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Pagi-pagi benar, Pak Rahmat sudah dikirimi koran. Seperti biasa,
ia mulai membaca berita utama yang dimuat di koran tersebut. Berita utama
kali ini adalah mengenai banjir yang melanda kota Jakarta. Banjir terjadi di
daerah Kampung Pulo dan Kampung Melayu. Dengan adanya informasi
yang diberitakan dalam koran tersebut, Pak Rahmat mengetahui apa
penyebab terjadinya banjir, berapa korbannya, dan masih banyak lagi.
Selain itu, Pak Rahmat juga mengetahui apa yang sedang terjadi di
Indonesia maupun di dunia. Semua itu karena adanya berita yang
diinformasikan oleh koran tersebut.

Bab 10

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini kamu diharapkan mampu:
1) menirukan percakapan teks drama yang dibacakan guru;
2) menceritakan peristiwa yang pernah dialami;
3) menjawab atau mengajukan pertanyaan tentang isi teks;
4) menulis puisi berdasarkan gambar.
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Mendengarkan Berbicara Membaca Menulis

Teks drama
anak

Peristiwa Surat pribadi Puisi

Menirukan
percakapan
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peristiwa

Membaca
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puisi

berdasarkan
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Peta Konsep Bab 10

• Drama
• Percakapan
• Peristiwa
• Teks
• Puisi

Kata Kunci



Informasi 109

Tahukah kamu apa itu drama? Drama adalah cerita yang
menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog
yang dipentaskan.
Ayo, sekarang dengarkan teks drama anak yang dibacakan gurumu (lihat
lampiran 10). Agar kamu mengingatnya, catat hal-hal penting yang ada
dalam teks drama tersebut.

Mari Berlatih
Cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini. Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.
1. Berita apa yang sedang dicari oleh Desi?
2. Sebelum ke internet, di mana Desi mencari berita?
3. Mengapa mereka mencari berita lewat internet?
4. Siapa yang dapat mencari berita lewat internet?
5. Jelaskan kembali drama yang telah kamu dengarkan!

Kamu diajak untuk menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari
pembacaan teks drama anak  yang kamu dengar.

Mendengarkan

Kamu Pasti Bisa

Kamu bisa membuat kelompok dengan teman sebangkumu. Coba
tirukan percakapan yang telah kamu dengar. Kemudian, kamu
bisa mempraktikkannya di depan kelas. Kamu dapat melakukannya
secara bergiliran.

Kamu diajak untuk menceritakan peristiwa  yang pernah dialami, dilihat,
atau didengar.

Berbicara

Peristiwa dapat dialami oleh diri sendiri dan orang lain. Selain itu,
peristiwa juga dapat dilihat, dialami, dan juga didengar.
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Mari Berlatih

Cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini. Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.
1. Apa peristiwa yang terjadi pada contoh peristiwa tersebut?
2. Ke mana tujuan keluarga Desi?
3. Mengapa mereka tidak jadi berkunjung?
4. Bagaimana keadaan saat peristiwa tersebut terjadi?
5. Berapa korban jiwa dalam peristiwa tersebut?

Coba kamu baca peristiwa berikut ini.

Gagal Berkunjung ke Rumah Kakek
Pada waktu liburan akhir pekan, aku berkunjung ke rumah

kakekku. Rumah kakekku berada di Bogor. Aku pergi bersama Kak
Novi dan kedua orang tuaku. Kami melewati hutan, lembah dan tebing.
Namun, ketika kami melewati hutan
terjadi angin ribut. Banyak pohon
yang tumbang menipa rumah-rumah
penduduk. Akibatnya, jalan ke arah
Bogor ditutup. Waktu itu juga terjadi
hujan lebat. Jadi, sangat berbahaya
jika ada yang melewatinya.

Jalan menuju Bogor tersebut
diatur oleh beberapa polisi. Tiba-tiba,
ada seorang polisi mendekati mobil
kami. Polisi tersebut menyarankan kepada kami untuk kembali ke rumah
karena jalan menuju Bogor semua ditutup. Menurut polisi tersebut, sangat
berbahaya jika kami nekat ke Bogor.

Akhirnya, kami tidak jadi berkunjung ke rumah kakek. Setelah
sampai di rumah, kami langsung melihat berita di televisi. Isi berita
tersebut tentang angin ribut yang terjadi di Bogor. Untuk itu, ada larangan
sementara memasuki daerah Bogor karena sudah ada korban jiwa, 3
orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka.

Gambar 10.1 Banyak pohon tumbang
akibat angin ribut.
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Coba kamu baca teks berikut ini secara intensif.

Aku Bisa seperti Kakak
Karya Eric Savero H.

Aku punya kakak laki-laki yang berumur tiga tahun lebih tua. la
pandai sekali dalam pelajaran matematika dan komputer. la sering
mewakili sekolah ikut lomba dan memiliki beberapa piagam serta piala.

Kakak suka meledek aku. Katanya, aku tidak akan bisa mendapat
piala dan piagam seperti dia. Aku memang tidak suka pelajaran

matematika, sedangkan komputer biasa
saja.

Ketika kelas 2 SD, aku ditunjuk
mewakili sekolah ikut lomba mengarang
dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris
adalah pelajaran kesukaanku.
Walaupun tidak les bahasa Inggris dan
bukan bahasa sehari-hariku, aku

mendapat juara pertama untuk kategori kelas satu hingga kelas tiga.
Aku bahagia sekali dan aku bisa berbangga kepada kakakku.

Sejak saat itu aku masih mendapat beberapa piala lagi untuk lomba
dalam bahasa Inggris. Ternyata ledekan kakak merupakan cambuk untuk
aku agar lebih maju. Terima kasih kakak, aku sekarang bisa bersaing
denganmu.

Sumber: Kompas, Minggu, 10 Februari 2008

Aku Pasti Bisa
Dari contoh peristiwa tersebut, tentu kamu sudah mengerti apa itu
peristiwa. Sekarang coba ceritakan peristiwa yang pernah kamu
alami, lihat dan kamu dengar. Kamu bisa menceritakannya di depan
kelas secara bergiliran.

Kamu diajak untuk menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi
teks agak panjang yang dibaca secara intensif.

Gambar 10.2 Aku mendapat juara

Membaca
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Saat membuat puisi, kamu harus menentukan pilihan kata yang
menarik. Puisi yang baik adalah puisi yang enak dibaca.

Ayo, perhatikan puisi yang ditulis Desi berikut ini.

Surat untuk Sahabat

Kamu Pasti Bisa
Kamu bisa membuat kelompok dengan teman sebangkumu.
Cobalah untuk membuat 5 pertanyaan berdasarkan teks ”Aku Bisa
seperti Kakak”. Jangan lupa membuat jawabannya. Coba tukarkan
hasil kerjamu dengan teman sebangkumu. Kemudian, coba kamu
cocokkan jawabannya.

Menulis

Kamu diajak untuk menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata
yang menarik.

Ini kutuliskan
Kata rinduku
Untuk sahabatku
Nun jauh di sana

Apa kabarmu di sana
Kurindukan saat kita bersama
Bermain, melompat, tertawa
Dan berkeringat tanpa takut

Semoga baik-baik saja
Keadaanmu di sana
Aku di sini selalu berdoa
Sehatmu sepanjang masa
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Aku Pasti Bisa

Sekarang, coba buat sebuah puisi berdasarkan gambar
berikut. Kamu boleh memilih salah satu saja. Kamu bisa
mengerjakannya di buku latihan.

1 2

Rangkuman

Drama adalah cerita yang menggambarkan kehidupan dan watak
melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan.
Peristiwa dapat dialami oleh diri sendiri dan orang lain.
Agar puisimu lebih indah untuk dibaca, kamu harus
menggunakan  pilihan kata yang menarik.

R e f l e k s i

Dalam bab ini, kamu sudah mempelajari tentang surat. Kamu sudah
tahu pokok-pokok dalam surat pribadi, bukan? Apakah kamu sudah
membuat surat untuk temanmu? Nah, sering-seringlah membuat
surat untuk temanmu. Jika kamu mengirimi surat, tentu kamu akan
mendapat balasannya. Dengan surat, kamu bisa tahu tentang
informasi temanmu. Jika kamu ingin mempunyai banyak teman,
kamu bisa juga surat-menyurat kepada teman yang ada di majalah.
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I. Cobalah beri tanda silang (x) pada jawaban yang benar. Kamu
dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.

1. Cerita yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah
laku atau dialog yang dipentaskan disebut ....
a. drama
b. puisi
c. cerpen
d. dongeng

2. Desi : Mau ke mana, Han?
Hana : Aku mau ke rumah Rio meminjam koran.
Desi : Di rumahku ada koran. Ayahku yang membelinya, tapi

sekarang lagi dibaca kakakku, Novi.
Hana : Aku boleh meminjamnya?
Desi : Tentu boleh.
Pelaku dialog dalam drama tersebut adalah ....
a. Rio
b. Hana
c. Ayah Desi
d. Novi

3. Yang dibicarakan dalam dialog nomor 2 di atas adalah ....
a. meminjam majalah
b. meminjam buku
c. meminjam catatan
d. meminjam koran

4. Kita bisa mendengar peristiwa di ....
a. majalah
b. koran
c. internet
d. radio

Ayo, berlatih 10
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5. Peristiwa yang biasa terjadi di jalan raya adalah ....
a. banjir
b. longsor
c. kebakaran
d. kecelakaan lalu lintas

6. Berikut yang merupakan surat pribadi adalah ....
a. surat yang ditujukan untuk nenek di desa
b. surat perjanjian jual beli tanah
c. surat ijin tidak masuk sekolah
d. surat tagihan dari bank

7. Penulisan koma yang benar adalah ....
a. Jakarta. 7 November, 2007
b. Jakarta, 7 November 2007
c. Jakarta, 7 November, 2007
d. Jakarta 7 November, 2007

8. Tanda koma dalam penulisan tempat dan tanggal surat adalah
setelah ....
a. tempat
b. tanggal
c. bulan
d. tahun

9. Kring-kring
Teleponku ....
Ada kabar gembira
Bahwa pamanku akan
datang dari desa
Pilihan kata yang menarik untuk melengkapi puisi di atas yaitu ....
a. berbunyi
b. berdering
c. bersuara
d. nyaring

10. Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah ....
a. bunyi telepon
b. kabar gembira
c. paman datang dari desa
d. teleponku
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II. Cobalah lengkapi kalimat di bawah ini dengan tepat. Kamu dapat
menyalin jawabanmu di buku latihan.

1. Agar dapat memahami drama yang dibacakan guru, kita harus
mencatat hal-hal yang ....

2. Kita dapat mendengar peristiwa di ....
3. Kita bisa mendapatkan informasi melalui surat kabar, radio

dan ....
4. Bahasa surat pribadi adalah ....
5. Agar puisi indah dibaca harus menggunakan ... yang menarik.

III. Cobalah menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kamu
dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.

1. Apa yang dimaksud dengan drama?
2. Sebutkan 3 peristiwa yang pernah kamu alami, dengar, atau lihat!
3. Bagaimana penggunaan bahasa dalam surat pribadi?
4. Buatlah 1 contoh penggunaan tanda koma untuk memisahkan

tempat dan tanggal surat!
5. Buatlah 4-8 baris puisi berdasarkan gambar berikut ini!


