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Pemetaan Materi

Bab Keperluan 
Hidup

Kata Kunci
nonfiksi, nonfiksi, intisari buku, lamaran kerja, surat undangan, puisi, novel

Agar lebih variatif, Anda dapat menyediakan media belajar berupa

ß	Berbagai contoh buku nonfiksi populer
ß	Iklan lowongan kerja di surat klabar
ß	Contoh surat undangan dari OSIS/atau RT/RW
ß	Buku  antologi puisi
ß	Novel-novel remaja

A. Menyampaikan 
intisari buku nonfiksi

C. Menulis surat dinas berdasarkan 
isi, bahasa, dan format yang baku

B. Menulis surat lamaran 
pekerjaan

Kegiatan Anda 
pada Bab ini 

D. Membacakan puisi karya 
sendiri

E. Menanggapi pembacaan 
penggalan novel
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1. Membaca Buku Nonfiksi

 Untuk dapat menyampaikan inti sari sebuah buku, tentu perlu 
diawali dengan membaca buku itu. Kemudian, mencatat hal-hal 
menarik atau penting dari buku itu. Hal tersebut mungkin berupa 
kata-kata kunci, pengetahuan baru, ataupun untaian filsafatnya. 
 Perhatikan cuplikan buku berikut!

A. MENYAMPAIKAN INTI SARI BUKU

Tujuan Belajar: Menyampaiklan intisari buku nonfiksi dengan menggunakan bahasa 
yang efektif dalam diskusi.

Apersepsi

Selain buku pelajaran, apa judul buku yang Anda baca pada pekan ini? Apa saja 
daya tarik dari buku itu? Jelaskan!

Wanita pada Masa Remaja|
||| |

|||

 Fase remaja dapat dikatakan sebagai 
fase peralihan dari fase anak-anak ke fase 
dewasa. �ada masa ini, banyak perubahan�ada masa ini, banyak perubahan 
fisik dan biologis yang terjadi dalam diri 
seorang wanita. �ada masa ini juga terdapat 
banyak keinginan dan masalah yang harus 
dihadapi oleh seorang remaja wanita untuk 
menyiapkan dirinya menjadi dewasa.
 Dalam aspek biologi, proses akil balig 
terjadi pada masa ini, biasanya dari umur 10 
hingga 13 tahun bagi remaja wanita. Secara 
keseluruhan, akil balig terjadi lebih awal 
bagi remaja wanita dibandingkan dengan 
remaja pria, yaitu dari umur 12 hingga 
15 tahun. �erubahan fisik terjadi dengan 
adanya tubuh yang tampak membesar 
dengan jelas dan terjadi perubahan 
seksual sekunder yang menunjukkan 
sifat kewanitaan. �erubahan ini ditandai 
dengan mulai tumbuhnya payudara dan 
datangnya menstruasi. �ertumbuhan seperti 
ini merupakan pertumbuhan secara biologis, 
tetapi berpengaruh pula pada sisi psikologis 

yang mendalam. Sebagai contoh, seorang 
remaja wanita yang mempunyai buah 
dada terlalu kecil atau terlalu besar sering 
mendapat ejekan dari kawan-kawannya 
sehingga dapat memengaruhi emosi 
mereka.
 �ada tahap ini pula, pertumbuhan 
kognitif memuncak ke tahap yang paling 
tinggi, sekitar usia 11 tahun ke atas. 
Umumnya remaja sudah dapat berpikir 
mengenai masalah yang abstrak dan dapat 
menyelesaikan berbagai masalah, serta 

Sumber: www.blog.sonora.co.id



Bab 3 Keperluan Hidup 49

dapat mempertimbangkan satu masalah 
dari satu sudut atau secara keseluruhan. 
�ada masa ini juga, kita semua dapat 
membicarakan dan menganalisis konsep 
kebenaran dan kebaikan secara abstrak. 
Selain aspek psikologis, pada masa ini 
juga para remaja wanita akan menghadapi 
masalah yang tumbuh menjadi besar atau 
developmental tasks. �ermasalahan yang 
harus dihadapi dan diselesaikan dengan 
sungguh-sungguh, antara lain sebagai 
berikut.

Meredam emosi dan membina kasih 
sayang bersama orang tua
 �roses ini biasanya terjadi seumur 
hidup, ketika para wanita secara bertahap 
mulai memisahkan dirinya dan mengurangi 
ketergantungannya terhadap orang tua. 
Walaupun demikian, usaha-usaha ini 
tampak lebih menonjol pada saat remaja. 
�ara remaja wanita tidak mau berjalan 
keluar rumah dengan ibunya seperti dulu. 
Dia mau membuat pilihan sendiri dalam 
mengatur hidupnya. �roses ini adalah 
sesuatu yang normal dan dirasakan perlu 
bagi setiap remaja. Meskipun begitu, hal 
ini merupakan masalah bagi kedua belah 
pihak, yaitu kaum remaja dan orang tuanya. 
�erselisihan kadang terjadi pada masa ini, 
termasuk dalam hal berdandan, melakukan 
pekerjaan rumah, memilih teman, dan 
sebagainya. Orang tua mereka sudah 
berubah sikap tanpa mengetahui bahwa 
proses ini merupakan satu hal yang harus 
dilalui oleh anak-anak mereka.
 �erasaan khawatir dan cemas se-
andainya anak remaja mereka menjadi liar 
dan tidak bermoral dapat mendorong orang 
tua untuk lebih meningkatkan peraturan 
serta memberikan hukuman yang keras. 
Hal ini akan membuat para remaja tertekan 
dan mencari solusi yang mungkin negatif. 
�ara remaja akan bertindak menolak secara 
terang-terangan untuk tidak mengikuti 
aturan dan bahkan menunjukkan tingkah 
laku negatif untuk menjelaskan identitas 
diri mereka.
 Ada juga remaja yang menurut saja 
keinginan orang tuanya, tetapi sebenarnya 
ia menolak dengan berbuat sesuatu yang 

menyenangkan hati kedua orang tuanya 
dan membuat dirinya disayangi. Hal-hal 
seperti ini bisa menyebabkan konflik 
dalam diri remaja tersebut. Konflik seperti 
ini akan menyebabkan sakit hati yang 
mendalam dan berkepanjangan serta 
akan berpengaruh terhadap kesehatan 
mental remaja wanita itu. Akibatnya, dapat 
menimbulkan berbagai penyakit mental. 
Orang tua sebaiknya bersikap tegas, tetapi 
fleksibel dalam membantu anak remajanya 
melalui proses ini.

Menjadi bagian dari perkumpulan rekan-
rekan sebaya
 Sudah menjadi hal yang biasa jika naluri 
remaja merasakan bahwa dirinya merupakan 
bagian dari kumpulan rekan sebaya 
dan mematuhi peraturan perkumpulan 
tersebut. Di sini, mereka belajar bekerja 
sama dengan orang lain untuk mencapai 
suatu pendapat yang sama. Remaja 
wanita, begitu juga laki-laki, akan berusaha 
untuk diterima oleh perkumpulan rekan 
sebayanya. Ini menyebabkan para orang 
tua merasakan anak mereka sudah berani 
menentang mereka. Sebaliknya orang tua 
tidak perlu merasa cemas dan gelisah, tetapi 
sebaliknya berusaha mengenal teman-teman 
anaknya dan memberikan bimbingan serta 
pengawasan agar mereka tidak terbawa 
arus yang tidak baik.

Membina identitas diri
 �ada masa kanak-kanak, seseorang 
dipengaruhi oleh jiwa ibunya atau orang lain 
di sekitarnya. Dia tidak memunyai identitas 

Sumber: www.soragn.files.wordpress.com
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sendiri dan belum dapat memisahkan 
diri dari orang lain. �ada masa remaja 
ini, kematangan otaknya mulai tampak, 
terutama dalam hal berpikir dan mulai 
mencari siapa dirinya di dunia ini. Ketika 
mencari identitas diri itu, remaja pada 
umumnya meniru berbagai gaya dan watak 
para idola yang selalu berubah-ubah. Ini 
adalah suatu proses yang normal dan 
diharapkan pada akhir proses ini, remaja 
dapat menemukan identitasnya sendiri yang 
merupakan hasil dari pengaruh berbagai 
gaya dan watak orang lain dan disesuaikan 
dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. 
Di sini, para remaja seharusnya dibekali 
nilai-nilai luhur dan perlu bersama-sama 
mendapat pengawasan dan bimbingan 
orang tua agar mereka tidak jatuh ke dalam 
pergaulan yang tidak baik atau menjadi 
salah menilai diri.

Menggapai potensi diri
 Secara umum, remaja mempunyai 
perasaan ingin tahu dan mencoba sesuatu 
dengan yang baru. Dengan demikian, 
sebaiknya mereka diberi peluang untuk 
membuka diri dengan diberi bimbingan. 
Remaja juga suka berimajinasi dan kreatif. 
�otensi-potensi seperti ini perlu didorong 
dan disalurkan ke arah aktivitas yang sehat 
dan menjadi kesenangan mereka.

Belajar mengendalikan emosi
 �ada tahap in i ,  remaja ser ing 
berhadapan dengan emosi yang kadangkala 
agresif. Hal ini disebabkan oleh perubahan 
hormon-hormon tertentu. Remaja perlu 
mengendalikan emosi tersebut secara 
baik dengan pengarahan dari orang tua. 
Kekerasan dan kelonggaran yang ekstrem 
ketika mengendalikan emosi tersebut akan 
mengganggu pembentukan disiplin remaja, 
bahkan perkembangan remaja secara 
keseluruhan.

Sanggup menghadapi masa dewasa
 Sejak masa kanak-kanak hingga 
remaja, seandainya semua harapan dapat 
dipenuhi dan segala masalah dapat dilalui 
oleh seorang wanita, hal itu akan menjadi 

bekal yang berkualitas dan dijadikan dasar 
dalam kemampuan berkomunikasi, juga 
menyelesaikan masalah yang berhubungan 
dengan orang lain. Kualitas tersebut 
meliputi kemampuan memercayai orang 
lain, memiliki nilai-nilai moral dan agama 
yang benar, berinisiatif untuk berkembang, 
dan memiliki etika pekerjaan yang baik. 
Hal ini akan membantu para remaja dalam 
merancang dan menyiapkan diri memasuki 
lingkungan pekerjaan serta berusaha untuk 
membahagiakan keluarga.

Penampilan
 �enampilan adalah cara seseorang 
memandang wajah, bentuk tubuh, dan 
fisiknya. Ini adalah aspek yang penting 
dalam kehidupan remaja wanita dan bisa 
menjadi sumber stres bagi mereka. Kita 
memahami sifat remaja yang selalu ber-
keinginan agar dirinya diterima oleh teman-
temannya. Menurut mereka, penampilan 
tidak boleh cacat karena hal ini tidak 
akan diterima oleh teman-temannya. 
Media massa dan masyarakat umumnya 
memainkan peranan yang penting dalam 
memberi tekanan pada remaja agar memiliki 
bentuk tubuh dan keterampilan tertentu. 
Umumnya wajah dan bentuk tubuh yang 
dianggap cantik adalah yang kulitnya halus 
dan putih, berhidung mancung, berbadan 
langsing, dan sebagainya.
 �enampilan seperti ini bukanlah sesuatu 
yang harus dimiliki oleh setiap remaja. Oleh 
karena itu, faktor ini akan memberi tekanan 
dan pandangan yang negatif mengenai 
dirinya. Tekanan ini akan berlanjut hingga 
dewasa seandainya gangguan tidak cepat 
diselesaikan. Faktor ini juga akan menambah 
risiko ke arah kebiasaan mengonsumsi 
makanan tidak sehat, seperti makanan yang 
berlebihan, memuntahkan semua makanan 
yang sudah dimakan, atau menggunakan 
obat untuk buang air. Orang tua perlu 
membantu mereka dalam membentuk 
pemikiran positif yang ada pada dirinya 
dan menghindari perilaku yang merusak 
hidup. 

(Sumber: Zamzam, Ruzanna, dkk.. ����. �akin����. �akin 
Cantik Aja!, hlm. 26-31)
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 Catatan yang dapat di susun dari cuplikan buku di atas adalah 
sebagai berikut.

 Wanita pada masa remaja

 1. Fase peralihan
 2. Terdapat perubahan fisik dan biologis
 3. Sikap yang harus dihadapi:
  a. Meredam emosi
  b. Berkumpul dengan rekan sebaya
  c. Membina identitas diri
  d. Menggapai potensi diri
  e. Belajar mengendalikan emosi
  f. Sanggup menghadapi dewasa
  g. Menjaga penampilan
  
 Berdasarkan contoh di atas tampaklah bahwa isi cuplikan buku 
yang terdiri atas lima halaman dapat dijadikan 1–2 paragraf saja. 
Caranya dengan memanfaatkan judul-judul kecil sebagai bahan 
penulisan catatan.

Latihan

Bacalah cuplikan buku berikut! Kemudian, catatlah bagian-bagian 
penting dari buku tersebut!

Apa yang Dimaksud dengan 
Kekayaan ”Sejati”?

Kalau untuk menunjukkan bahwa Anda 
orang kaya Anda harus mengatakannya 
kepada orang-orang, berarti Anda belumlah 
benar-benar kaya.
–Joe E. Brown (�elawak)

 Apa yang dimaksud dengan kaya? 
Maksud saya adalah kaya dalam arti 
yang sesungguhnya, yakni benar-benar 
kaya? Tentunya kata kaya ini bisa kita 
artikan dengan cara yang berlainan, 
bergantung pada interpretasi dari setiap 
orang. Akan tetapi, bagi saya sendiri, 
yang dimaksud dengan kaya bukanlah 
hanya karena kita bisa membeli semua 
yang diinginkan (meskipun harus diakui, 
alangkah senangnya kalau kita bisa seperti 
itu!). Untuk saya, kaya yang sesungguhnya 
adalah kalau kita memiliki kebebasan.
 Untuk jelasnya, berikut ini adalah 
definisi saya pribadi mengenai apa yang 

dimaksud dengan kaya. Dalam definisi saya 
ini sudah tercakup semua hal paling positif 
yang akan kita peroleh kalau kita berhasil 
menjadi orang yang benar-benar kaya:

Yang dimaksud dengan kaya adalah 
kalau kita memiliki cukup uang dan 

cukup waktu untuk melakukan apa yang 
kita inginkan, kapan pun kita mau.

 Nah! Sekarang, apa pendapat Anda? 
Apakah menurut Anda Bill Gates, yang sudah 
jelas-jelas adalah orang yang superkaya 
raya, mempertahankan profesinya sebagai 
pemilik dan pucuk pimpinan Microsoft 
karena dia terpaksa atau karena memang 
dia menginginkannya? Yang jelas, Bill 
Gates memiliki cukup uang dan cukup 
waktu untuk melakukan apa saja yang 
dia inginkan, kapan saja dia mau, karena 
ia sudah berhasil menjadikan dirinya 
sebagai seorang kaya sejati. Oleh karena 
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itu, dia tidak hanya menjadikan dirinya 
orang yang berpenghasilan besar saja. 
Dengan demikian, kita baru bisa dikatakan 
kaya sejati  kalau kita bisa mendapatkankalau kita bisa mendapatkan 
kebebasan.

Kekayaan Berarti Memiliki
Kebebasan untuk Memilih
 Chuck Feeney adalah juga orang kaya 
raya seperti halnya Bill Gates. Sebagai 
pendiri ratusan buah toko bebas pajak di 
bandara-bandara seluruh dunia, Feeney 
adalah jelas orang yang superkaya raya. 
Lebih tepatnya dia adalah mantan orang 
superkaya raya. Hal ini karena pada tahun 
1984, ia telah menyumbangkan 99,5% 
dari kekayaannya yang berjumlah 3,5 
milyar dolar kepada sebuah yayasan sosial. 
Sekarang ini, dia giat menyumbangkan 
waktu dan uangnya untuk tujuan-tujuan 
sosial di seluruh dunia.
 Baik Bill Gates maupun Chuck Feeney 
memahami benar bahwa yang dimaksud 
dengan kaya yang sejati itu adalah kalau 
kita memiliki kebebasan sepenuhnya untuk 
memilih cara kita meluangkan waktu dan 
uang kita. Sementara Gates memilih untuk 
meluangkan waktunya dengan menciptakan 
lebih banyak lagi kekayaan, Feeney memilih 
meluangkan waktunya dengan jalan 
menyumbangkan kekayaannya. Hal yang 
memungkinkan kedua orang tersebut bisa 
memilih jalan hidupnya masing-masing 
adalah karena keduanya memang sama-
sama benar-benar kaya.

Luangkahlah Waktu Anda dengan 
Bijak 
 Kebanyakan orang mengira bahwa 
yang dimaksud kekayaan sejati adalah 
jika memiliki banyak uang sehingga bisa 

membeli segala yang diinginkan. Akan 
tetapi, orang yang bijak memahami betul 
bahwa kaya yang sejati bukan hanya berarti 
kita bisa lebih banyak membeli sesuatu. 
Menurut mereka, kaya sejati itu juga 
jika kita bisa lebih banyak waktu untuk 
melakukan apa yang ingin kita lakukan.
 Coba Anda renungkan sejenak. 
Bayangkan kalau kita sudah tua nanti. 
Rambut kita sudah mulai beruban dan 
kita sedang duduk di depan rumah jompo. 
Saat itu, kita sedang berpikir ke belakang, 
tentang waktu-waktu yang telah kita 
lewatkan dalam hidup ini. Menurut Anda, 
hal-hal apa saja yang lebih kita sesali? 
Apakah kita lebih menyesal karena kita 
tidak bisa membeli rumah yang lebih 
bagus? Atau, kita lebih menyesal karena 
kita tidak bisa meluangkan lebih banyak 
waktu dengan anak-anak ketika mereka 
masih kecil?
 Lalu, hal mana yang lebih Anda sesali? 
Tidak bekerja sungguh-sungguh di kantor 
sehingga karir kita kurang maju? Atau 
menyesal karena tidak bisa meluangkan 
cukup waktu untuk orang tua kita, atau 
untuk teman-teman kita pada saat mereka 
membutuhkan kita?
 Waktu adalah suatu komoditas yangWaktu adalah suatu komoditas yang 
sangat berharga, bahkan jauh lebih 
berharga daripada emas sekalipun. Karena, 
setelah waktu berlalu maka waktu itu tidak 
pernah akan kembali lagi! Contohnya, jika 
mobil kita rusak, kita bisa saja membeli 
mobil yang baru. Kalau Anda kehilanganKalau Anda kehilangan 
pekerjaan, Anda bisa mencari pekerjaan 
lainnya. Kalau Anda kehilangan uang karenaKalau Anda kehilangan uang karena 
bisnis Anda gagal, Anda bisa mencari uang 
dengan cara lain. Akan tetapi, Anda tidak 
akan pernah mendapatkan waktu Anda 
kembali kalau sudah telanjur Anda lewatkan 
dengan sia-sia. Betul, kan? Jadi, jelasnya, 
kalau waktu sudah berlalu maka waktu itu 
akan hilang selamanya.
 Sebuah peribahasa Cina mengatakan: 
adalah lebih baik membuang semua 
kekayaan kita dalam sumur yang dalam, 
daripada membuang sia-sia sedikit waktu 
yang kita miliki.
 Oleh karena itu, kaya sejati adalah 
kalau kita bisa memiliki cukup uang 

Sumber: www.download.microsoft.com
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dan cukup waktu untuk melakukan apa 
saja yang kita inginkan, kapan pun kita 
menginginkannya. Tidak bisa dipungkiri lagi 
bahwa keuntungan terbesar kalau kita bisa 
menjadi orang kaya sejati adalah bahwa 
kita akan memiliki kebebasan untuk memilih 
dengan cara apa kita meluangkan waktu 
kita.

Menciptakan Penghasilan 
Merupakan Jebakan bagi Waktu Kita
 Mungkin Anda pernah mendengar 
tentang para dokter atau pengacara 
yang penghasilannya mencapai $150.000 
dolar per tahun. Akan tetapi, ironisnya,tetapi, ironisnya, 
mereka sering merasa terjebak dalam 
menjalani kehidupan ini. Kalau begitu, 
apakah menurut Anda mereka itu adalah 
orang-orang yang sedang menciptakan 
kekayaan sejati? Kalau kita membandingkan 
dengan definisi yang saya berikan di atas 
tentang arti kata ”kaya”, jawabannya tentu 
”tidak”.
 Mengapa demikian? Walaupun banyak 
profesional berpenghasilan besar dan 
mempunyai uang untuk membeli dan 
melakukan apa yang diinginkan, kebanyakan 
dari mereka tidak punya cukup waktu.
 Wajar saja sebab mereka harus bekerja 
habis-habisan. Mereka harus bekerja 
keras untuk mendapatkan penghasilan 
agar mereka bisa mempertahankan gaya 
hidup mereka. Mereka–yang terperangkap 
dalam pekerjaan, baik pekerjaan yang 
berpenghasilan rendah maupun yang 

tinggi–adalah korban-korban dari penciptaan 
penghasilan, bukan penciptaan kekayaan 
sejati.
 Dengan menciptakan penghasilan, 
berarti Anda melakukan barter antara 
waktu Anda dengan uang yang Anda 
peroleh. Oleh karena itu, Anda tidak akan 
mendapatkan uang kalau tidak bekerja. 
Baik untuk seorang pengumpul sampah 
yang berpenghasilan hanya $5,15 per jam 
maupun seorang dokter ahli bedah jantung 
yang bisa berpenghasilan $5.000 per jam, 
penciptaan penghasilan itu sama-sama 
menggunakan sistem barter antara waktu 
dan uang tadi. Kalau kita bekerja 10 jam,Kalau kita bekerja 10 jam, 
berarti kita akan menerima bayaran sesuai 
dengan 10 jam kerja kita.
 Hanya sayangnya, penciptaan peng-
hasilan itu bagaikan lingkaran setan. OlehOleh 
karena itulah, saya menyebut penciptaan 
penghasilan ini seperti jebakan barter uang 
dan waktu. Lebih memprihatinkan lagi, Jika 
lingkaran setan ini akan berhenti berputar 
pada saat penghasilan Anda juga berhenti. 
Artinya, jika pekerja itu sakit, cacat, atau 
diberhentikan, mereka tidak berpenghasilan 
lagi.

Kalau Pengeluaran Sama dengan 
Pemasukan
 Sekarang, mari lah kita melihat 
gambaran tentang profesional-profesional 
yang dianggap ”kaya”. Ambil saja contoh 
John Smith, M.D., yang penghasilan 
tahunannya sebesar $150.000. Kalau 
dibandingkan dengan penghasilan standar 
kebanyakan orang, jumlah $150.000 
pertahun ini sudah sangat besar. Akan 
tetapi, orang-orang profesional seperti ini 
lama-kelamaan menjadi begitu bergantung 
pada penghasilannya demi mempertahankan 
gaya hidupnya. Mereka ini sudah masuk ke 
dalam perangkap barter waktu dan uang 
tadi.

 (Sumber: Hedges, Burke, ���1. Copycat �arketing 
1�1, hlm. 29–35, dengan pengubahan) 

2. Menulis Inti Sari Buku

 Inti sari buku dapat didefinisikan sebagai isi atau bagian yang 
terpenting dari suatu buku. Seperti yang telah dicontohkan dalam 

Sumber: www.kebebasan.files.wordpress.com
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paparan di atas bahwa bagian terpenting suatu buku dapat diambil 
dari judul-judul kecil yang ada di halaman buku itu. Mungkin pula 
bagian penting tersebut berupa pengetahuan baru, untaian kata 
bermakna filsafat, ataupun kata-kata kunci yang dapat mewakili 
keseluruhan isi buku. Dari bagian-bagian itulah inti sari buku Anda 
buat.
 Sebagai contoh, perhatikan kembali catatan dari buku Makin 
Cantik Aja! di atas! Catatan itu dapat Anda ubah menjadi inti sari 
buku sebagai berikut.

 Wanita pada masa remaja berada pada fase peralihan. Hal itu ditandaiHal itu ditandai 
dengan adanya perubahan fisik dan biologis. Sikap-sikap yang harus dihadapi 
oleh wanita remaja adalah sebagai berikut:
a. Mampu meredam emosi.
b. Membiasakan diri berkumpul dengan rekan sebaya.
c. Membina identitas diri.
d. Menggapai potensi diri.
e. Belajar mengendalikan emosi.
f. Sanggup menghadapi masa dewasa.
g. Menjaga penampilan.

Latihan

Perhatikan kembali catatan Anda tentang isi buku Copycat Marketing 
101 di atas! Jadikanlah catatan itu sebagai bahan penulisan inti sari 
dari buku tersebut!

Studi Pustaka

1. Kunjungilah perpustakaan sekolah! Pilihlah sebuah buku nonfiksi 
yang Anda anggap menarik! Bacalah buku itu secara intensif! 

2. Catatah bagian-bagian penting dari buku tersebut sebagaimana 
yang telah Anda pelajari di atas! Jadikanlah catatan itu sebagai 
bahan penulisan inti sarinya!

3. Sajikanlah hasil kegiatan Anda itu dalam format berikut! 

  Judul buku : 

  �enulis : 

  �enerbit : 

  Tahun  : 

  Ketebalan : 

  Ikhtisar
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3. Menyampaikan Inti Sari Buku secara Efektif

 Agar lebih bermanfaat, presentasikanlah inti sari buku yang 
telah Anda susun itu kepada orang lain. Dengan cara begitu, Anda 
bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan mereka tanpa repot-repot 
membaca bukunya secara langsung. Akan lebih banyak pula orang 
yang dapat terbantu dalam mengetahui isi suatu buku secara mudah 
dan cepat.  
 Adapun hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam mem-
presentasikan ikhtisar itu adalah sebagai berikut:
a. keruntunan penyampaiannya sesuai dengan isi buku,
b. keefektifan kalimat-kalimatnya dan tidak berbelit-belit sehingga 

mudah dipahami para pendengar. 

Kegiatan

1. Apa judul buku yang Anda inti sarikan itu? Presentasikanlah 
inti sari buku yang telah Anda susun itu di depan teman-teman. 
Akan lebih baik apabila Anda menggunakan media, seperti OHP 
atau LCD! 

2. Mintalah teman-teman untuk menanggapi presentasi Anda ber-
dasarkan aspek-aspek berikut:

 a. keruntutan penyajian
 b. keefektifan kalimat-kalimatnya

B. MENULIS SURAT LAMARAN KERJA

Tujuan Belajar: Menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur dan 
struktur.  

Apersepsi

 Ketatnya persaingan kerja menuntut Anda untuk meningkatkan 
keahlian dalam berbagai hal agar dapat memenangkan persaingan 
tersebut. Salah satunya adalah dalam menulis surat lamaran kerja.Salah satunya adalah dalam menulis surat lamaran kerja. 

1. Pengertian

 Surat lamaran kerja adalah surat yang berisi penawaran keahlian, 
kemampun, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. 

Apa fungsi surat lamaran kerja? Hal apa saja yang harus Anda sampaikan dalam 
surat lamaran kerja? Jelaskanlah!
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Surat lamaran kerja berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang 
untuk bekerja di suatu tempat. 
 Jika surat itu menarik, penerimanya akan membuka diri untuk 
mengundang pelamar datang ke tempat kerjanya. Tertariknya suatu 
perusahaan terhadap lamaran itu, ditandai oleh datangnya panggilan 
atau jawaban, baik yang disampaikan secara langsung, melalui telepon, 
ataupun melalui surat panggilan. Akan tetapi, jika tidak menarik, 
langkah pembuka itu sama sekali terputus. Pelamar pun otomatis 
tertutup peluangnya untuk bekerja di perusahaan itu. 

Kegiatan

Diskusikanah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut!
1. Surat lamaran kerja tergolong ke dalam jenus surat dinas atau 

surat pribadi?
2. Berdasarkan bahasanya, surat lamaran kerja termasuk surat resmi 

atau tidak resmi?

2. Membaca Surat Lamaran Kerja
 Perhatikan contoh surat lamaran kerja berikut!

�erihal  :  lamaran kerja Jakarta, 21 Maret 2008
Lampiran : lima lampiran

Yth. Direktur Iradat Konsultan
Jln. Raden Saleh 18�
Jakarta �usat

Dengan hormat,

 Saya tertarik dengan iklan lowongan pekerjaan yang Bapak/Ibu 
tawarkan di iklan harian Kompas, 21 Maret 2008, yang menyatakan bahwa 
perusahaan Bapak/Ibu membutuhkan sales promotion executive.
 Saya seorang wanita lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
Jurusan Manajemen tahun 2006, usia 25 tahun. Saya berpengalaman dalam 
bidang pemasaran selama dua tahun dan dapat berbahasa Inggris secara 
aktif. Selain itu, saya pun pernah kursus komputer selama satu tahun. 
 Untuk memenuhi persyaratan dalam iklan tersebut, bersama ini saya 
lampirkan daftar riwayat hidup, salinan ijazah terakhir, beberapa salinan 
sertifikat, dan keterangan pengalaman kerja. Saya bersedia ditempatkanSaya bersedia ditempatkan 
di Jakarta ataupun tempat-tempat lainnya yang dikehendaki.
 Atas perhatian Bapak/Ibu terhadap surat lamaran ini, saya mengucapkan 
terima kasih.

  Hormat saya,Hormat saya, 

  Vivian Novianti, S.E.

Vivian
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�erihal : lamaran pekerjaan Medan, 25 Juni 2008

Yth. �impinan
Lembaga �endidikan �erkebunan (L��)
Kampus Medan
Jln. Willem Iskandar (Jln. �ancing) 
Medan 20222

Dengan hormat,
 Baru-baru ini saya mendengar informasi dari Bapak Hilman Tanjung, 
salah seorang karyawan Anda, yang menyatakan bahwa ada lowongan 
kerja sebagai tenaga pengajar di lembaga yang Anda pimpin.
 Saya adalah sarjana teknologi elektro lulusan Sekolah Tinggi Teknik 
(STT) Mandala tahun 2001. Saya fasih berbahasa Inggris berdasarkan hasil 
tes TOEFL yang terlampir. Saya juga mampu mengoperasikan komputer 
dalam berbagai program.
 �engalaman saya menjadi asisten dosen selama kuliah di STT Mandala 
dan sebagai tenaga honorer di sebuah lembaga bimbingan belajar di 
Bandung, mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi berarti bagi lembaga 
Anda tersebut. 
 Saya kelahiran Medan, 27 Juni 1979. Oleh karena itu, jika Anda berkenan 
dengan lamaran ini, saya sangat bahagia karena saya dapat mengabdikan 
kemampuan saya itu di daerah sendiri. 
 Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak saya 
ucapkan terima kasih.

 Hormat saya,Hormat saya,
 

 Hariman Sitorus, S.T.

 Surat di atas ditulis berdasarkan iklan lowongan kerja yang ada 
di sebuah media. Hal tersebut tampak dari paragraf pertamanya 
bahwa surat itu ditulis karena adanya lowongan kerja yang dimuat 
di Kompas, 21 Maret 2008. 
 Selain itu, surat lamaran kerja dapat disusun berdasarkan informasi 
langsung ataupun inisiatif sendiri. 
 Contoh:

Hariman

Kegiatan

Perhatikanlah contoh kedua surat lamaran kerja di atas! Kemudian, 
jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!
1. Apakah kedua surat itu ditulis berdasarkan informasi langsung? 

Jelaskan!
2. Pekerjaan apakah yang diharapkan oleh pelamar?
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3. Sebutkan kualifikasi pelamar yang dituliskan dalam surat itu!
4. Apakah kualifikasinya itu sudah dinyatakan secara jelas dan 

lengkap?
5. Apakah kualifikasi itu sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan 

kedua pelamar?

3. Mengidentifikasi Unsur-Unsur Surat Lamaran Kerja

 Perhatikan kembali kedua contoh surat lamaran kerja di atas. 
Tampak kedua contoh itu dibentuk oleh unsur-unsur berikut: 
a. tempat dan tanggal surat
b. perihal surat
c. alamat surat
d. salam pembuka
e. isi surat:
 1) paragraf pembuka
 2) paragraf inti
 3) paragraf penutup
f. salam penutup
g. tanda tangan
h. nama jelas

Latihan

Sebutkanlah bagian-bagian yang ada pada kedua contoh surat itu! 
adakah hal atau bagian-bagian yang berbeda pada bagian-bagiannya 
itu? Kerjakan dalam format berikut!

Bagian Surat Surat I Surat II

a

b

c

d

e

f

g

h

4. Menyusun Surat Lamaran Kerja

 Surat lamaran harus ditulis dengan gaya yang menarik dan 
meyakinkan bahwa pelamar benar-benar mempunyai kecakapan, 
kemampuan, serta kesungguhan untuk bekerja dengan baik. 
Sebagai pelamar Anda harus memaksimalkan segala kemampuan 
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dan mengekspresikan segenap kesungguhan melalui surat itu. 
Sampaikanlah secara persuatif hal-hal berikut: 
• tunjukkan keyakinan diri, 
• sampaikanlah kemampuan dan keahlian yang dimiliki, 
• jelaskan kualifikasi diri sesuai dengan pekerjaan yang di-

inginkan. 

 Dengan surat tersebut, Anda harus berusaha mendapat ke-
percayaan dan dapat membangkitkan keinginan pihak perusahaan 
untuk menerima Anda lamaran itu.
 Isi surat lamaran harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan 
langsung pada persoalannya. Setidaknya terdapat tiga hal yang harusSetidaknya terdapat tiga hal yang harus 
diperhatikan dalam isi surat lamaran:
• pekerjaan yang diinginkan;
• identitas pelamar, meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, 

alamat, dan tingkat pendidikan;
• kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman 

kerja, dan keahlian.

Latihan
Perhatikanlah iklan lowongan kerja berikut! Kemudian, buatlah suratKemudian, buatlah surat 
lamaran kerja berdasarkan iklan tersebut! 

Lowongan Kerja

Kami sebuah perusahaan agrobisnis yang sedang berkembang membutuhkan 
tenaga-tenaga terampil untuk ditempatkan pada posisi berikut:
1. Manajer Marketing
2. Akuntan
3. �eneliti (S1), Jurusan Teknik Kimia, Biologi, Teknologi Industri, Manajemen 

Hutan, Hama dan �enyakit Tumbuhan,
4. Teknisi (D3), Jurusan Teknologi Industni, Hama dan  �enyakit Tumbuhan, 

Manajemen Hutan, Biologi),
5. �anagement Trainee.

Syarat-syarat:
a. S1 dengan pengalaman minimal dua tahun, dengan konsentrasi marketing 

untuk no. 1.
b. S1 Akuntansi dengan pengalaman minimal dua tahun untuk no. 2.
c. I�K 3,0 (skala 4) untuk no. 3 dan 4.
d. Sarjana semua jurusan dengan I�K 3,0, aktif berorganisasi, mampu 

mengoperasikan komputer, dan dapat berbahasa Inggris untuk no. 5.

Lamaran ditulis lengkap ke alamat:
Manajer Personalia PT ALAM RAYA

Gedung Manggala Jaya 
Jalan Jenderal Sudirman 14C, Ambon

(Sumber: Warta Ekonomi, 4 April 2007)
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Lakukanlah silang baca dengan teman Anda atas surat yang Anda 
tulis! Perhatikanlah kelima aspek di atas! Sajikanlah kegiatan Anda 
itu dalam format berikut!

5. Memperbaiki Surat

 Agar hasilnya lebih baik, Anda perlu menyunting kembali surat 
yang telah ditulis. Ada lima hal utama yang perlu diperhatikan ketika 
menyunting surat, yakni kejelasan isi, kelengkapan unsur, ketepatan 
diksi, keefektifan kalimat, dan ketepatan penggunaan EyD.

Kegiatan

Carilah iklan lowongan kerja yang dimuat di sebuah surat kabar! 
Berdasarkan iklan lowongan kerja tersebut, buatlah surat lamaran 
pekerjaan untuk pekerjaan yang Anda inginkan! Gunakan bahasa 
yang sopan dan ejaan yang tepat!

Aspek Komentar

1. Isi

2. Unsur

3. Diksi

4. Kalimat

5. EyD

Studi Lapangan

C. MENULIS SURAT UNDANGAN

Tujuan Belajar: Menulis surat dinas berdasarkan isi, bahasa, dan format yang 
baku.

Apersepsi

Setujukah Anda jika surat undangan dikelompokkan ke dalam jenis surat dinas? 
Kapankah surat undangan itu perlu Anda buat? Jelaskan!

1. Pengertian

 Surat undangan adalah surat yang berisikan ajakan atau 
permintaan agar orang yang dikirimi surat turut serta pada kegiatanintaan agar orang yang dikirimi surat turut serta pada kegiatan 
yang diadakan oleh pihak pengiririm surat.  
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 Surat undangan ditandai dengan paragraf pembuka yang 
menggunakan kata-kata berikut:
1) Dengan surat ini kami mengundang Saudara agar menghadiri pertemuan 

pada….
2) Kami mengharapkan Saudara untuk menghadiri acara….
3) Kami mengundang Saudara untuk menghadiri….
4) Dalam rangka…, kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam 

pertemuan yang kami selenggarakan pada….

Kegiatan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara berdiskusi!

1. Jelaskan persamaan surat undangan dengan surat lamaran 
kerja!

2. Jika surat undangan itu dibuat atas nama pribadi atau keluarga, 
bisakah surat itu dikelompokkan ke dalam surat dinas? Jelaskan 
alasan-alasannya!

2. Membaca Surat Undangan
 Perhatikan contoh surat undangan berikut.

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMA �EMBANGUNAN 

Jalan Teuku Umar 111A–C Banda Aceh

Nomor : 011/�an.OSIS/IV/2008 Banda Aceh, 4 April 2008
�erihal : Undangan Rapat

Yth. Ketua Kelas XII A 

 Dengan surat ini kami beritahukan bahwa dalam rangka penuntasan 
rencana lomba musikalisasi antarkelas, ada beberapa hal penting yang perlu 
dibicarakan. Karena itu, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat 
panitia yang akan kami laksanakan pada
 hari : Minggu
 tanggal : 5 April 2008
 waktu : pukul 09.00–12.00 WIB.

 Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

 Ketua panitia, Sekretaris,

 Eryanti Anggita Z. Devy Sukmawati

Mengetahui
Ketua OSIS SMA �embangunan, 

Husen Nursaid

DevyEryanti

Husen
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!
1. Buktikan bahwa surat di atas tergolong ke dalam surat dinas!
2. Buktikan pula bahwa surat itu berisi undangan!
3. Kapan dan di manakah surat itu dibuat?
4. Kepada siapakah surat itu ditujukan?
5. Tunjukkan isi penting dari surat tersebut!

3. Mengidentifikasi Struktur dan Komponen-Komponen Surat 
Undangan 

 Jika diperhatikan perhatikan, tampak surat undangan  itu disusun 
oleh komponen-komponen berikut: 
a. kepala surat f. alamat surat
b. tanggal surat g. salam pembuka
c. nomor h. isi surat
d. lampiran i. salam penutup
e. perihal j. nama pengirim/tanda tangan

Latihan

Cermatilah contoh surat undangan lainnya, baik yang Anda persiapkan 
sebelumnya dari rumah ataupun yang disediakan sekolah! 
1. Apakah struktur atau susunan isi surat itu sudah benar?
2. Apakah komponen-komponennya sudah lengkap?

4. Menulis Surat Undangan

 Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat undangan 
adalah sebagai berikut:
a. kesantunan bahasanya, 
b. kelengkapan maksudnya, terutama tempat dan waktu undangan, 

bentuk kegiatannya, dan 
c. kejelasan identitas pengundang secara lengkap beserta orang yang  

turut mengundang (jika ada). 

Kegiatan

Kegiatan

Berdasarkan pemahaman Anda mengenai surat undangan, kerjakanlah 
kegiatan-kegiatan berikut ini!
1. Anda sebagai pengurus OSIS akan mengadakan musyawarah 

pemilihan Ketua OSIS. Anda mengharapkan kehadiran para ketuaAnda mengharapkan kehadiran para ketua 
kelasnya dalam acara tersebut. Sebagai ketua panitianya, AndaSebagai ketua panitianya, Anda 
kemudian membuat surat undangan untuk para ketua kelas tersebut. 
Bagaimanakah isi surat undangan itu? Susunlah dengan baik!
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2. Lakukan silang baca dengan teman sebangku Anda untuk saling 
memberikan koreksi berkenaan dengan kelengkapan struktur, 
kejelasan isi surat, dan ketepatan penggunaan bahasanya!

5. Menyunting Surat Undangan

 Mencermati kembali surat yang telah dibuat, penting sekali 
untuk Anda lakukan. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan 
surat tersebut. Cermati kembali surat itu, terutama tentang susunan 
dan kelengkapan unsur-unsurnya, kejelasan isi, serta ketepatan 
penggunaan bahasanya. Dengan cara demikian, surat itu akan 
terhindar dari berbagai kesalahan-kesalahan.

Latihan

Perhatikanlah surat di bawah ini! Dalam surat berikut terdapat 
beberapa kesalahan. Tunjukkanlah kesalahan-kesalahan itu, kemudianTunjukkanlah kesalahan-kesalahan itu, kemudian 
perbaikilah!

SMA BINA BANGSA 
Jalan Ahmad Yani 300 Banjarmasin

Nomor : 021/SMA.NR /2/2007 Banjarmasin, 17 April 2008
�erihal : Undangan Kegiatan

Kepada
Yth. Ibu Gilang Hanita 
Ketua Yayasan Bina Bangsa 
Jalan Hasanuddin 31A Banjarmasin.

Dengan hormat.

 Dengan rahmat yang maha kuasa, SMA Bina Bangsa berencana 
membangun sebah aula dengan dana dari sumbangan para orang tua 
siswa. Untuk itu, kami mohon kesediaan Ibu selaku Ketua Yayasan Bina 
Bangsa untuk mengisi acara peletakan batu pertama pembangunan aula 
tersebut.
 Acara tersebut insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu, 19 April 
2008, pukul 08.00–10.00 WIT, bertempat di Jalan Ahmad Yani. Merupakan 
kehormatan bagi kami apabila Ibu berkenan hadir untuk mengisi acara 
tersebut. 
 Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih yang sedalam-
dalamnya.

 Ketua �anitia, Sekretaris,Ketua �anitia, Sekretaris,

 (Arief Muhakim) (Asriana Aisyah)

AsriArief
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1. Memahami Isi Puisi

 Membacakan puisi berarti menekankan ketepatan pemahaman,Membacakan puisi berarti menekankan ketepatan pemahaman, 
keindahan vokal, dan ekspresi wajah. Kegiatan tersebut acapkaliKegiatan tersebut acapkali 
disertai dengan gerak-gerik tubuh yang lebih bebas dan ekspresitai dengan gerak-gerik tubuh yang lebih bebas dan ekspresi 
wajah yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca indah. Pembaca 
memperagakan puisi dengan lakuan tubuh (acting) yang sesuai. 
Pembacaan puisi kadang-kadang diiringi pula dengan musik yang 
sesuai dengan suasana isi puisi.
 Bacalah puisi di bawah ini dalam hati!

D. MEMBACAKAN PUISI KARYA SENDIRI

Tujuan Belajar: Membacakan puisi karya sendiri dengan lafal, intonasi, penghayatan 
dan ekspresi yang sesuai.

Apersepsi

Puisi apakah yang pernah Anda buat? Menceritakan apakah puisi itu? Jelaskan!

	 	 Berdiri	Aku

Berdiri aku di tepi pantai
�emandang lepas ke tengah laut
Ombak pulang memecah berderai
Keribaan pasir rindu berpaut

Ombak datang bergulung-gulung
Balik kembali ke tengah segara
Aku takjub berdiri termenung
Beginilah rupanya permainan masa

Hatiku juga seperti dia
Bergelombang-gelombang memecah ke pantai
Arus suka beralih duka
Payah mendapat perasaan damai….

(karya Amir Hamzah)

Kegiatan

Berdasarkan puisi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah 
ini dengan tepat!
1. Puisi di atas menceritakan apa?
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2. Bagaimana kesan yang ditunjukkan penyair terhadap objek yang 
diceritakan itu?

3. Adakah pengalaman yang sama antara yang diceritakan penyair 
dengan pengalaman Anda sendiri? Jelaskan!Jelaskan!

4. Setelah membaca puisi itu, perasaan apa yang muncul? KemukakanKemukakan 
alasan-alasannya!

5. Ada sebuah pelajaran berharga yang dinyatakan dalam puisi itu? 
Tunjukkan!

2. Menandai Jeda

 Jeda adalah hentian sebentar dalam ujaran. Jeda pentingJeda penting 
diperhatikan dalam pembacaan puisi agar maksudnya dapat 
terekspresikan dengan jelas. Oleh karena itu, sebelum membacakannya, 
Anda perlu menandai puisi itu berdasarkan satuan-satuan maknanya. 
Penandaan biasanya dilakukan menggunakan tanda garis miring. 
Tanda miring ganda (//) menunjukkan hentian yang lebih panjang 
daripada tanda miring tunggal (/). Sebagai contoh, perhatikan 
penjedaan untuk puisi “Berdiri Aku”!

Kegiatan

1. Tulislah sebuah puisi dengan mengekspresikan perasaan, pikiran, 
ataupun pengalaman Anda sendiri! 

2. Bubuhkanlah jeda pada puisi Anda itu berdasarkan satuan-satuan 
maknanya! 

3. Bacakanlah puisi tersebut di depan teman-teman Anda! Per-
hatikanlah jedanya, perhatikan pula lafal, intonasi, mimik, dan 
gerak-gerik Anda dalam membacakannya!

	 	 	 Berdiri	Aku

Berdiri aku/ di tepi pantai//
�emandang lepas/ ke tengah laut//
Ombak pulang/ memecah berderai//
Keribaan pasir/ rindu berpaut//

Ombak datang/ bergulung-gulung//
Balik kembali/ ke tengah segara//
Aku takjub/ berdiri termenung//
Beginilah rupanya/ permainan masa//

Hatiku juga/ seperti dia//
Bergelombang-gelombang/ memecah ke pantai//
Arus suka/ beralih duka//
Payah/ mendapat perasaan damai….//

(karya Amir Hamzah)
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4. Mintalah teman Anda untuk mengomentarinya dengan meng-
gunakan format berikut!

Keterangan:    Berikan nilai 10–50.
1. penjedaan
2. pelafalan 
3. intonasi
4. ekspresi muka/mimik

No. Nama 
Pembaca

Aspek yang Dinilai Jumlah Ket

1 2 3 4

Kegiatan

Lakukan kegiatan berikut dengan teman Anda!
1. Bacalah puisi karya teman Anda! Maknailah puisinya ituMaknailah puisinya itu 

berdasarkan kata-kata yang dominan atau yang semakna! 
2. Jelaskanlah maknanya secara jelas dan lengkap! Apakah pe-

maknaan Anda tersebut sesuai dengan maksud teman Anda?

3. Menentukan Makna Puisi Karya Teman

 Puisi ”Berdiri Aku” menyatakan perasaan penyair ketika berdiri 
di tepi pantai. Kemudian, ia menggambarkan perasaannya itu seperti 
ombak yang bergulung-gulung. Perasaannya tersebut muncul silih 
berganti: ada suka dan duka. Ia pun merasa lelah dengan perasaannya 
itu. Ia berharap kedamaian akan ia dapatkan. 
 Pemaknaan terhadap puisi tersebut dibuat berdasarkan kata-kata 
yang dominan dan semakna. 
 Contoh: 

  Berdiri aku di tepi pantai, ombak datang,  
  Ombak datang bergulung-gulung
  Hatiku juga seperti dia
  bergelombang-gelombang....
  Arus suka beralih duka
  Payah mendapat perasaan damai
 
 Penjelasan terhadap puisi tersebut dapat dikembangkan lebih 
lanjut dengan memaknai kata-kata lainnya. Dengan demikian, 
pemaknaan terhadap puisi tersebut akan lebih utuh dan tidak 
sepenggal-sepenggal.
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 Perhatikan cuplikan novel berikut!Perhatikan cuplikan novel berikut!

 Sekujur tubuh Arni terasa pegal-pegal. Disusurinya jalanan becek dan 
berliku-liku. Dalam hatinya Arni berkata, bodohnya aku tak membawa payung 
di cuaca seburuk itu. Arni terlalu khawatir dan bingung. Arni sangat lelah. 
Kepalanya berdenyut-denyut tak karuan. 
 Di kepalanya cuma ada nama Kang �ardi, Kang �ardi, dan Kang �ardi. 
Di mana dia sekarang? Arni tak tahu. Arni menelepon ke tempat kerjanya. 
Katanya Kang �ardi menghilang. Memang kejadian tersebut bukan yang 
pertama kalinya, tetapi Arni sungguh-sungguh jenuh dengan keadaan seperti 
itu. 
 Gerimis masih turun. Toko dan kios-kios yang Arni lalui hampir tutup. 
Terlihat para pedagang kaki lima mengemasi barang-barangnya. Rintik hujan 
makin deras. 

(Citra Dewi. 2003. Kang Pardi, hlm. 54) 

 Cuplikan di atas bercerita tentang keadaan seseorang yang 
kehujanan, kelelahan, khawatir, dan kebingungan. Seorang pembacabaca 
cerita yang baik harus mampu menceritakannya sesuai keadaan tokoh 
tersebut. Misalnya, dari segi jeda, cuplikan tersebut disampaikan 
dengan lambat atau bahkan terbata-bata. Sementara itu, dari segi 
intonasi, pembaca mengucapkannya dengan lemah dan gemetar.  
Semua itu dilakukan untuk mengekspresikan keadaan tokoh yang 
kedinginan, kelelahan, khawatir, dan kebingungan. 
 Agar semua perasaan itu terekspresikan dengan baik, pembaca 
harus membayangkan keadaan seseorang yang mengalami peristiwa 
itu. Jika perlu, si pembaca harus membayangkan seolah-olah 
mengalami sendiri peristiwa itu. Badan kedinginan dan lelah karena 
habis bekerja. Sementara itu, rasa khawatir dan bingung terus 
menghantui karena sedang mencari seorang kakak yang pergi entah 
ke mana. Dengan membayangkan seperti itu, seorang pembaca bisa 
mengekspresikan cuplikan tersebut dengan penuh penjiwaan.

E. MENANGGAPI PEMBACAAN NOVEL

Tujuan Belajar: Menanggapi pembacaan novel dari segi vokal, intonasi, dan 
penghayatan.

Apersepsi

Apa judul novel yang paling menarik yang pernah Anda baca? Perasaan apakah 
yang muncul setelah membaca novel itu? Jelaskanlah!

Kegiatan

1. a. Bacakanlah cuplikan novel di bawah ini dengan baik! Tempo 
membacanya tidak usah tergesa-gesa. Hayati setiap penggalan 
dan dialog para tokohnya!  
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 b. Sebelum itu, pahami suasana cerita, alur, serta karakter tokoh-
tokohnya!

2. Perhatikan pula cara teman Anda dalam membacakan penggalan 
novel tersebut. Kemudian, kemukakanlah penilaian dan tanggapan 
Anda berdasarkan format berikut!

Keterangan:
Nilai 4 – 8 = kurang Nilai 15 – 17 = bagusNilai 15 – 17 = bagus
Nilai 9 – 14 = cukup Nilai 18 – 20 = sangat bagus

Aspek Penilaian
Nilai

Jumlah Tanggapan
1 2 3 4 5

1. Kejelasan dalam vokal 
atau pengucapan kata.

2. Ketepatan penggunaan 
intonasi.

3. Kesesuaian ekspresai 
dengan isi cerita.

4. Kreativitas bercerita 
(improvisasi).

Mutiara dalam kata

9/4/2004 

“seerehwenfadha7et”

seerehwenfadha7et@yahoogroups.com

Seberapa besar kumencintainya,
izinkan aku menggambar bilangannya untukmu. 
Cintaku sebanyak bilangan napas dan sejauh kaki melangkah.
Cintaku memenuhi hari-hari.
Aku mengejarnya dengan cinta karena kewajiban. 
dan tugasku adalah memberi cinta sebagaimana 
laki-laki yang selalu mengejar perempuan untuk mengambil haknya.
Kutuluskan cinta putih seputih dan sesuci hamba Tuhan dengan salatnya.
Kusenandungkan kesetiaan dan cinta yang selalu pasang.
Kusematkan kepercayaan dan iman masa kecil; biru dan lugu.
Kepada orang-orang suci yang beranjak pergi 
membawa air masa dan senyumku.
Bila kelak Tuhan menghendaki,
cintaku kan lebih suci setelah aku mati.
Cintaku kan lebih agung setelah nyawaku terapung.
Cintaku kan lebih subur saat jasad telah lelap di liang kubur.
(Elizabeth Bronk).

The Girls of Riyadh
oleh Rajaa Al Sanea
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 Rentang seminggu terakhir, banyak 
surat masuk ke alamat emailku bernada 
marah. Sebagian marah kepada Rasyid yang 
kasar dan tidak memedulikan perasaan. 
Ada juga yang jengkel kepada Qamrah 
yang lemah di hadapan laki-laki. Sisanya—
dan mereka adalah mayoritas pengirim 
email—marah kepadaku atas tulisan tentang 
ramalan zodiak, prediksi nasib bermedia 
garis tangan dan kartu. Tidak ada tuduhan, 
kritik, keluhan, dan amarah yang kubantah. 
Semua kuterima sebagai masukan sangat 
berharga. Sebagaimana yang kalian saksi-
kan—dan akan selamanya kalian saksikan—
aku adalah wanita biasa. Sesekali kurasakan 
goncangan yang menakutkan setelah 
kubaca email-email yang masuk. Aku 
tidak melakukan pembenaran atas halal 
dan haram. Begitu juga tentang ramalan 
peruntungan melalui astronomi, palmistri, 
dan kartu. Aku menuliskannya dengan 
bebas nilai. Karenanya, aku tidak pernah 
mengklaim telah memiliki kesempurnaan 
sebagaimana yang dilakukan sebagian 
kelompok.
 Teman-temanku adalah cermin yang 
dinafikan oleh sebagian golongan dan 
sebagian lain sama sekali membuangnya. 
Teman adalah seseorang dalam diri kita 
yang memancarkan siapa kita sebenarnya. 
Mereka adalah guru yang paling tahu 
dan suhu yang paling kaya ilmu. Mereka 
mengajarkan kepada kita untuk melakukan 
keberhasilan sebagaimana mereka telah 
berhasil dan menghindari kesalahan tempat 
mereka pernah tersesat.
 Aku selalu mengulang-ulang sebuah 
ungkapan: Engkau mustahil bisa mengubah 

seluruh manusia dan memperbaiki segenap 
semesta.
 Aku tahu. Tapi aku sekadar seseorang 
yang tidak mau menyerah. Aku juga tahu 
bahwa sebelumku ribuan orang bahkan 
jutaan telah mencoba melakukannya. 
Mungkin hanya sedikit yang membedakan; 
aku tidak pernah menganggap perubahan 
telah sampai pada batas. �erubahan 
berlangsung reguler dan tidak ada terminal 
akhir sebab begitu satu tahapan sempurna 
dilakukan, akan terbuka tahapan baru yang 
lebih menantang. Dalam hidup ini tidak 
ada yang selalu berubah melebihi dari 
perubahan itu sendiri. Maka perubahan 
harus diperjuangkan!

”Sungguh segala sesuatu semata ter-
gantung atas niat dan setiap orang akan 
mendapatkan balasan sesuai dengan niat 
yang dia canangkan.” (Hadits).

 Semoga Tuhan mencatat tulisan-
tulisanku dalam timbangan amal dan 
investasi akhiratku. Sekali lagi, aku 
sampaikan kepada setiap orang yang belum 
memahamiku sepenuhnya bahwa aku sama 
sekali tidak pernah merasa paling benar 
dan sempurna. Sepenuhnya kuakui segala 
kekurangan dan kepicikan pengetahuanku. 
Aku hanya tahu bahwa semua manusia 
adalah tempat salah, sebaik-baik orang 
yang merasa mempunyai salah adalah 
mereka yang bertobat dan berpindah dari 
kesalahan dengan melakukan perubahan. 
Aku bekerja untuk perdamaian, evaluasi, 
koreksi, dan reformasi atas kekeliruan 
selama ini. Aku bekerja untuk menemukan 
diri dan kesejatian.
 Sayangnya, tak banyak yang ikut 
bekerja bersamaku untuk mencari jati diri. 
Andai setiap orang berpikiran untuk menilai 
diri sendiri sebelum mengevaluasi orang 
lain. Andai semua orang sibuk dengan aib 
diri dan untuk sementara --mengacuhkan 
aib orang lain. Andai semua orang bekerja 
untuk memperbaiki diri, seluruh dunia 
akan bergerak bersamanya memperbaiki 
diri masing-masing. Sesekali aku hanya 
berharap ada satu atau dua orang yang 
beranjak menuju tobat setelah mendapat 
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inspirasi dari yang kutulis di internet. 
Setelah membaca fenomena bawah tanah 
di emailku, sesekali aku memohon ada yang 
tiba-tiba menyadari noda diri yang selama 
ini tersembunyi atau sengaja ditutupi.
 Aku tidak melihat aib dan dosa 
bagi usahaku menyebarkan pengalaman 
teman-temanku untuk diketahui orang 
banyak. Mereka akan belajar dari kasus 
teman-temanku. Bukankah aku melakukan 
penyelamatan dari gejolak sosial yang 
suatu hari akan meledak? Bukankah kasus-
kasus seperti pengalaman teman-temanku 
sangat mudah dan banyak kita jumpai di 

sekitar kita, bahkan dalam diri kita? Ini 
adalah bom waktu yang bila tidak ada 
yang memulai sepertiku, akan meledak 
menjadi revolusi sosial yang berdampak 
kerusakan. �engalaman adalah guru paling 
bijak di sekolah kehidupan. Teman-temanku 
memasuki sekolah itu melalui pintu yang 
terbuka paling lebar: pintu cinta. Bagiku, 
aib adalah menempatkan diri pada wilayah 
konfrontasi melawan perubahan, padahal 
nuraninya memberontak. Bagiku, aib adalah 
menghina pelaku perubahan, padahal 
kita sedang menuju titik yang sama, titik 
reformasi dan perbaikan.

 (Rajaa Al Sanea, 2007. The Girls of Riyadh, 
terjemahan, hlm. 85-89)

Rangkuman

1. Inti sari buku merupakan bagian yang terpenting dari suatu buku. 
Hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam mempresentasikan 
ikhtisar itu adalah keruntunan penyampaiannya, kesesuaian dengan 
isi buku, keefektifan kalimat-kalimatnya, dan kemudahannya 
untuk dipahami para pendengar.

2. Surat lamaran kerja adalah surat yang berisi penawaran keahlian, 
kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi 
tertentu. Surat lamaran kerja berfungsi sebagai langkah pembuka 
bagi seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan. 

3. Surat undangan adalah surat yang berisikan ajakan atau 
permintaan agar orang yang dikirimi surat turut serta pada 
kegiatan yang diadakan oleh pihak si pengirim surat.  

4. Membacakan puisi berarti menekankan ketepatan pemahaman, 
keindahan vokal, dan ekspresi wajah. Seorang pembaca puisi 
harus dapat mengekspresikan isi puisi tersebut dengan penuh 
penjiwaan.

5. Tanggapan terhadap pembacaan novel berkenaan dengan kejelasan 
dalam vokal atau pengucapan kata, ketepatan penggunaan 
intonasi, kesesuaian ekspresi dengan isi cerita, dan kreativitas 
bercerita (improvisasi).
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Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat!

1.  Chuck Feeney adalah juga orang kaya raya seperti Bill Gates. Sebagai 
pendiri ratusan buah toko bebas pajak di bandara-bandara seluruh dunia, 
Feeney adalah jelas orang yang superkaya raya. Lebih tepatnya, dia adalah 
mantan orang superkaya raya. Pada tahun 1984, ia telah menyumbangkan 
99,5% dari kekayaannya yang berjumlah 3,5 milyar dolar kepada sebuah 
yayasan sosial. Sekarang, dia giat menyumbangkan waktu dan uangnya 
untuk tujuan-tujuan sosial di seluruh dunia.

  Baik Bill Gates maupun Chuck Feeney memahami benar bahwa yang 
dimaksud dengan kaya yang sejati itu adalah kalau kita memiliki kebebasan 
sepenuhnya untuk memilih cara kita meluangkan waktu dan uang kita. 
Sementara Gates memilih untuk meluangkan waktunya dengan menciptakan 
lebih banyak lagi kekayaan, Feeney memilih meluangkan waktunya dengan 
jalan menyumbangkan kekayaannya. Hal yang memungkinkan kedua 
orang tersebut bisa memilih jalan hidupnya masing-masing adalah karena 
keduanya memang sama-sama benar-benar kaya.

     (Sumber: Copycat �arkerting, BurkeHedges)

 a. Menjelaskan apakah cuplikan buku di atas?
 b. Tuliskan kembali isi cuplikan tersebut ke dalam dua buah 

kalimat!

2. Saya seorang wanita lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jurusan 
Manajemen tahun 2006, usia 25 tahun. Saya berpengalaman dalam bidang 
pemasaran selama dua tahun dan dapat berbahasa Inggris secara aktif. 
Selain itu, saya pun pernah kursus komputer selama satu tahun.

 Ubahlah kualifikasi pelamar dalam cuplikan di atas dengan 
kualifikasi yang Anda miliki sekarang!

3. Dengan rahmat Yang Maha Kuasa,  SMA Bina Bangsa berencana 
membangun sebah aula dengan dana dari sumbangan para orang tua 
siswa. Untuk itu, kami mohon kesediaan Ibu selaku Ketua Yayasan Bina 
Bangsa untuk mengisi acara peletakan batu pertama pembangunan aula 
tersebut.

 a. Dalam rangka apakah surat undangan itu disampaikan?a. Dalam rangka apakah surat undangan itu disampaikan?
 b. Adakah bagian yang perlu diperbaiki dalam cuplikan surat 

itu? Jika ada, perbaikilah!

4. Jelaskanlah maksud dari cuplikan puisi berikut!

  Berdiri aku di tepi pantai
  �emandang lepas ke tengah laut
  Ombak pulang memecah berderai
  Keribaan pasir rindu berpaut

     (Sumber: Berdiri Aku, Amir Hamzah)

Uji Kompetensi
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5. Teman-temanku adalah cermin yang dinafikan oleh sebagian golongan, dan 
sebagian lain sama sekali membuangnya. Teman adalah seseorang dalam 
diri kita yang memancarkan siapa kita sebenarnya. �ereka adalah guru 
yang paling tahu dan suhu yang paling kaya ilmu. �ereka mengajarkan 
kepada kita untuk melakukan keberhasilan sebagaimana mereka telah 
berhasil dan menghindari kesalahan tempat mereka pernah tersesat.

(Sumber: The Girls of Riyadh, Rajaa Al Sanea)

 a. Cuplikan cerita di atas diungkapkan secara monolog. Apa 
maksudnya?

 b. Manakah yang lebih menarik untuk dibacakan, cerita 
yang berbentuk monolog ataukah dialog? Jelaskan alasan-
alasannya!

Refleksi
Renungkanlah! Apakah Anda telah memahami materi bab ini dengan 
baik? Berikan tanda centang (3) dalam kolom tingkat penguasaan, sesuai 
 kemampuan pribadi Anda! Gunakanlah pensil. Kemudian, renungkanlah 
pula apa yang akan Anda lakukan dengan kemampuan tersebut?

Keterangan:
A = Sangat baik
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang

Pokok Bahasan
Tingkat Penguasaan

Penjelasan
A B C D

1. Menyampaikan inti sari 
buku nonf iks i  dengan 
menggunakan bahasa yang 
efektif dalam diskusi.

2. Menulis surat lamaran kerja 
berdasarkan unsur-unsur dan 
struktur.

3. M e n u l i s  s u r a t  d i n a s 
berdasarkan isi, bahasa, dan 
format yang baku.

4. Membacakan puisi karya sen-
diri dengan lafal, intonasi, 
penghayatan, dan ekspresi 
yang sesuai.

5. MenanggapiMenanggapi pembacaan 
novel dari segi vokal, intonasi, 
dan penghayatan.


