
Bab 7 
Pendidikan

Media belajar yang harus disediakan:
•	 Berbagai	contoh	tajuk	rencana/editorial	

dari	surat	kabar
•	 Rekaman	diskusi	dari	radio/televisi
•	 Rekaman	pementasan	drama
•	 Teks	drama
•		 Teks	pengalaman	pribadi

Standar Kompetensi: 
A.	 Membedakan	fakta	dan	opini	pada	editorial	dengan	

membaca	intensif
B.	 Mengomentari	pendapat	seseorang	dalam	suatu	diskusi	

atau	seminar
C.	 Menggunakan	gerak-gerik,	mimik,	dan	intonasi,	sesuai	

dengan	watak	tokoh	dalam	pementasan	drama
D.	 Menarasikan	pengalaman	manusia	dalam	bentuk	adegan	

dan	latar	pada	naskah	drama

	 Fakta	 akan	 Anda	 pelajari	 dalam	 bab	 ini.	 Fakta	
sering	 disamakan	 dengan	 angka-angka	 walaupun	
tidak	selamanya	benar.	Fakta,	khususnya	yang	berupa	
angka,	susah	kita	ingat	karena	begitu	banyak	variasinya,	
bukan?	

Pengasosiasian	 ataupun	 pengimajinasian	 merupakan	
cara	mudah	untuk	mengingat	fakta-fakta	berupa	angka.	
Misalnya,	 untuk	 nomor	 handphone	 ini	 0812147556.	
Untuk	mengingatnya	dengan	mudah,	jadikanlah	nomor	
tersebut	menjadi	sebuah	cerita	dengan	terlebih	dahulu	
memilah-milahnya	menjadi:	081.21.4.75.56.

”HARI	 KARTINI	 (tanggal	 21	 bulan	 4)	 diperingati	 oleh	
TUJUH	 LIMA	 orang	 siswa	 SD	 dari	 kelas	 LIMA	 dan	
ENAM”.	Selamat mencoba!

Tr
ik

Kasus Ahmad: 
“Ketika	belajar	Sejarah,	saya	sering	
kerepotan	dengan	banyaknya	angka	
yang	harus	saya	hapal.	Misalnya,	
tanggal	terjadinya	perjanjian-perjanjian,	
tanggal	kelahiran	para	pahlawan,	tahun	
peperangan,	dan	sebagainya.”

Kasus Sari:
“Saya	memiliki	banyak	teman.	Tentu	saja	
masing-masing	memberi	saya	nomor	
telepon.	Dari	sekian	teman	itu,	satu	pun	
tidak	ada	yang	tahu	nomornya.	Jangankan	
nomor	mereka,	nomor	telepon	saya	sendiri	
pun	sering	lupa.”

Studi Kasus



Sumber	 foto:	Dokumen penerbit

1  Fakta dan Opini dalam Editorial

memerhatikan sifatnya masing-masing, pernyataan (a) disebut fakta dan 
pernyataan (b) disebut pendapat atau opini.
•	 Fakta	 adalah	hal,	 keadaan,	 atau	peristiwa	yang	merupakan	kenyataan	

atau sesuatu yang benar-benar terjadi.
•	 Opini	 adalah	pendapat,	pikiran,	 ataupun	pendirian.

	 Dalam	editorial	ataupun	 tajuk	 rencana	surat	kabar	atau	majalah,	 fakta	
dan	 opini	 selalu	 muncul	 bersamaan.	 Pendapat-pendapat	 yang	 dikemuka-
kan	 di	 dalamnya	 merupakan	 tanggapan	 atas	 fakta	 aktual	 yang	 terjadi	 di	
masyarakat	yang	kemudian	menjadi	 sorotan	bagi	media	 itu.	
	 Perhatikanlah	 contoh	berikut.

Fakta Opini

1)	 Kini,	rata-rata	waktu	yang	digu-
nakan	setiap	siswa	untuk	bela-
jar	sekitar	lima	jam	per	hari.

2)	 Sementara	itu,	pada	tahun	se-
belumnya,	 menurut	 survei	 se-
buah	 LSM,	waktu	 belajar	me-
reka	 di	 luar	 kegiatan	 sekolah	
hanya	2-3	jam	per	hari.

Kesadaran	 akan	 pentingnya	 belajar	 di	
kalangan	 remaja	 Indonesia	 semakin	 me-
ningkat,	terutama	dilihat	dari	 jumlah	jam	
belajar	mereka.	Kesadaran	itu	perlu	ditun-
juang	oleh	kepedulian	orang	tua	dan	Pe-
merintah,	misalnya	dengan	menye	diakan	
bahan	 bacaan	 yang	 bermutu	 dan	 sesuai	
dengan	 taraf	 perkembangan	 psiko	logi	
mereka.

	 Opini	 dapat	 berupa	 tanggapan	 atas	 fakta-fakta	 yang	 ada.	 Pendapat	
pun	dapat	diperkuat	oleh	fakta-fakta	sehingga	opini	menjadi	lebih	kuat	dan	
meyakinkan.

	 Perhatikanlah	kedua	kalimat	berikut.
a.	 Jumlah	 siswa	 di	 kelas	 kami	 bertambah	 dari	 30	

orang	menjadi	 32	orang.
b.	 Perlu	 ada	perubahan	 formasi	 tempat	duduk	 agar	

suasana	belajar	di	kelas	 lebih	menyenangkan.

	 Jika	kita	perhatikan	dengan	cermat,	isi	dari	kedua	
pernyataan	itu	berbeda.	Pernyataan	(a)	menyampaikan	
informasi	 yang	 bersifat	 fakta,	 sementara	 pernyataan	
kedua menyampaikan pendapat dari pemikiran. Dengan 

Apersepsi

Masalah	 aktual	 apa	 yang	 banyak	 dibicarakan	 media	 massa	 akhir-akhir	 ini?	 Bagaimana	
pendapat	Anda	 tentang	masalah	 tersebut?

A. MEMBEDAKAN FAKTA DAN OPINI PADA EDITORAL 
DENGAN MEMBACA INTENSIF
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	 Sudah	puluhan	 tahun	pendidikan	kita	
mendapat	 nilai	 merah.	 Selama	 itu	 pula,	
mas-yarakat	mengeluhkan	rendahnya	mutu	
pendidikan	 kita.	 Cukup	 banyak	 penyebab	
dikemukakan,	seperti	lemahnya	pengabdian	
guru,	 melencengnya	 kebijakan	 sekolah,	
dan	terlalu	besarnya	campur	tangan	politik	
ke	 dalamnya.	 Namun,	 kenyataan	 bahwa	
masyarakat	sendiri	ikut	ambil	bagian,	jarang	
sekali	 disebut.	
	 Peranan	masyarakat	dalam	memajukan	
pendidikan	 antara	 lain,	 kalau	 bukan	 yang	
paling	 ditonjolkan,	 berkaitan	 dengan	
persoalan	dana.	 Selama	 ini,	 ada	 semacam	
kontroversi	 antara	 pihak	 kubu	 idealis	
pendidikan	dengan	kubu	realis.	Kubu	idealis,	
kebanyakan	 anggotanya	 adalah	 warga	
masyarakat,	mengatakan	bahwa	pendidikan	
sepenuhnya	 merupakan	 tanggung	 jawab	
pemerintah.	 Bagi	 kubu	 ini,	 pendidikan	
adalah	 hak	 yang	 harus	 dipenuhi	 oleh	
pemerin	tah	 alias	 negara.	 Hal	 itu	 sesuai	
dengan	 yang	dinyatakan	oleh	UUD	 kita.	
	 Sebaliknya,	 bagi	 kubu	 realis,	 yang	
banyak	 diwakili	 oleh	 penyelenggara	
pendidikan,	 khususnya	 swasta,	 pendidikan	
dewasa	ini	bukan	lagi	sepenuhnya	persoalan	
pela-yanan	 melainkan	 sudah	 berubah	
menjadi	 industri.	 Dengan	 lebih	 tegas,	
pendidikan	 kini	 telah	 bergeser	 menjadi	
industri	 jasa,	 bukan	 lagi	 pelayanan	 sosial.	
Oleh	 karena	 itu,	 untuk	 mendapatkan	
pendidikan	 yang	 baik,	 masya	rakat	 juga	
harus	 bersedia	 mengeluarkan	 dana	 yang	
sepadan.	Pendidikan	yang	baik	memerlukan	
dana	 yang	memadai.	

Perubahan Mental untuk Keberhasilan Pendidikan

	 Akan	 tetapi,	 kalau	 kita	 melihatnya	
lebih	 jauh,	 ternyata	 sikap	 masyarakat	
terhadap	pendidikan	sendiri	masih	bersifat	
rancu.	 Masyarakat	 menuntut	 pelayanan	
pendidikan	 berkualitas,	 tetapi	 kesiapan	
mereka	 mengeluarkan	 dana	 belum	
memadai.	 Kebanyakan,	 masyarakat	 kita	
masih	 berpegang	 pada	 pola	 pendidikan	
murah	 sehingga	 enggan	 mengeluarkan	
dana	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 riil	 proses	
pendidikan.	Di	 lain	waktu,	 ketika	 keadaan	
memaksa,	 masyarakat	 bersedia	 juga	
mengeluarkan	 biaya	 tinggi,	 bahkan	 tanpa	
ada	jaminan	layanan	pendidikan	berkualitas.	
Namun,	 kesediaan	 itu	 justru	 baru	 muncul	
ketika	 dalam	 keadaan	 terpepet.	
	 Salah	 satu	 persoalan	 lain,	 di	 samping	
soal	 pendanaan,	 adalah	 sikap	 masyarakat	
terhadap	 pendidikan	 itu	 sendiri.	 Kebanya-
kan	 masyarakat	 melihat	 pendidikan,	
terutama	 sebagai	 proses	 perolehan	 ijazah	
atau	sertifikat	yang	diperlukan	siswa	untuk	
mendapatkan	pekerjaan.	Dengan	kata	lain,	
masyarakat	 kita	 lebih	 berorientasi	 pada	

Sumber	 foto:	Dokumen penerbit

Latihan

Bacalah	 tajuk	 rencana	 di	 bawah	 ini	 dengan	 baik.	 Kemudian,	 jawablah	 pertanyaan-
pertanyaan	berikut	 dengan	benar	 dan	 jelas.

1)	 Masalah	 apakah	 yang	menjadi	 sorotan	 dalam	 tajuk	 rencana	 itu?
2)	 Tunjukkanlah	masing-masing	 tiga	 contoh	 fakta	 dan	opini	 dalam	 tajuk	 tersebut.
3)	 Dalam	 tajuk	 tersebut,	 apakah	 fakta	 dijadikan	 dasar	 dalam	 berpendapat,	 atau	

pendapatkah	 yang	 kemudian	 diperkuat	 oleh	 fakta?
4)	 Adakah	pernyataan	dalam	tajuk	tersebut	yang	bukan	fakta	dan	bukan	pula	opini?	

Jelaskan.
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aspek	formal	pendidikan	dibandingkan	aspek	
substansial.	 Mereka	 merasa	 cukup	 puas	
dengan	 nilai,	 ijazah,	 atau	 tanda	 kelulusan	
lain,	 dibandingkan	 pada	 kemampuan	 dan	
pengetahuan	yang	diperoleh	siswa.	Mereka	
cukup	 puas	 dengan	 laporan	 hasil	 belajar	
yang	disodorkan	oleh	sekolah	tanpa	pernah	
berpikir	bahwa	laporan	tersebut	dibuat	dan	
bisa	 dimanipulasi.	
	 Bahkan,	 lebih	 memprihatinkan	 lagi	
adalah	orientasi	hasil	akhir	yang	berlebihan	
akhirnya	 justru	 menghapuskan	 orientasi	
proses	dan	kualitas.	Masyarakat	hampir	 ti-
dak	pernah	menyempatkan	diri	berbincang-
bincang	dengan	anak-anak	tentang	proses	
belajar	yang	terjadi	di	sekolah.	Mereka	juga	
hampir	tidak	pernah	mencoba	menguji	sen-
diri.	 Tentu	 saja,	dengan	cara	 informal	dan	
tidak	 terang-terangan	 untuk	 mengetahui	
kualitas	anak-anak	mereka.	Sebaliknya,	apa	
yang	mereka	 ingin	tahu	sebatas	nilai	yang	
dicapai	 anak-anak	mereka.	
	 Akibat	 selanjutnya	 adalah	 munculnya	
mental	 instan.	 Mereka	 tidak	 mampu	
menghadapi	 kenyataan	 bahwa	 proses	
belajar	 memerlukan	 usaha	 keras	 di	 pihak	
anak-anak	mereka,	bukan	hanya	usaha	keras	
pihak	 sekolah.	 Sebaliknya,	mereka	melihat	
keberhasilan	 proses	 belajar	 sepenuhnya	
ditentukan	 oleh	 sekolah	 sehingga	 kalau	
terjadi	 hambatan,	 sekolah	 yang	 harus	
dipersalahkan.	 Dengan	 demikian,	 mereka	
hanya	 bisa	 melihat	 bahwa	 jangka	 waktu	
belajar	 merupakan	 sesuatu	 yang	 bersifat	
pasti,	sementara	hambatan	merupakan	hal	
yang	mereka	 tidak	 ingin	 tahu.	 Anak	 tidak	
naik	kelas	atau	tidak	lulus	ujian	merupakan	
hal	 yang	 tidak	 wajar	 dan	 tidak	 mereka	

inginkan.	 Mereka	 hanya	 mau	 tahu	 anak-
anak	selalu	naik	setiap	tahunnya	dan	 lulus	
pada	masa	 akhir	 pendidikan.	
	 Bagaimana	 jika	 terjadi	 hambatan?	
Hambatan	 tersebut	 harus	 disingkirkan.	
Anak	 tidak	 naik	 kelas,	 status	 tidak	 naik	
harus	 dihilangkan	 dan	 dihentikan	 dengan	
status	 naik.	 Prosesnya?	 Harus	 cepat	 dan	
langsung	 beres.	 Bisa	 dimengerti	 apabila	
kecenderungan	 lulus	 dan	 naik	 seratus	
persen	banyak	meresapi	jiwa	penyelenggara	
sekolah.	 Di	 samping	 tidak	 menghendaki	
hambatan,	 masyarakat	 juga	 menghendaki	
penying	kiran	hambatan	dengan	cepat	dan	
mudah	 dengan	 bersedia	 mengeluarkan	
dana	ekstra,	bukan	dana	pendidikan,	yang	
cukup	 tinggi.	
	 Mental	 instan	yang	kini	banyak	mera-
suki	 masyarakat	 kita	 jelas	 perlu	 diubah	
kalau	kita	memang	menghendaki	perbaikan	
pendidikan.	Kita	harus	bermental	pendidikan	
secara	 penuh,	 artinya	 harus	 percaya	 dan	
mendukung	 proses	 pendidikan	 dan	 juga	
proses	 penyaringan	 objektif.	 Sikap	 masa	
bodoh	 harus	 kita	 ganti	 dengan	 sikap	 ikut	
memiliki	dan	ikut	bertanggung	jawab	terha-
dap	proses	pendidikan	di	sekolah.	Tanggung	
jawab	 paling	 penting	 adalah	 keterlibatan	
secara	aktif	sebagai	pengamat,	pendukung,	
dan	 kritikus.	 Masyarakat	 memang	 fasilita-
tor,	tetapi	fasilitator	yang	bersifat	aktif	dan	
konstruktif.	Mereka	mendukung	pendidikan	
lewat	dana	 sambil	melakukan	kontrol	 dan	
memberikan	masukan	dan	bantuan.	
	 Tanpa	perubahan	mental	masyarakat,	
pendidikan	 kita	 akan	 terus	 terkatung-
	katung.	

(Sumber:	Bali Post)

2  Membedakan Fakta dan Opini

	 Berdasarkan	pengertian	dan	contoh-contoh	di	atas,	kita	sekarang	dapat	
membedakan	 fakta	dengan	opini.	
1)	 Fakta	 merupakan	 sesuatu	 yang	 apa	 adanya.	 Dengan	 kata	 lain,	 fakta	

merupakan	potret	tentang	keadaan	atau	peristiwa.	Oleh	karena	itu,	fakta	
sulit	 terbantahkan	 karena	dapat	 dilihat,	 didengar,	 atau	diketahui	 oleh	
banyak	 pihak.	 Meskipun	 demikian,	 fakta	 dapat	 saja	 berubah	 apabila	
ditemukan	 fakta	baru	yang	 lebih	 jelas	dan	akurat.
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Latihan

2)	 Pendapat	 belum	pasti	 benar	 adanya.	 Pendapat	pribadi	
dapat	salah	atau	benar,	bukan?	Pendapat	seseorang	juga	
dapat	berbeda	dengan	pendapat	lainnya.	Suatu	pendapat	
akan	 semakin	 mendekati	 kebenaran	 apabila	 ditunjang	
oleh	 fakta	yang	kuat	dan	meyakinkan.	

	 Dari	 uraian	 tersebut	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 fakta	
berfungsi	 sebagai	 dasar	 bagi	 suatu	 pendapat.	 Seseorang	
sebaiknya	 mengemukakan	 fakta	 dulu,	 baru	 kemudian	
berpendapat.	 Sebaliknya,	 fakta	 dapat	 pula	 berfungsi	mem-
perjelas	suatu	pendapat.	Dalam	hal	ini,	seseorang	sebaiknya	
berpendapat	 dulu,	 baru	 kemudian	 menyertainya	 dengan	
fakta-fakta.

1)	 Tentukanlah	 manakah	 yang	 merupakan	 fakta	 dan	 mana	 pula	 yang	 merupakan	
pendapat.	 Berikan	 tanda	 centang.
•	 PSB	 tahun	 ini	 dilaksanakan	 serentak	mulai	 dari	 SD	 s.d.	 SMA.	
•	 Pada	hari	pertama	pendaftaran,	untuk	SD,	masih	terasa	sepi	karena	pada	hari	

itu	 STTB	 TK	belum	dikeluarkan.	
•	 Suasana	pada	waktu	itu	akan	berlangsung	meriah	seandainya	para	orang	tua	

sudah	memiliki	 STTB	 anak-anak	mereka.
•	 Pada	hari	terakhir	pendaftaran,	diprediksi	akan	terjadi	ketegangan	dan	keadaan	

pasti	 jauh	 berbeda	 dengan	hari-hari	 sebelumnya.
•	 Banyak	 pendaftar	 memasukkan	 formulir	 dan	 tidak	 sedikit	 pen	daftar	 yang	

mencabut	 kembali	 dengan	 alasan-alasan	 tertentu.

2)	 Bagaimana	 sistematika	 penyusunan	 cuplikan-cuplikan	 tajuk	 rencana	 di	 bawah	 ini:	
dari	 pendapat	 ke	 fakta	 ataukah	dari	 fakta	 ke	 pendapat?	 Berikanlah	 alasan.

•	 Kecenderungan	 sistem	 belajar	 di	 sekolah	 kita	 masih	 didominasi	 ceramah.	
Guru	menjadi	 pusat	 kegiatan	 belajar.	 Kondisi	 demikian	 perlu	 dialihkan	 pada	
adanya	penciptaan	iklim	baru	yang	memberikan	suasana	dan	gairah	membaca	
bagi	para	siswa.	Strategi	 ini	 tidak	akan	berjalan	baik	apabila	pihak	pengelola	
perpustakaan	 tidak	 mendukungnya.	 Pihak	 pengelola	 perpustakaan	 dituntut	
untuk	berperan	aktif	di	dalamnya,	antara	 lain	dengan	 lebih	memperkenalkan	
berbagai	 perbendaharaan	 bahan	 bacaan,	 di	 samping	melengkapinya	 dengan	
literatur-literatur	 yang	 lebih	menjaman.

•	 Dengan	 metode	 baru	 itu,	 Durori	 memang	 membuktikan	 cara	 belajar	 yang	
dipakai	 itu	 berhasil	 meningkatkan	 kemampuan	 siswa.	 Nilai	 Ujian	 Akhir	 (UN)	
siswanya	terus	meningkat.	Sebelum	dia	memakai	metode	itu,	siswa	yang	ber-
hasil	meraih	 nilai	 di	 atas	 30	 (rata-rata	 6)	 kurang	 dari	 sepuluh.	 Setelah	 resep	
itu	 dicoba	 dua	 tahun	 lalu,	 jumlah	 pengumpul	 nilai	 30	 melonjak	 menjadi	 80	
persen,	 dan	 tahun	 lalu	 bertambah	13	 persen	 lagi.	

3)	 Baca	 kembali	 contoh	 tajuk	 rencana	 “Perubahan	 Mental	 untuk	 keberhasilan	
Pendidikan”.	 Pilihlah	 1-2	 buah	 pendapat	 dalam	 tajuk	 tersebut.	 Kemukakanlah	
tanggapan	 Anda	 sendiri	 berkenaan	 dengan	 pendapat	 itu:	 setujukah	 atau	 tidak?	
Kemukakan	 alasan-alasan	Anda.

Opini
Pendapat

Perbedaan 
Pendapat dan Opini
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Latihan

Lintas Akademika

3  Mengungkapkan Isi Editorial

	 Editorial	mengemukakan	masalah	aktual	di	masyarakat.	Oleh	redaksi	
media	massa	 yang	 berangkutan,	 masalah	 itu	 diulas	 dengan	 disertai	 tang-
gapan. Isi tanggapan mungkin berupa pujian, kritikan, sindiran, ataupun 
saran. 
	 Sebagai	 contoh,	 perhatikan	 contoh	 editorial	 di	 atas.	Masalah	 yang	 di-
angkat	 editorial	 itu	 adalah	 mental	 masyarakat	 terhadap	 pendidikan	 yang	
pada umumnya bertujuan untuk mendapat ijazah. Adapun jenis tanggapan 
media	massa	 terhadap	peristiwa	 yang	disorotnya	 itu	 berupa	 kritik.	Media	
massa	 tersebut	menyayangkan	sikap	masyarakat	dan	Pemerintah	 terhadap	
masalah	pendidikan.

	 Fakta	 dan	 pendapat	 bukanlah	 hal	 yang	 asing	 dalam	 buku-buku	 pelajaran	 lainnya.	
Keduanya	 juga	 dikemukakan	 secara	 silih	 berganti.	 Identifikasilah	 fakta	 dan	 pendapat	
yang	 ada	 dalam	 buku	 mata	 pelajaran	 lain.	 Kemukakan	 sekurang-kurangnya	 sepuluh	
contoh	 fakta	 dan	 pendapat	 dalam	buku-buku	 tersebut.

Secara	 umum,	 contoh	 tajuk	 rencana	 berjudul	 “Perubahan	Mental	 untuk	 Keberhasilan	
Pendidikan”	 dikembangkan	 dengan	 pola	 fakta–pendapat.	 Paragraf	 mana	 saja	 yang	
cenderung	 mengemukakan	 fakta	 dan	 paragraf	 mana	 pula	 yang	 mengemukakan	
pendapat?	Tunjukkanlah	dengan	mengidentifikasi	pokok-pokok	pikiran	yang	ada	dalam	
setiap	 paragrafnya	 itu.

Studi Pustaka

1)	 Secara	 berkelompok,	 identifikasilah	 sikap	 mental,	 kondisi	 ekonomi,	 sosial,	 dan	
budaya	masyarakat	 di	 sekitar	 tempat	 tinggal	 Anda.	 Kemukakanlah	 dalam	 bentuk	
kalimat-kalimat	 fakta.	 Setiap	 kelompok	 mengidentifikasi	 sepuluh	 fakta	 yang	 ada	
dalam	masyarakat	 tersebut.	

2)	 Kemukakanlah	 fakta-fakta	 yang	 telah	 Anda	 catat	 tersebut	 di	 hadapan	 kelompok	
lain.	 Berdasarkan	 fakta-fakta	 tersebut,	 kelompok	 lain	 akan	menanggapinya	dalam	
bentuk	 pendapat.

Tentukanlah	sebuah	tajuk	rencana	yang	dimuat	dalam	surat	kabar,	majalah,	atau	internet.	
Gunting	atau	cetaklah	tajuk	rencana	tersebut,	untuk	Anda	lampirkan	dalam	lembar	tugas.	
Identifikasilah	fakta	dan	pendapat	dalam	tajuk	rencana	yang	Anda	pilih	 itu.	 Identifikasi	
pula	 pokok-pokok	 tajuk	 rencana	 tersebut	 dalam	bentuk	 kalimat-kalimat.	

Studi Lapangan
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	 Dari	 sebuah	 editorial,	 kita	 pun	
dapat	 belajar	 menyampaikan	 tang-
gapan.	 Bukankah	 editorial	 itu	 pun	
sesungguhnya merupakan tanggapan 
terhadap	 fakta	 atau	 peristiwa	 yang	
terjadi?	 Berbeda	 dengan tanggapan 
dalam	 editorial,	 tanggapan	 yang	
akan	 kita	 pelajari	 sekarang	 adalah	
tanggapan	dalam	bentuk	 lisan.
	 Dalam	berdiskusi,	isi	suatu	tang-
gapan	 ada	 bermacam-macam	 dapat	
berupa pertanyaan, kritikan, ataupun 
dukungan. 

1  Tanggapan Berupa Pertanyaan

	 Pertanyaan	perlu	diajukan	ketika	ada	pendapat	peserta	lain	yang	tidak	
jelas.	Penggunaan	kata-kata	tanya	bergantung	pada	jenis	jawa-b	an	yang	kita	
inginkan.
a.	 Jawaban	yang	 berupa	 fakta	pada	umumnya	menggunakan	kata	 tanya 

apa, siapa, di mana, kapan, atau berapa.
Contoh:
1)	 Apa	nama	kantor	yang	akan	kita	kunjungi	nanti?
2)	 Siapa	nama	kepala	dinas	pendidikan	kita	 sekarang?
3)	 Di	mana	 terjadinya	kejadian	 itu?
4)	 Kapan	 jadinya	undang-undang	 itu	diberlakukan?
5)	 Berapa	peserta	yang	mengikuti	 seminar	 itu?

b.	 Jawaban	 yang	 berupa	 pendapat	 pada	 umumnya	 menggunakan	 kata	
tanya mengapa atau bagaimana.
Contoh:
1)	 Mengapa	 perkembangan	 pendidikan	 di	 daerah	 kita	 dapat	 lebih	

maju	daripada	di	daerah	 tetangga?
2)	 Bagaimana	kondisi	para	siswa	di	lokasi	terjadinya	gempa	itu	seka-

rang?
	 Hal	 lain	 yang	 harus	 diperhatikan	 dalam	 mengajukan	 pertanyaan	 di	
acara	diskusi	 adalah:
a.	 pertanyaan	harus	 relevan	dengan	permasalahan	yang	didiskusikan
b. pertanyaan itu disampaikan dengan santun

Sumber	 foto:	Dokumen penerbit

Apersepsi

Diskusi	 apakah	 yang	 terakhir	 kalinya	 Anda	 laksanakan?	 Apa	 saja	 tanggapan	 yang	 Anda	
kemukakan	pada	waktu	 itu?

B. MENGOMENTARI PENDAPAT SESEORANG DALAM 
SUATU DISKUSI ATAU SEMINAR
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Latihan

	 Contoh:

Peserta	 1	 :	 Nasib	 perpustakaan	 di	 negeri	 kita	 memang	 sejak	 dulu	 ter-
bengkalai.	 Bukan	 hanya	 perpustakaan	 sekolah,	 melainkan	
juga	perpustakaan	umum.	Saya	pernah	menanyakan	sebuah	
edisi	koran	terbitan	Jakarta	ke	Perpustakaan	Negara	Provinsi	
Jawa	Barat	di	Bandung.	Ternyata,	tidak	ada,	padahal	koran	
itu	 cukup	besar.

Peserta	 2	 :	 Saya	tertarik	dengan	hasil	pengamatan	Anda.	Namun,	menu-
rut	Anda	kira-kira	mengapa	kondisi	perpustakaan	kita	selalu	
terbengkalai?

Peserta	 3	 :	 Apakah	pengamatan	Anda	itu	bisa	dipertanggungjawabkan?	
Sepengetahuan	 saya,	 tidak	 semua	perpustakaan	 kondisinya	
seperti	 yang	Anda	 kemukakan	 tadi.

Peserta	 4	 :	 Berapa	biaya	yang	diperlukan	untuk	menyediakan	buku-buku	
yang	 diperlukan	 di	 perpustakaan	 sekolah	 kita	 agar	 dapat	
memenuhi	minat	 baca	 para	 siswa?

1)	 Perhatikan	pertanyaan	yang	diajukan	oleh	peserta	2	-	4.	Menurut	Anda,	pertanyaan	
siapakah	 yang	 relevan	 dengan	permasalahan	 yang	disampaikan	 oleh	 peserta	 2.

2)	 Mintalah	seorang	teman	Anda	untuk	membacakan	pendapat-pendapat	berikut	ini.	
Kemudian,	 ajukanlah	 pertanyaan	berkaitan	 dengan	pendapat-pendapat	 itu.

Pendapat	 I	 :	 Ketergantungan	 pendidikan	 dasar	 pada	 subsidi	 pemerintah	 sangat	
memengaruhi	 kualitas	 pendidikan	 dasar	 di	 negeri	 ini.	 Tentu	 saja,	
ketersediaan	dana	bukan	satu-satunya	penjamin	peningkatan	mutu	
pendidikan.	Faktor	pengelolaan	yang	dilan	dasi	nilai	moral	yang	luhur,	
khususnya	dalam	hal	pengelolaan	dana,	merupakan	syarat	lain	untuk	
mencapai	 tujuan	 pendidikan	 yang	bermutu	 tinggi	 tersebut.

Pendapat	 II	 :	 Program	wajib	 belajar	 sembilan	 tahun	merupakan	 upaya	 pemerin-
tah	untuk	meningkatkan	produktivitas	pekerja	masyarakat.	Dengan	
demikian,	 mutu	 lulusannya	 dapat	 bersaing	 di	 pasar	 global.	 Hanya	
saja,	program	tersebut	menghadapi	kendala	serius,	terutama	dalam	
hal	pendanaan.	Kesulitan	masyarakat	di	bidang	pangan	menyebabkan	
anggaran	 pendidikan	 terus	 tersudut.

3)	 Secara	bergiliran,	mintalah	 teman	Anda	untuk	mengemukakan	tanggapan	berupa	
pertanyaan	 tentang	 isi	 tajuk	 rencana	yang	pernah	Anda	 tentukan/cari	dipelajaran	
sebelumnya.

2  Tanggapan Berupa Kritik dan Dukungan 
	 Jenis	 tanggapan	 lainnya	 adalah	 berupa	 kritik	 atau	dukungan.	Kritik	
disampaikan	ketika	pendapat	orang	berbeda	dengan	pendapat	kita	sendiri.	
Dukungan	disampaikan	ketika	pendapat	orang	selaras	dengan	pendapat	kita	
sendiri.	 Sama	 halnya	 dengan	 pertanyaan,	 baik	 kritik	 ataupun	 dukungan,	
harus	 relevan	 dengan	 pendapat	 yang	 kita	 tanggapi	 dan	 penyampaiannya	
harus santun.
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Kegiatan

	 Perhatikan	kembali	pendapat	peserta	1	dalam	contoh	sebelumnya.	Contoh	
kritik dan dukungan yang dapat kita sampaikan terhadap pernyataan yang 
dikemukakan	peserta	1	adalah	 sebagai	berikut.
a. Kritik

	 Saya	kira,	pendapat	itu	berlebihan	dan	tidak	sesuai	dengan	fakta	yang	saya	
temukan.	Perpustakaan	yang	ada	di	daerah	saya	koleksinya	begitu	lengkap.	
Buku-buku	 baru	 juga	 banyak	 di	 sana.	 Pengelolanya	 cukup	 ramah.	 Oleh	
karena	 itu,	 saya	 tidak	sependapat	apabila	 semua	perpustakaan	dikatakan	
kondisinya	 terbengkalai.	 Itu	barangkali	 hanya	 satu	 atau	dua	 kasus	 saja.	

b. Dukungan  

	 Pendapat	yang	disampaikan	Saudara	penyaji	tadi	banyak	benarnya.	Sudah	
merupakan	 fenomena	 umum	 bahwa	 kondisi	 perpustakaan	 kita	 selalu	
terbengkalai.	 Tidak	 hanya	 koleksinya	 yang	 terbatas,	 pelayanannya	 juga	
kurang	memuaskan.	Kalau	dibandingkan	dengan	kantor-kantor	perusahaan	
swasta,	sangat	jauh	lebih	baik.	Pegawai	perpustakaannya	ramah,	fasilitasnya	
pun	baik.	 Tetapi,	 pada	 kenyataannya	memang	 kondisi	 perpustakaan	 kita	
kebanyakan	 sangat	memrihatinkan.

Latihan

Mintalah	 teman	 lain	 untuk	membacakan	 tajuk	 rencana	 yang	 telah	 ia	 tentukan	 dalam	
kegiatan	 sebelumnya.	 Lalu,	 ajukanlah	 tanggapan	 berupa	 kritik	 dan	 dukungan	 atas	 isi	
tajuk	 rencana	 tersebut.	 Kemukakan	 secara	 lisan.

Pilihlah	 jawaban	 yang	paling	 tepat.

1)	 Kalimat	 sanggahan	 yang	 tepat	 dalam	diskusi	 adalah	 .	 .	 .	 .	

		 a.	 Saudara penyaji, pendapat Saudara tentang tidak akan tercapainya pemer-
ataan Bahasa Indonesia karena terpeliharanya bahasa daerah kurang tepat. 
Bahasa Indonesia dapat dimasya-rakatkan asalkan kita mau menggunakannya 
sebagai sarana komunikasi.

		 b.	 Saudara penyaji mengemukakan bahwa bahasa daerah, jika terpelihara, dapat 
mengganggu tercapainya pemerataan bahasa Indonesia. Itu memang  tepat 
karena akhirnya bahasa Indonesia bisa tersisihkan. 

		 c.	 Pemasyarakatan bahasa Indonesia bisa saja tercapai asalkan kita semua mau 
menyebarkan dan memeliharanya dengan baik, baik di sekolah maupun di 
rumah.

		 d.	 Saudara penyaji, pendapat Saudara tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia 
yang sulit dicapai bukan karena banyaknya bahasa daerah, melainkan ting-
ginya pengguna bahasa daerah. Terima kasih.

  e.	 Menurut saya, bahasa daerah tidak perlu dipelihara karena sudah ada yang 
memakainya sehingga otomatis pemakainya itulah yang langsung akan 
memeliharanya. Demikian tanggapan saya.
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2)	 Penyaji: Minat baca siswa terhadap novel sekarang ini sangat menurun. Ini 
dibuktikan dengan rendahnya kemampuan apresiasi siswa terhadap karya sastra, 
khususnya novel.

	 Pernyataan	yang	paling	baik	sebagai	penolakan	terhadap	pendapat	tersebut	adalah	
.	 .	 .	 .

	 a.	 Saya kurang sependapat dengan anggapan tersebut. Rendahnya kemampuan 
apresiasi siswa terhadap karya sastra, novel khususnya, bukan disebabkan 
kurangnya minat baca siswa, melainkan kurang tersedianya buku novel di 
perpustakaan tersebut.

	 b.	 Saya kurang sependapat dengan Saudara penyaji karena alasan yang dike-
mukakan kurang menguatkan pendapat tersebut.

	 c.	 Pendapat saya tidak sama dengan Saudara penyaji. Menurut saya, hal yang 
dikemukakan Saudara penyaji kurang memuaskan.

	 d.	 Pendapat saudara penyaji benar-benar menyimpang dari kenyataan. Kemam-
puan apresiasi siswa terhadap karya sastra, khususnya novel, tidak menurun. 
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya novel yang beredar di kalangan siswa.

	 e.	 Saya kurang sependapat dengan Saudara penyaji karena alasan yang dike-
mukakan belum merupakan gejala umum yang berlaku bagi siswa meskipun 
tidak dapat disangkal bahwa memang benar buku novel di perpustakaan 
sangat kurang.

3   Menambahkan Alasan untuk Memperkuat Tanggapan

	 Tanggapan	akan	lebih	meyakinkan	apabila	kita	menyertainya	dengan	
alasan-alasan.	Perhatikan	lagi	contoh	kritik	dan	dukungan	berikut	terutama	
bagian	yang	bergaris	bawah.

 Saya kira, pendapat itu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang 
saya temukan. Perpustakaan yang ada di daerah saya koleksinya begitu 
lengkap. Buku-buku baru juga banyak di sana. Pengelolanya cukup ramah. 
Oleh karena itu, saya tidak sependapat apabila semua perpustakaan kon-
disinya dikatakan terbengkalai. Itu barangkali hanya satu atau dua kasus. 

		 Peserta	 tersebut	 mengkritik	 pendapat	 peserta	 lainnya	 yang	 dianggap	
berlebihan. Atas	kritiknya	itu	kemudian	ia	menyampaikan	sejumlah	alasan,	
yakni	koleksi	perpustakaan	di	daerahnya	 lengkap,	baru,	dan	pengelolanya	
ramah.

 Pendapat yang disampaikan Saudara penyaji tadi banyak benarnya.  Sudah 
merupakan fenomena umum bahwa kondisi perpustakaan kita selalu 
terbengkalai. Tidak hanya koleksinya yang terbatas, tetapi pelayanannya 
juga kurang memuaskan. Kalau dibandingkan dengan kantor-kantor peru-
sahaan swasta, sangat jauh lebih baik. Pegawai perpustakaannya ramah, 
fasilitasnya pun baik. Akan tetapi, pada kenyataannya, memang kondisi 
perpustakaan kita kebanyakan sangat memprihatinkan.

	 Peserta	tersebut	mendukung	peserta	lainnya.	Ia	kemudian	mengemuka-
kan	sejumlah	alasan	atas	dukungannya	itu,	yakni	perpustakaan-perpustakaan	
itu	koleksinya	terbatas,	dan	pelaya	nan	serta	fasilitasnya	kurang	memuaskan.	
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Latihan

Ia	 kemudian	membandingkannya	dengan	kondisi	 perpustakaan	di	 kantor-
kantor	 swasta.	 Dengan	 alasan-alasan	 semacam	 itu,	 tanggapan	 yang	 kita	
sampaikan	tentu	akan	lebih	meyakinkan	orang	lain.	Di	samping	itu,	peserta	
lain	akan	menjadi	 lebih	mudah	memahami	bahkan	menerimanya.

1)	 Mintalah	 seorang	 teman	Anda	 untuk	membacakan	 tanggapan-tanggapan	 berikut	
ini.	 Apakah	 tanggapan-tanggapan	 itu	 berupa	 kritik	 ataukah	 dukungan?	 Adakah	
alasan	 di	 dalam	 tanggapan-tanggapan	 tersebut?	 Jelaskan.

a.	 Kita sering menjumpai seminar dengan tema kenakalan remaja. Tema tersebut 
sudah sering dibahas oleh para ahli. Rasanya, tidak pada tempatnya apabila 
tema pembahasan selalu berkisar pada kenakalan remaja. Generasi muda 
saat ini sebenarnya juga banyak yang kreatif dan positif kegiatannya.

b.	 Saya sependapat dengan rekan-rekan peserta bahwa dana yang perlu kita 
sediakan untuk kegiatan itu adalah masing-masing Rp 10.000,00, tetapi saya 
menginginkan agar kendaraan yang kita pakai adalah kendaraan yang bias 
dipertanggungjawabkan kelayakan jalannya. Jangan sampai nanti mogok di 
tengah jalan.

c.	 Sepertinya, masalah sirine dan lampu rotari masih dalam perdebatan. Namun, 
selama tidak merepotkan dan mengganggu pengguna/warga, saya rasa tidak 
menjadi masalah. 

2)	 Mintalah	teman	Anda	membacakan	tanggapan-tanggapan	di	bawah	ini.	Kemudian,	
kemukakanlah	 alasan	 yang	 meyakinkan	 untuk	 melengkapi	 tanggapan-tanggapan	
tersebut.

a. Saya kurang sependapat apabila bacaan-bacaan populer dilarang di sekolah 
ini. Alasannya . . . .

b. Saya kurang setuju apabila setiap tahun diadakan karyawisata ke luar kota. 
Alasannya . . . . 

c. Saya setuju kalau setiap siswa dimintai iuran untuk menambah koleksi per-
pustakaan sekolah kita. Alasannya . . . . 

d. Saya setuju kalau sekolah kita tidak perlu direnovasi lagi tahun ini. Alasannya 
. . . . 

e. Saya sependapat dengan saudara penyaji bahwa sekolah kita perlu men-
gadakan pelatihan membaca cepat. Alasannya . . . .

Kegiatan

1)	 Bentuklah	 kelompok.	 Setiap	 kelompok	menentukan	 sebuah	 topik	 diskusi	 tentang	
permasalahan	pendidikan	 yang	 sedang	hangat	 dibicarakan.	

2)	 Lakukanlah	 diskusi	 untuk	 memecahkan	 permasalahan	 itu.	 Tunjuklah	 moderator,	
panelis,	 dan	 notulennya.	 Setiap	 peserta	 diskusi	 diharapkan	 dapat	mengemukakan	
pendapat	 dan	 tanggapan-tanggapannya.	

3)	 Notulis	 akan	 mencatat	 pendapat	 dan	 tanggapan-tanggapan	 dalam	 diskusi	
tersebut. 
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 Berdiskusi dan memerankan drama 
tidak jauh berbeda. Kedua kegiatan itu 
sama-sama	 dibentuk	 oleh	 dialog-dialog,	
bukan?	Perbedaannya,	dialog	dalam	drama	
sudah	dipersiapkan	lebih	dulu	oleh	penulis	
naskah	atau	sutradaranya.	Dalam	drama,	
kita	pun	harus	betul-betul	memerhatikan	
ekpresi	dan	gerak-gerik	 lainnya.
	 Agar	 dialog	 dalam	 drama	 itu	 lebih	
ekpresif dan dapat menunjukkan karakter 
tokohnya,	 kita	 harus	 memerhatikan	 lafal,	 intonasi,	 nada/tekanan,	 mimik,	
dan gerak-gerik.

1  Lafal
	 Lafal	 adalah	 cara	 pengucapan	 bunyi	 bahasa.	 Dalam	 drama,	 bunyi-
bunyi	bahasa	itu	harus	terdengar	dengan	benar	dan	jelas	sehingga	pendengar	
dapat	memahami	dialog-dialognya.	
	 Agar	 mampu	 mengucapkan	 bunyi	 bahasa	 dengan	 baik,	 kita	 harus	
melakukan	 latihan	berikut.
a.	 Mengucapkan	alfabet	dengan	benar.	Perhatikan	bentuk	mulut	di	setiap	

pengucapan.	Ucapkan	setiap	huruf	dengan	nada	tinggi,	rendah,	sengau,	
kecil,	 besar,	dan	 sebagainya.	 Juga	ucapkanlah	dengan	berbisik.	

b.	 Memvariasikan	 dengan	 pengucapan	 lambat,	 cepat,	 naik,	 turun,	 dan	
sebagainya.

c.	 Membaca	kalimat	dengan	berbagai	variasi	bentuk	mulut	yang	benar.	

2  Intonasi
		 Intonasi	adalah	naik-turunnya	lagu	kalimat.	 Intonasi	sangat	pen-ting	
dalam	drama.	 Tidak	 hanya	 dalam	membedakan	maksud-maksud	 kalimat-
nya,	 tetapi	 juga	dalam	menghidupkan	drama	 itu	sendiri.	Seandainya	 tidak	
menggunakan	 intonasi	 yang	 baik,	 dialog	 yang	 kita	 ucapkan	 akan	 terasa	
monoton,	datar,	dan	membosankan.	
	 Cobalah	 mengucapkan	 dialog	 dengan	 nada	 naik-turun	 dan	 berubah-
ubah.	 Dalam	 bagian	 yang	 satu	 bernada	 tinggi,	 sedangkan	 bagian	 lainnya	
bernada rendah.
	 Contoh:
a. Vian sahabat baik saya.
b. Vian sahabat baik saya.
c.	 Vian	 sahabat baik saya.

Apersepsi

Apa	 judul	 teks	 drama	 yang	 pernah	 Anda	 baca?	 Siapa	 saja	 tokoh	 utama	 dalam	 drama	
itu?	Apa	daya	 tarik	 dari	 setiap	watak	 tokohnya?	 Jelaskan.

C. MENGGUNAKAN GERAK-GERIK, MIMIK, DAN 
INTONASI, SESUAI DENGAN WATAK TOKOH DALAM 
PEMENTASAN DRAMA
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3  Tekanan
	 Tekanan/nada	berkaitan	dengan	keras	lemahnya	pengucapan	kata-kata	
tertentu.	Tekanan	bermanfaat	untuk	memperjelas	maksud	suatu	kalimat.	
	 Gunakan	 penekanan-penekanan	 pada	 kata	 tertentu.	 Misalnya	 pada	
kalimat	Saya membeli pensil ini. 
a. Saya	membeli	pensil	 ini.	 (Saya,	 bukan	orang	 lain)	
b.	 Saya	membeli	pensil	 ini.	 (Membeli,	 bukan	menjual)	
c.	 Saya	membeli	pensil ini. (Pensil,	 bukan	buku	 tulis)	
	 Tekanan	 juga	 penting	 untuk	 membedakan	 maksud	 dalam	 suatu	
kalimat.
	 Contoh:
1) Dina pergi dari sini.
2)	 Dina pergi dari sini.
	 Kedua	kalimat	di	atas	memiliki	tekanan	yang	berbeda.	Kalimat	pertama	
mengekspresikan	kemarahan	tokoh	dengan	menyuruh	Dina	pergi	(mengusir).	
Sementara	 itu,	 kalimat	 kedua	 menyampaikan	 	informasi/memberitahukan	
bahwa	Dina	 telah	pergi.

4  Mimik
	 Mimik	atau	roman	muka	berperan	dalam	memperjelas	maksud	dialog,	
terutama	 yang	 berkaitan	 dengan	 unsur	 emosinya.	 Macam-macam	 emosi,	
seperti	 gugup,	 bingung,	 kecewa,	 atau	 marah,	 dapat	 dijelaskan	 melalui	
mimik.

5   Gerak-gerik
	 Dalam	 bermain	 drama,	 seorang	 aktor	 harus	 melakukan	 sejumlah	
gerakan yang sesuai dengan tuntunan naskah drama. Gerakan itu pun harus 
sesuai	dengan	karaker	 tokoh	yang	diperankan.
	 Gerak	yang	dipakai	dalam	teater	(gerak	teatrikal)	ada	bermacam-	macam,	
antara	 lain:
a. Business	adalah	gerak-gerak	kecil	yang	dilakukan	tanpa	penuh	kesadaran.	

Gerak	 ini	 dilakukan	 secara	 spontan	 dan	 tanpa	 terpikirkan	 (refleks).	
Misalnya	 sewaktu	 kita	 sedang	 mendengar	 alunan	 musik,	 secara	 tak	
sadar kita menggerak-gerakkan tangan atau kaki mengikuti irama 
musik.	Sewaktu	kita	sedang	membaca,	tiba-tiba	kaki	kita	digigit	nyamuk.	
Secara	refleks,	tangan	kita	tentu	akan	memukul	nyamuk	tersebut	tanpa	
kehilangan	konsentrasi.	

b. Gestures	adalah	gerak	yang	dilakukan	secara	sadar.	Gerak	yang	terjadi	
setelah	mendapat	perintah	dari	otak.	Untuk	melakukan	sesuatu,	misalnya	
saja	menulis,	mengambil	gelas,	 atau	 jongkok.	

c. Movement	 adalah	 gerak	 perpindahan	 tubuh	 dari	 tempat	 yang	 satu	 ke	
tempat	 yang	 lain.	 Gerak	 ini	 tidak	 hanya	 terbatas	 pada	 berjalan	 saja,	
tetapi	 dapat	 juga	 berupa	 berlari,	 bergulung-gulung,	 melompat,	 dan	
sebagainya.

d. Guide	 adalah	 cara	berjalan.	Cara	berjalan	bermacam-macam.	Cara	ber-
jalan	orang	tua	akan	berbeda	dengan	cara	berjalan	anak	kecil,	ber	beda	
pula	dengan	cara	berjalan	orang	yang	 sedang	 sakit,	dan	 sebagainya.	
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	 Setiap	 gerakan	 yang	 kita	 lakukan	 harus	 mempunyai	 arti,	 motif,	 dan	
dasar.	Hal	 ini	 harus	 benar-benar	 diperhatikan	 oleh	 aktor,	 apa	maksudnya	
ia	melakukan	gerakan	yang	dilakukannya.	
	 Dalam	melakukan	gerakan,	seorang	aktor	dituntut	untuk	berimprovisasi/
menciptakan	gerak-gerak	yang	bebas,	 indah,	dan	artistik.	

	 Latihan	yang	dapat	dilakukan	dalam	menciptakan	gerak	treatrikal	adalah	
sebagai berikut.
1)	 Latihan	cermin	 	
	 Dua	 orang	 berdiri	 berhadap-hadapan	 satu	

sama	lain.	Lalu,	salah	seorang	lalu	membuat	
gerakan	dan	yang	 lain	menirukannya	secara	
persis,	 seperti	 jika	 ia	 sedang	 bercermin.	
Latihan	 ini	dilakukan	bergantian.	

2)	 Latihan	gerak	dan	 tatap	mata	 	
	 Sama	 dengan	 latihan	 cermin,	 hanya	waktu	

saling	 berhadapan,	 mata	 keduanya	 saling	
tatap,	 seolah	mereka	sudah	saling	mengerti	
apa yang akan digerakkan nanti. 

3)	 Latihan	melenturkan	 tubuh	 	
	 Seseorang	 berdiri	 dalam	 keadaan	 lemas.	

Kemudian,	 yang	 seorang	 lagi	 membantu	
mengangkat	 lengan	 temannya.	 Setelah	
sampai	 atas,	 lalu	 dijatuhkan.	 Dapat	 juga	
sebelum	dijatuhkan,	lengan	tersebut	diputar-
putar	 terlebih	dahulu.	

4) Latihan gerak bersama 
	 Beberapa	 orang	 dalam	 satu	 kelompok	

melakukan	 gerakan	 yang	 sama	 seperti	
dilakukan	oleh	 salah	 satu	dari	mereka	yang	berdiri	paling	depan.	

5)	 Latihan	gerak	mengalir	
	 Beberapa	 orang	 saling	 bergandengan	 tangan	 membentuk	 lingkaran.	

Kemudian,	 salah	 seorang	mulai	 melakukan	 suatu	 gerakan	 	 dan	 yang	
lain	 mengikuti	 gerakan	 tangan	 orang	 yang	 menggandeng	 tangannya.	
Selama	 melakukan	 gerakan,	 tangan	 kita	 jangan	 sampai	 terlepas	 dari	
tangan	 teman	 kita.	 Latihan	 ini	 dilakukan	 dengan	 memejamkan	 mata	
sambil	berkonsentrasi	 sehingga	akan	 terbentuk	gerakan	yang	artistik.	

Latihan

1)	 Praktikkanlah	 latihan-latihan	 pendalaman	 ekspresi	 yang	 telah	 Anda	 pelajari	 sebe-
lumnya,	 mulai	 dari	 aspek	 lafal,	 intonasi,	 nada/tekanan,	 mimik	 dan	 gerak-gerik.	
Lakukanlah	 bersama	 teman-	teman	 agar	 dapat	 saling	memberi	 arahan	dan	 saran.

2)	 Bersama	teman	Anda,	perankanlah	cuplikan	drama	“Kejahatan	Membalas	Dendam”	
berikut.	 Perhatikanlah	 lima	aspek,	 yaitu:	 lafal,	 intonasi,	 nada/tekanan,	mimik,	 dan	
gerak-gerik	 dalam	memerankannya.

3)	 Lakukanlah	diskusi	dengan	kelompok	lainnya.	Mintalah	tanggapan	mereka	berkenaan	
dengan	pelaksanaan	 kelima	 aspek	 tersebut.
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(Dari kiri, masuk Suksoro alias Pak Orok dengan seorang perempuan tua. Suksoro menjinjing 
sebuah koper kecil. Tiba di dekat lampu, perempuan tua itu berhenti).

Perempuan	 Tua	 :	 Tidak	bisa	aku	berjalan	 lagi,	Suksoro.	Engkau	katakan	sta	siun	dekat	dari	
rumahmu...	 (mengeluh). Biarlah	 di	 sini	 saja	 berhenti	menantikan	 becak.

Suksoro	 	 :	 (sungguh-sungguh) Betul,	Bi...	 (menunjuk ke kanan).	 Lihat,	pada	 lampu	
gas	yang	penghabisan	itu,	jalan	ini	membelok	ke	kanan.	Dua-tiga	rumah	
lagi,	 sampai	 kita	 ke	 rumah.

Perempuan	 Tua	 :	 Tidak,	 biarlah	 dengan	becak	 saja.
Suksoro	 :	 (meletakkan koper itu di atas lantai) Baiklah.	Sudah	lewat	pukul	sepuluh.	

Terlambat	 rupanya	kereta	api	masuk.	 (menengok ke kanan dan ke kiri) 
Becak	 jarang	bertemu	di	 jalan	 ini...	 Bagaimana	di	 atas	 kereta	 tadi,	 Bi?

Perempuan	 Tua	 :	 (mengeluh, duduk di atas koper) 
”Jika	 tidak	engkau	yang	me	nyuruh	
aku	 datang,	 maaf	 Suksoro,	 aku	
tidak	mau	 datang.	 Penuh	 sesak	 di	
atas	 kereta.

Suksoro	 :	 Karena	 sangat	 penting,	 Bi.
Perempuan	 Tua	 :	 Engkau	 seperti	 Ayahmu,	 abangku,	

betul.	 Jika	 ada	 kesusahan,
	 	 baru	 aku	 diingat.
Suksoro	 :	 (Tertawa kecil) Bukan	 begitu,	 Bi.	

Repot	pekerjaan	(seperti ber pikir)... 
Bi,	 apa	 tidak	 baik	 kukatakan	 di	 sini	 saja?	 Kalau	 di	 rumah,	 didengar	
Satilawati	 pula	 nanti.	 Ia	 akan	 terus	 di	 dekat	 Bibi.

Perempuan	 Tua	 :	 Ya,	 Satilawati	 tampaknya	 lebih	 sayang	 kepadaku	 daripada	 kepadamu.	
Memang	laki-laki	sendiri	tidak	bisa	mendidik	anaknya	dengan	sempurna.	
Mengapa	 engkau	 tidak	 beristri	 kembali?

Suksoro	 :	 (tertawa kecil) Aku	 beristri	 lagi?	 Aku	 yang	 telah	 tua	 ini?	 Tidak.	 Tidak,	
Satilawati	 telah	 terlalu	 besar.	 Ia	 tidak	memerlukan	 ibu	 tiri	 lagi.

Perempuan	 Tua	 	:	 Buat	 engkau	maksudku.
Suksoro	 :	 Buat	kesenangan	aku?	Tidak.	Aku	belum	bisa	menghilangkan	bayangan	

Puspawati.	 Ia	 baru	 setahun	meninggal	 dunia.
Perempuan	 Tua	 :	 Kewajibanku	hanya	mengingatkan	engkau.	Apa	yang	hen	dak	kau	katakan	

kepadaku?
Suksoro	 :	 Tentang	 Satilawati.	 Ia	 keras	 kepala	 benar.
Perempuan	 Tua	 	:	 Mungkin	 itu	 karena	 salah	 didikmu.	 Engkau	 terlalu	 kasar	 kepada	 dia	

barangkali.
Suksoro	 :	 (kesal) Bukan	 keras	 kepala	 begitu,	 Bi.	 Ia	 kena	 hatinya	 kepada	 seorang	

anak	muda,	 Ishak	 namanya.
Perempuan	 Tua	 	:	 Apa	 salahnya?
Suksoro	 :	 Tidak	ada	salahnya.	Namun,	pemuda	itu	tidak	ada	yang	dapat	diharapkan	

dari	 dia.	 Ia	 mengarang,	 sangkanya	 ia	 sudah	 bisa	 mengarang,	 tapi,	
sebenarnya	 ia	 tidak	mempunyai	bakat	sama	sekali.	 Jika	Satilawati	kawin	
dengan	dia....

Perempuan	 Tua	 	:	 Jadi...?	Engkau	suruh	datang	aku	ini	untuk	menghalangi	itu?	(berdiam diri 
sejurus). Kadang-kadang,	kukutuki	aku	pandai	menjadi	dukun	 ini.	Selalu	
merusakkan	diri	 tidak	 pernah	membangunkan	 apalagi,	memperbaiki.

Kejahatan Membalas Dendam
(Adegan	 kedelapan)
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Suksoro	 :	 Jadi	 Bibi	 tidak	mau?
Perempuan	 Tua	  :	 (tegas) Kalau	orang	lain	yang	meminta	kepadaku,	segera	akan	kukerjakan.	

Tapi,	 ini	 engkau?	 Untuk	 Satilawati,	 cu	cuku?	 Berilah	 aku	waktu	 berpikir	
barang	beberapa	 hari,	 Suksoro.

Suksoro	 :	 Tentu,	 tentu,	 Bi....	 Namun,	 jangan	 terlalu	 lama.	 Aku	 tidak	 bisa	melihat	
dia	 sebagai	 istri	 Ishak.	Aku	 benci	 kepadanya.	

Perempuan	 Tua	 	:	 Biarlah	 aku	 berpikir	 dahulu.	 Kalau	 orang	 lain	 yang	meminta	 ini,	 segera	
akan	 kukerjakan.	Untuk	 duit,	 duit....	 Aku	 kekurangan	duit	 selalu.

Suksoro	 :	 Kalau	Bibi	tidak	keberatan,	aku	pun	akan	memberi	Bibi	duit.	Berapa	saja.	
Asal	 ia	 jangan	 kawin	 dengan	 Ishak	 itu.	 Itu	 yang	penting.

Perempuan	 Tua	 :	 Ya,	selalu	aku	kekurangan	duit.	Orang	lain	tidak	akan	per	caya.	Sawahku	
di	 Cianjur	 luas,	 tapi,	 itu	 bukan	 kepunyaanku	 lagi.

Suksoro	 :	 (terkejut) Telah	 Bibi	 jual?
Perempuan	 Tua	 :	 Bukan.	Hasilnya	bukan	kepunyaanku.	Harus	diserahkan		kepada	pemerin-

tah.	Aku	tidak	tahu	untuk	apa.	Namun,	setiap	padi	selesai	disabit,	Kuco	
datang	untuk	mengambilnya.	Untuk	 pemerintah,	 katanya.

Suksoro	 :	 Tapi,	 ada	 dibayar	 Pemerintah,	 bukan?
Perempuan	 Tua	 	:	 Ya,	 ada,	 tidak	 sebanyak	 yang	 kuingini.	 Jika	 kujual	 di	 pasar	 gelap,	 aku	

akan	mendapat	 sepuluh	 kali	 itu.
Suksoro	 :	 (melihat ke atas) Ya,	 surat	 kabar	 penuh	 sekarang	 dengan	 perkabaran	

tentang	 penyerahan	 padi.	 Usaha-usaha	 yang	 akan	 dijalankan	 untuk	
menyempurnakan	penyerahan	padi.	

Perempuan	 Tua	 	:	 Apa	 isinya?
Suksoro	 :	 Tidak	 ada	 kubaca.	 Sayang	 sekali.
Perempuan	 Tua	 	:	 Kadang-kadang,	 aku	 marah	 ke-padamu,	 Suksoro.	 Engkau	 tidak	 pernah	

hendak	mengetahui	 nasibku	 di	 desa.	
Suksoro	 :	 Maaf,	Bibi.	Telah	kukatakan,	pekerjaanku	banyak.	Setiap	majalah	meminta	

kepadaku,	 supaya	 aku	 membuat	 cerita	 pendek	 untuk	 mereka.	 Semua	
ini	 meminta	 pekerjaan	 yang	 berat.	 Kadang-kadang	 aku	 tidak	 bisa	 tidur	
semalam-malaman.

Perempuan	 Tua	 	:	 Sudahlah,	sudahlah....	Tentang	Satilawati	itu,	akan	kupikirkan	dalam-dalam	
dulu.	 Akan	 kutanyakan	 kepada	 Sa	tilawati.	 Kalau	 Satilawati	 betul-betul	
cinta	 kepada	 pemuda	 itu,	 (berpikir)... mungkin,	 mungkin	 aku	 sekali	 ini	
tidak	meru	sakkan.	Merusakkan	gampang	sekali.	Namun,	membangunkan	
susah	 sekali.

Suksoro	 :	 (putus asa) Tapi,	 aku	 tidak	 mau.	 Bibi	 mesti	 menolong	 aku.	 Untuk	
keselamatan	 famili	 kita	 juga.

Perempuan	 Tua	  :	 (tidak mengacuhkan perkataan Suksoro) Tapi,	 jika	 cinta	 itu	da	tang	dari	
satu	pihak	saja,	dari	pihak	pemuda	itu	saja,	aku	akan	menolong	engkau.

Suksoro	 :	 Biar	 bagaimana	 juga,	 orang	 berdua	 itu	 harus	 dipi	sahkan.	 Harus,	 harus,	
Bi.	 Tolonglah	 aku	 sekali	 ini,	 Bi.

Perempuan	 Tua	 :	 (marah berdiri) Jangan	 	engkau	 pandai	 pula	 memaksa	 aku,	 	Suksoro!	
Aku	 akan	merusakkan	 cucuku,	 se	perti	 berpuluh-	puluh	 gadis	 yang	 telah	
kurusakkan?	 Tidak,	 	sekali	 ini	 akan	 kuselidiki	 dulu.	 Jika	 dapat	 sekali	 ini	
aku	hendak	mem	ba	ngun	kan,	ya,	membangunkan.	(men jinjing koper kecil 
itu, lalu berjalan tergesa-gesa ke kanan diikuti Suksoro).

(Sumber:	Drama Kejahatan Membalas Dendam	
dalam	Djadum	&	Asrom,	 1995,	 dengan	pengubahan)
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Sumber	 foto:	Dokumen penerbit

Apersepsi

Kejadian	 apa	 yang	 Anda	 alami	 pada	 pekan	 ini?	 Ceritakanlah	 daya	 tarik	 dari	 kejadian	
itu.

D. MENARASIKAN PENGALAMAN MANUSIA KE DALAM 
BENTUK ADEGAN DAN LATAR PADA NASKAH DRAMA

Kegiatan

 Anda dapat membuat sendiri sebuah teks drama. Ide penyusunannya 
bisa	 berdasarkan	 imajinasi,	 pengalaman,	 ataupun	 dari	 cerpen,	 novel,	 dan	
karya-karya	 lainnya.	

1   Mendaftar Pengalaman Sendiri yang Menarik
	 Pengalaman	 adalah	 sesuatu	 yang	
pernah	kita	alami.	Pengalaman	merupak-
an	 kejadian	masa	 lalu	 yang	 kita	 lakoni.	
Mungkin	 pula	 kejadian	 itu	 merupakan	
sesuatu yang kita saksikan, kita dengar, 
ataupun sesuatu yang kita rasakan. 
	 Setiap	 orang	 tentunya	 memiliki	
banyak	pengalaman.	Pengalaman	seperti	
itu	 dapat	 berupa	 kejadian	 lucu,	 langka,	
menyeramkan, dahsyat, dan sebagainya. 
Pengalaman	 itu	 dapat	 dialami	 pada	
saat	 melaksanakan	 kemah	 Pramuka,	
melaksanakan	 kerja	 kelompok	 di	 rumah	 teman,	 pergi	 ke	 pasar,	 ataupun	
ketika	menonton	 sepak	bola.	
	 Dari	sekian	kejadian	yang	kita	alami,	tentunya	ada	beberapa	kejadian	yang	
sulit	untuk	kita	lupakan.	Kejadian	itulah	yang	disebut	dengan	pengalaman	
menarik.	 Pengalaman	 itu	 selalu	membayangi	 kehidupan	 seseorang	 karena	
kelangkaan,	kekhasan,	kelucuan,	atau	daya	tariknya	yang	kuat.	Pengalaman	
itu	 juga	mungkin	 telah	meng	ubah	kehidupan	atau	nasib	 seseorang.	

 Kejadian	 apa	 yang	Anda	 alami	 pada	pekan-pekan	 ini?	 Tuliskanlah	 sekurang-kurangnya	
lima	kejadian.	Bubuhkanlah	 skor	dari	1—5	berdasarkan	 tingkat	daya	 tariknya.	Kejadian	
yang	paling	menarik	mendapat	 skor	 5.	 Kerjakan	 dalam	 format	 seperti	 berikut.

Pengalaman
Skor

Tempat Waktu Proses Kejadian
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Latihan

2  Menarasikan Pengalaman ke Dalam Bentuk Dialog Drama

	 Membuat	teks	drama	dari	pengalaman	sendiri	tidaklah	begitu	sulit.	Hal	
itu	dikarenakan	 tema,	 rangkaian	cerita,	dan	 latarnya	sudah	 tersedia	dalam	
pikiran	kita	 sendiri.	Kita	hanya	 tinggal	menceritakan	kembali	 pengalaman	
itu	 ke	 dalam	 bentuk	 dialog-dialog.	 Sebagaimana	 kita	 ketahui,	 ciri	 utama	
sebuah	drama	adalah	bentuk	penyajiannya	yang	berbentuk	dialog.	
	 Agar	 kita	 mudah	 dalam	 menarasikan	 pengalaman	 ke	 dalam	 bentuk	
dialog	 maka	 sebaiknya,	 pilihlah	 pengalaman	 yang	 melibatkan	 beberapa	
orang	tokoh	dan	mengandung	konflik	yang	kuat,	namun	sederhana	(dekat	
dengan	kehidupan	kita).	Dengan	demikian,	teks	drama	dapat	menjadi	lebih	
hidup,	 ringan,	dan	membuat	penasaran	pembacanya.

	 Sebelum	Anda	menulis	menulis	 teks	drama,	 identifikasilah	 terlebih	dahulu	pengalaman	
Anda	dengan	menjawab	pertanyaan-pertanyaan	berikut.	

•	 Pengalaman	menarik	 apakah	 yang	Anda	miliki?	Mengapa	menarik?
•	 Siapa	 saja	 yang	 terlibat	 dalam	peristiwa/pengalaman	 tersebut?

	 Setelah	 itu,	 lakukan	 kegiatan	 berikut	 dengan	 runtut.	
•	 Catatlah	 rangkaian	 peristiwa	 yang	membentuk	 peristiwa	 tersebut.
•	 Tentukan	watak	 dari	 setiap	 tokoh	 yang	 terlibat	 dalam	peristiwa	 tersebut.
•	 Kembangkanlah	rangkaian	peristiwa	peristiwa	Anda	itu	menjadi	sebuah	teks	drama	

yang	 lengkap.
•	 Perhatikanlah	urutan	dialog-dialognya.	Dialog-dialog	dapat	menggambarkan	perilaku,	

penampilan,	 serta	 konflik	 dalam	drama.
•	 Perhatikanlah	 pula	 teknik	 penulisan	 teks	 drama	 yang	 sesuai.	 Anda	 dapat	meniru	

teknik-teknik	 yang	 ada	 pada	 teks-teks	 drama	 sebelumnya.	 	

3   Menghadirkan Latar Pendukung Adegan Drama

	 Perhatikan	cuplikan	 teks	drama	berikut.

(Dari kiri, masuk Suksoro alias Pak Orok dengan seorang perempuan tua. 
Suksoro menjinjing sebuah koper kecil. Tiba di dekat lampu, perempuan 
tua itu berhenti).

Perempuan	 Tua	:	 Tidak	 bisa	 aku	 berjalan	 lagi,	 Suksoro.	 Engkau	 katakan	
sta	siun	 dekat	 dari	 rumahmu...	 (mengeluh). Biarlah	 di	
sini	 saja	 berhenti	menantikan	 becak.

Suksoro	 	 :	 (sungguh-sungguh) Betul,	 Bi...	 (menunjuk ke kanan). 
Lihat,	 pada	 lampu	gas	 yang	 penghabisan	 itu,	 jalan	 ini	
membelok	ke	kanan.	Dua-tiga	 rumah	 lagi,	 sampai	 kita	
ke	 rumah.

	 Sebagaimana	yang	tampak	dalam	cuplikan	teks	di	atas,	latar	tidak	bisa	
dilepaskan	 dari	 naskah	 drama.	Dalam	 cuplikan	 itu,	 dideskripsikan	 bahwa	
adegan	 tersebut	 terjadi	 di	 stasiun,	 tepatnya	 di	 dekat	 lampu	 jalan.	 Latar	
tempatnya	disebutkan	dalam	petunjuk	lakuan	dan	diperjelas	oleh	perkataan	
para	 tokohnya.	Latar	 itu	kemudian	diperkuat	oleh	dialog	para	 tokohnya.
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Rangkuman

Latihan

	 Dalam	teks	drama,	latar	berfungsi	memperkuat	adegan	ataupun	konflik	
cerita.	 Dengan	 latar,	 adegan	 itu	 menjadi	 lebih	 nyata.	 Oleh	 karena	 itu,	
pemilihan	 latar,	 baik	 tempat	 atau	waktunya,	harus	 tepat	 sehingga	mampu	
menggambarkan,	 sekurang-kurangnya,	hal-hal	berikut.
1)	 Perilaku	 tokoh,
2)	 Konflik	 cerita,	dan
3)	 Tata	pementasannya.

Analisislah	 kembali	 teks	 drama	 yang	 telah	Anda	 buat	 sebelumnya	 dengan	menjawab	
pertanyaan-pertanyaan	berikut.	Kemudian,	mintalah	tanggapan	teman	Anda	berkaitan	
dengan	 kualitas	 teks	 drama	Anda	 itu.

1)	 Apakah	 latar	 cerita	 itu	 sudah	benar-benar	 jelas?
2)	 Adakah	 konflik	 yang	 terjadi	 di	 dalamnya?
3)	 Tahapan-tahapan	 apa	 saja	 yang	 ada	 dalam	 konflik	 tersebut?
4)	 Apakah	 latar	 itu	 sesuai	 dengan	perilaku	 tokoh	dan	 konflik	 ceritanya?

1) Tajuk rencana	adalah	kolom	khusus	dalam	surat	kabar	yang	berisikan	tanggapan	
media	 massa	 yang	 bersangkutan	 terhadap	 suatu	 peristiwa	 aktual.	 Tanggapan	
tersebut	bisa	berupa	dukungan,	pujian,	kritikan,	bahkan	cemoohan.	Tanggapan	
itu	dibuat	berdasarkan	analisis	 terhadap	peristiwa	atau	fakta	yang	terjadi,	yang	
menjadi	 sorotan	penting	media	massa	 tersebut.	

2)	 Suatu	 penolakan	 ataupun	 kritikan	 dapat	 dinyatakan	 dengan	 kata-kata	 seperti	
(a) Saya menolak..., (b) Saya menentang..., (c)	 Kami tidak setuju.... Bentuk-bentuk 
penolakan	itu	dapat	pula	dinyatakan	dengan	kata-kata	yang	lebih	halus,	seperti	
saya kurang sepaham, kami kurang sependapat, kami punya pendapat yang berbeda. 
Kata-kata	 penolakan	 itu,	 kemudian	 harus	 diikuti	 dengan	 fakta	 ataupun	 alasan	
yang kuat dan meyakinkan. 

3)	 Sebelum	pementasan	drama,	kita	perlu	melakukan	penjiwaan	terhadap	tokoh	yang	
akan	diperankan.	Kita	perlu	mengenali	karakter	tokoh	itu	dengan	baik.	Caranya	
adalah	 (a)	 membaca	 keseluruhan	 dialog	 tokoh	 itu	 dari	 awal	 hingga	 akhir,	 (b)	
mengamati	 tokoh	 itu	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari	 sebagai	 upaya	 untuk	 lebih	
mengenali	 perilakunya	 secara	 lebih	 nyata,	 (c)	 mengimajinasikan	 diri	 menjadi	
tokoh	 yang	 akan	 diperankan,	 baik	 dari	 gaya	 bicara,	 gaya	 berjalan,	 dandanan,	
dan	perilaku	 lainnya.

4)	 Pengalaman	merupakan	 bahan	 yang	 baik	 untuk	menulis	 naskah	 drama.	 Anda	
akan	mudah	menceritakannya	karena	kejadiannya	Anda	amati	 sendiri,	dengar-
kan	sendiri,	dan	Anda	rasakan	sendiri.	Langkah-langkah	untuk	menuliskannya,	
antara	 lain:	
(a)	 	 mendaftarkan	pengalaman-pengalaman	yang	paling	menarik,	
(b)	 	memilih	 penga	laman	 dengan	 konflik	 yang	 kuat	 dan	 melibatkan	 beberapa	

tokoh,	
(c)	 	 mencatat	 nama-nama	 tokoh	 beserta	 karakternya,	 (d)	 mencatat	 topik-topik	

yang	akan	dikembangkan,	lalu	(e)	mengembangkan	topik-topik	itu	ke	dalam	
bentuk	dialog.
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Tes Kognitif

Kerjakanlah sesuai perintah.
 
1.	 Meraih	gelar	juara	dunia,	apalagi	di	bidang	ilmu	pengetahuan,	merupakan	sebuah	pen-

capaian	 yang	 luar	 biasa.	Negara-negara	 yang	 cukup	 berjaya	 di	 dunia,	 seperti	 Amerika	
Serikat	dan	Rusia,	kali	 ini	harus	mengakui	keunggulan	bibit-bibit	unggul	kita.	Demikian	
juga	negara	Asia	yang	selama	ini	merajai	Olimpiade	Fisika	Internasional,	seperti	Taiwan	
dan	Korea,	 harus	 angkat	 topi.

	 Prestasi	 yang	diraih	 putra-putri	 terbaik	 bangsa	 ini	 tidak	datang	begitu	 saja,	 tetapi	me-
lalui	 pembinaan	 yang	 matang	 dan	 intensif.	 Jika	 tahun	 ini	 TOFI	 (Tim	 Olimpiade	 Fisika	
Indonesia)	 berhasil	meraih	 empat	medali	 emas	 dan	 sebuah	medali	 perak,	 sebelumnya	
pada	 tahun	 2005	 di	 Salamanca,	 Spanyol,	 dan	 tahun	 2004	 di	 Korea	 Selatan,	 mereka	
masing	-masing	merebut	 dua	medali	 emas.	 Dengan	 pembinaan	 yang	 dilakukan	 secara	
berkesinambungan,	Yohannes	Surya	punya	keyakinan	 tahun	depan	TOFI	akan	kembali	
mampu	 mengalahkan	 Cina	 di	 tanah	 airnya	 sendiri.	 Melihat	 hasil	 yang	 diraih	 saat	 ini,	
target	 Yohannes	 Surya	 yang	 dalam	 beberapa	 tahun	 ini	mencurahkan	 seluruh	 perhati-
annya	 pada	 TOFI,	 tidak	 hanya	 sekadar	mimpi	 atau	 angan-angan	belaka.

	 Apa	masalah	yang	diungkapkan	dalam	 tajuk	 rencana	di	 atas?
2.	 Tunjukkanlah	opini	yang	 terdapat	dalam	kutipan	 tajuk	 rencana	di	 atas!
3.	 Seorang	 penyaji	 dalam	 diskusi	 menyatakan	 bahwa	 ketersediaan	 dana	 Pemerintah	

merupakan	 satu-satunya	 penentu	 kualitas	 pendidikan	 nasional.	 Sebagai	 peserta,	
Anda	 ingin	menyatakan	 sanggahan.	Apa	 sanggahan	yang	akan	Anda	ungkapkan?

4.	 Adegan Ponirah dan Marni menggendong bakul dan mengenakan topi caping.

	 Marni		 :	 Pon	 .	 .	 .	 Ponirah!
	 Ponirah	 :	Ada	 apa?
	 Marni		 :	 Aku	melihat	 sepintas	 bayangan	orang	di	 sana!
	 Ponirah	 :	 Tenang	 saja!
	 Marni		 :	 Tenang	 .	 .	 .	 tenang?	 Tenang	bagaimana?	Kalau	musuh?
	 Ponirah	 :	 Musuh?	 Marni,	 kita	 ini	 jualan	 buah	 dan	 tidak	 punya	 musuh.	 Kita	

harus	 yakin,	 yang	berani	 bergerak	 di	malam	hari	 hanya	 TNI.	Ayo,	 jalan!

Bagaimana	situasi	yang	dilukiskan	dalam	penggalan	drama	 itu?

	 Tulislah	jawaban	dari	pertanyaan-pertanyaan	berikut	dalam	kertas	HVS/polio.	Kemudian	
kumpulkan	hasilnya	kepada	guru	Anda	untuk	dinilai.	

1)	 	Jelaskan	mengenai	perbedaan	antara	fakta	dan	opini/pendapat.
2)	 	Jelaskan	 hal-hal	 apa	 saja	 yang	 harus	 diperhatikan	 ketika	 kita	 akan	 memberikan	

tanggapan	pada	saat	berdiskusi?	
3)	 Jelaskan	 latihan-latihan	yang	dapat	dilakukan	untuk	mengasah	gerak	treatikal	dan	

improvisasi	pada	saat	bermain	drama.
4)	 Jelaskan	bagaimana	cara	menarasikan	pengalaman	ke	dalam	bentuk	dialog	drama.	
5)	 Jelaskan	 hal-hal	 apa	 saja	 yang	 harus	 diperhatikan	 pada	 saat	 menulis	 teks	 dialog	

drama.	

Uji Kompetensi
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5.	 Perempuan	 :	 	 Sudah	 kuduga,	 Bung	 tentu	 pulang	 dengan	 selamat	 seperti	 kemarin	
pagi.	 Kalau	 bung	 keluar,	 aku	 selalu	 cemas-cemas	 harap.	 Siapa	 tahu,	
Bung	 ditimpa	malang.	Maklumlah	 dalam	 keadaan	 begini,	 ada	 peluru	
yang	 sering	 jatuh	 salah	 alamat.

	 Penyair	 :	 	 Itulah	 yang	menjadikan	 aku	 kagum.
	 Perempuan	 :	 	 Bahwa	Bung	 selalu	 selamat	 selama	 ini?
	 Penyair	 :	 	 Bukan	itu.	Sebab	terus	terang	saja,	aku	sendiri	sebenarnya	tidak	begitu	

peduli	 tentang	 keselamatanku.
	 Perempuan	 :	 	 Aneh.
	 Penyair	 :	 	 Kedengarannya	memang	 aneh.	Akan	 tetapi,	 begitulah.
	 Perempuan	 :	 Lalu,	 apa	 yang	Bung	 kagumi?	
	 Penyair	 :	 	 Pernyataan	 Saudari	 tadi.
	 Perempuan	 :	 	 Aku	 tidak	mengerti.	 Coba	 jelaskan.
	 Penyair	 :	 	Maksudku,	 pernyataan	 Saudari	 itu.	
	 Perempuan	 :	 	 Ya.	Mengapa?
	 Penyair	 :	 	Hikmahnya	 terasa	 begitu	 puitis.	
	 Perempuan	 :	 	Apa	 itu	 pu-i-tis?
	 Penyair	 	 :	 Hem..	Begini.	Maksudku,	per	nyataanmu	tadi	mengandung	unsur-unsur	

rasa	 kasih	 sayang	 yang	begitu	murni.
	 Perempuan	 :	 Oo,	 begitu?
	 Penyair	 	 :	 Ya,	 begitu.	 Baru	 pertama	 kali	 ini	 aku	 merasa	 bahwa	 ada	 seseorang	

yang	 menaruh	 perhatian	 terhadap	 keselamatan	 diriku.	 Apalagi	 yang	
memerhatikan	adalah	seorang	wanita.

 a.	 Menggambarkan	adegan	apakah	cuplikan	drama	 tersebut?	 Jelaskan.
	 b.	 Perankanlah	kutipan	drama	tersebut	dengan	gerak-gerik,	mimik	dan	intonasi	

yang sesuai.

Refleksi Diri

    Pokok Bahasan        Tingkat Pemahaman 

Keterangan	(berikan	tanda	centang	(4)	pada	salah	satu	kotak):
A:	Sangat	paham	 C:	Cukup	paham
B:	Paham	 	 D:	Tidak	paham

A B C D

A.	 Membedakan	fakta	dan	opini		da	lam	
editorial	dengan	membaca	intensif

B.	 Mengomentari	pendapat	sese	orang	dalam	
suatu	diskusi	atau	seminar

C.	 Menggunakan	gerak-gerik,		mimik,	dan	
intonasi	sesuai	dengan	watak	tokoh	dalam	
drama			

D.	 Menarasikan	pengalaman	manu	sia	dalam	
bentuk	adegan	dan	latar	pada	naskah	
drama


