujung, Mochtar Lubis) 

Hal yang menarik dari penggalan novel di atas ialah …

a. Setiap orang wajar mempunyai rasa takut.

b. Setiap orang harus berusaha mengalahkan rasa takutnya.

c. Bertambah besar seseorang bertambah besar pula rasa takutnya.

d. Cahaya keberanian menerangi hati Guru Isa.
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BAB. IV 

PENUTUP

A. Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban uji kemahiran yang 

ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, 

kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 1,2,3 dan 4.

B. Rumus

Jumlah jawaban Anda yang benar 

Tingkat penguasaan  = ___________________________  x  100 %

40

Makna tingkat penguasaan yang Anda capai:

90% - 100% = baik sekali

80% -   89% = baik

70% - 79% = cukup baik

< 70% = kurang

Apabila tingkat penguasaan Anda telah mencapai 70% atau lebih, maka 

Anda dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Akan tetapi, kalau tingkat 

penguasaan Anda ternyata kurang dari 70%, berarti Anda harus mengulang 

materi kegiatan belajar di modul ini, terutama bagian yang belum Anda 

pahami! Bagus! Selamat Belajar!
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KUNCI JAWABAN

A. Kegiatan Belajar 1

1. Komentar Iklan tersebut adalah:

a. Perulangan bunyi vokal u (rima asonansi) menimbulkan efek estetis 

pada iklan ini, dan pemilihan kata cewek sangat tepat karena 

diperuntukkan kepada para remaja yang gemar membaca majalah 

“Kawanku.”

b. Perulangan pada bunyi vokal o pada kata “polo” dan nada ong  pada 

kata “bolong rasa plong” merupakan pilihan kata yang tepat untuk 

memikat konsumen supaya menikmati rasa segarnya permen merk 

“POLO” dan mengharumkan nafasnya.

c. Reduplikasi “Nano-Nano” dan pilihan kata “Permen Enak dan Rame 

Rasanya” sangat tepat untuk memikat konsumen untuk menikmati 

produk tersebut.

d. Pilihan katanya tepat pada larik “Snack Pilus Garuda, Enaknya nggak 

Habis-habis” yang mampu menimbulkan konotasi hebat kepada anak-

anak sehingga berebut membelinya.

e. Plihan kata-katanya tepat pada larik “Setiap kali Bacalah Opini. 

Majalah Opini Nakal, tapi Nggak Asal. Hal ini mempublikasikan kepada 

masyarakat agar memilih bacaan tersebut, karena selain halamannya 

bertambah banyak, juga memuat berita tentang selebritis. 

2. Penggunaan rima akhir yang sama pada bait 1,2,4,5 dan rima silang pada 

bait 3,6, serta majas anafora pada bait 3,4,5,6.

3. Komentar Iklan tersebut adalah:

a. kata menghilangkan diganti menjadi mengobati atau menyembuhkan.

b. bentukan rancu berulang kali diperbaiki menjadi berkali-kali atau 

berulang-ulang.

c. kata usah = perlu, seharusnya tak usah.

d. kata karir, seharusnya karier

4. kebijaksanaan guru.
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B. Kegiatan Belajar 2

1. Unsur intrinsik dan ekstrinsik

a. tema : perkelahian pelajar di atas KRL.

b. amanat : hindari terjadinya perkelahian antarpelajar karena 

bisa menjadi teror kepada orang-orang di sekitanya.

c. plot : alur maju

d. karakter : pelajar pendendam dan pelajar baik-baik yang jadi 

korban, sementara Pak Tua bersifat arif, berusaha 

melerai.

e. latar/setting : di dalam gerbong kereta api rel listrik.

f. sudut pandang : orang pertama

g. gaya cerita : serius dan lancar cara pengarang bercerita.

 unsur luar : latar belakang perkelahian pelajar dan faktor 

psikologis.

2. Makna idiomatik:   

a. terjebak dan tak ada jalan untuk keluar

b. suasana masyarakat miskin dan kumuh

c. sudah dekat ajalnya

d. kematian seseorang tak dapat dicegah bila sudah takdirnya.

e. hukuman mati

Soal 3, 4, 5 jawaban fleksibel sesuai kebijaksanaan guru.

C. Kegiatan Belajar 3

1. Daya apresiasi:

a. Keinginan sebagian rakyat agar dibuatkan bendungan untuk 

mencegah banjir.

b. Keprihatinan

c. Kami: sebagian rakyat Indonesia yang tertimpa bencana banjir, bapa: 

pemimpin bangsa atau pemerintah.

d. bendungan: bangunan penahan air untuk irigasi (pembangkit listrik 

dsb.)

tanggul : tambak (pematang besar) di tepi sungai untuk menahan air.
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sedekah: derma kepada orang miskin (berdasarkan cinta kasih sesama 

manusia). 

e. Sungguh memprihatinkan karena mereka berkali-kali tertimpa bencana 

banjir dari semata kaki hingga lewat kepala menyeret semua harta 

benda.

f. Karena mereka ingin terlepas dari bencana dan penderitaan.

g. Mereka tidak menginginkan sedekah dari uang pampasan perang.

h. Klimaks, hiperbola, personifikasi dan ironi

i. Penggunaan rima akhir

j. Faktor ketidakadilan kepada masyarakat.

2. Pil setan (ekstasi dan koplo) meskipun dianggap sebagai penghibur 

namun tidak bermanfaat bagi kesehatan. Pil tersebut bahkan membuat 

hidup orang tak berarti.

3. Unsur-unsur intrinsik puisi tersebut:

a. tema puisi : lok hitam gambaran pemimpin yang tidak peduli pada 

rakyat.

b. amanat : bila pemimpin tidak memperhatikan rakyatnya seperti 

lok hitam yang terlepas dari gerbong dan jalannya tak 

tahu arah.

c. rima : menggunakan rima silang dan rima akhir yang sama

d. kesan : mencekam

e. majas : personifikasi

f. diksi : lok hitam = lokomotif, sinyal = tanda isyarat

g. Pemerintah (pemimpin) harus memperhatikan rakyatnya, jangan 

seperti lok hitam yang terlepas dari gerbong dan 

meluncur sendirian dalam kelam. 

4. Jawaban fleksibel sesuai kebijaksanaan guru.

D. Kegiatan Belajar 4

1. Resensi adalah suatu laporan atau ulasan mengenai suatu hasil karya 

atau buku.
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2. Identitas buku, sinopsis, tema, amanat, penokohan, alur, latar, sudut 

pandang, gaya bahasa pengarang, serta segi keunggulan dan 

kelemahan buku tersebut.

3. Pendahuluan: judul, penulis, sutradara, penayangan, para pemain atau 

aktor/aktris Analisis: tema, plot, perwatakan, konflik, dialog, tata 

artistik, akting, kasting.

4. Identitas buku, isi, keunggulan dan kelemahan buku, nilai buku, dan 

kesimpulan.

5. Menurut pendappat saya:

a. Kehidupan tokoh remaja kota yang tengah menghadapi kemelut 

zaman.

b. Isinya cukup menarik mengisahkan tokoh Joni, seorang anak 

remaja yang sibuk dan tidak pernah mendapat perhatian orang 

tuanya, sehingga tumbuh menjadi anak yang sesat, tidak bermoral, 

merampok, membunuh, dan sebagainya.Teknik penyajian 

ceritanya pun menarik, pengarang berhasil menyajikan masalah 

aktual yang banyak dialami remaja kota yang bobrok moralnya. 

Alur ceritanya tidak berbelit-belit dan bahasa yang digunakan 

adalah bahasa percakapan sehari-hari sehingga mudah dipahami 

isi ceritanya.

c. Keunggulan ceritanya terletak pada pesan moral yang hendak 

disampaikan kepada para pembaca, yaitu adanya perhatian, 

petunjuk, dan disiplin dalam mendidik anak, maka masa depan 

anak dapat terselamatkan. Selain itu, khususnya para gadis agar

tetap menjaga kesuciannya, jangan terperangkap dalam pergaulan 

bebas.

d. Kelemahan ceritanya yaitu seringnya mengulang-ulang kisah 

pornografi sehingga membosankan.   

6. Jawaban fleksibel sesuai kebijaksanaan fasilitator (guru).
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E. Kunci Jawaban Uji Kemahiran

1. D 11. C 21. B 31. A

2. A 12. C 22. D 32. D

3. C 13. C 23. B 33. C

4. B 14. C 24. B 34. A

5. A 15. B 25. C 35. D

6. C 16. C 26. C 36. B

7. C 17. A 27. B 37. D

8. B 18. C 28. A 38. A

9. D 19. D 29. D 39. A

10. D 20. D 30. A 40. B
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