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Peristiwa

Di Indonesia, masih banyak gunung berapi yang aktif, contohnya
Gunung Kelud, Gunung Merapi, dan Gunung Krakatau. Gunung berapi
dapat meletus dikarenakan adanya faktor alam. Tanda-tanda gunung akan
meletus, biasanya dimulai dengan adanya gempa terus menerus. Bila
hal ini terjadi, penduduk yang tinggal di sekitar gunung harus segera
dipindahkan ke tempat yang lebih aman.

Bab 7

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini kamu diharapkan mampu:
1) menanggapi cerita pengalaman teman.
2) melakukan percakapan melalui telepon.
3) membaca teks dengan intensif.
4) menulis karangan sederhana.
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Peristiwa

Mendengarkan Berbicara Membaca Menulis

Cerita
Pengalaman

Kalimat
ringkas

Teks berita Karangan
sederhana

Menanggapi
cerita

Menceritakan
pengalaman

Menjawab
dan

menggunakan
pertanyaan

Menulis
karangan

Peta Konsep Bab 7

• Cerita
• Pengalaman
• Tanggapan
• Percakapan
• Karangan

Kata Kunci
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Kamu tentu mempunyai pengalaman, bukan? Baik itu pengalaman
saat belajar naik sepeda, naik kereta api, pergi ke Monas, pergi ke puncak,
dan sebagainya. Pengalaman dapat berupa pengalaman yang
menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Jika mempunyai
pengalaman, kamu tentu ingin berbagi menceritakan kepada orang lain.
Karena menceritakan pengalaman pribadi sangat menyenangkan.

Sekarang, kamu bisa menutup buku. Gurumu akan membacakan
sebuah cerita. Cerita tersebut berjudul ‘Pengalaman Desi Dikejar-kejar
Anjing’(lihat lampiran 7).

Menanggapi cerita pengalaman, sama saja halnya memberikan
komentar. Kamu dapat menanggapi cerita pengalaman dengan suatu pujian
atau kritikan. Dalam menanggapi cerita pengalaman, gunakanlah bahasa
yang halus dan sopan. Perhatikan contoh cerita pengalaman Desi dikejar-
kejar anjing (lihat lampiran 7).
Tanggapan: Cerita pengalaman itu sangat menarik. Sebab menceritakan

seorang anak yang dikejar-kejar anjing.

1 Mendengarkan Cerita Pengalaman

2 Menanggapi Cerita Pengalaman

Mendengarkan

Kamu diajak untuk memberikan tanggapan sederhana tentang cerita
pengalaman teman yang kamu dengar.

Mari Berlatih
Cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini. Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.
1. Apa judul cerita pengalaman Desi?
2. Mengapa Desi datang ke rumah Hana?
3. Apa hobi ayah Hana?
4. Bagaimana keadaan orang-orang melihat Desi dikejar anjing?
5. Bagaimana pendapatmu tentang pengalaman Desi?
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Telepon merupakan alat komunikasi yang penting. Dengan
bertelepon kita akan mendapatkan berita, kabar atau informasi dengan
cepat. Telepon adalah alat komunikasi jarak jauh. Lalu dapatkah kamu
menggunakan telepon?

Sekarang, coba kamu perhatikan petunjuk bertelepon berikut ini.

Gambar 7.1 Petunjuk bertelepon

Aku Pasti Bisa
Sekarang, coba kamu beri tanggapan pada pengalaman Desi.
Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.

1 Melakukan Percakapan Melalui Telepon

1 2 3

54

Berbicara

Kamu diajak untuk melakukan percakapan melalui telepon/alat komunikasi
sederhana dengan menggunakan kalimat ringkas.
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1. Angkat gagang telepon.
2. Ambillah buku telepon untuk mengetahui nomor yang dituju.
3. Pencet nomor yang hendak dituju.
4. Jika sudah diangkat, kamu dapat berbicara apa yang kamu inginkan.
5. Jika selesai, tutup kembali dengan meletakkan gagang telepon ke

tempatnya.

Tanda koma dapat digunakan untuk menulis angka persepuluhan
dan rupiah.
Contoh: Kemarin aku membeli jeruk 2,5 kg.

Naik komidi putar biayanya Rp 1.975,00
Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa angka 2,5 kg menyatakan

angka persepuluhan, sedangkan Rp 1.975,00 menyatakan rupiah.

2 Tanda Koma

Mari Berlatih
Coba kamu cari tanda koma dari percakapan Jodi dan Diah.
Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.

Coba kamu perhatikan percakapan telepon Diah dan Jodi berikut.

Diah : Hai, Jodi bagaimana nilai rapormu semester ini!
Jodi : Ya, lumayan walaupun aku tidak mendapat peringkat.
Jodi : Kalau kamu bagaimana Diah?
Diah : Sama,  hanya lebih meningkat dari semester kemarin.
Jodi : O iya, liburan kali ini kamu akan pergi ke mana?
Diah : Rencananya aku dan keluargaku akan berlibur ke Pantai

Carita.
Diah : Bagaimana denganmu, Jodi?
Jodi : Keluargaku mengajak aku ke rumah nenek di kampung.
Diah : Wah pasti menyenangkan ya!
Diah : Baiklah kalau begitu, selamat jalan ya Jodi.
Jodi : ok, sampai jumpa lagi, dah…
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Pada semester satu, kamu telah mempelajari bagaimana membaca
intensif. Membaca secara intensif maksudnya membaca secara sungguh-
sungguh hingga memahami isinya.

Coba kamu baca teks berikut ini dengan intensif.

Bila Terjadi Gempa
Tips Menghadapi Gempa
1. Jauhi benda-benda di sekitarmu yang bisa jatuh atau runtuh saat

terjadi gempa, misalnya atap rumah/sekolah, lampu gantung, pintu,
jendela kaca, rak buku, serta pohon.

2. Lindungi kepala dan wajah dari benturan benda keras yang ada di
sekitarmu, misalnya menggunakan tas, tumpukan buku, bantal, atau
helm.

3. Bersembunyilah di tempat yang aman bila gedung sekolah atau
rumah runtuh, misalnya bersembunyi di bawah meja kayu (jangan di
bawah meja kaca), mendekat di sudut ruangan yang kecil dan bertiang
kokoh. Hindari berada di tengah ruangan yang besar.

Aku Pasti Bisa
Sekarang, coba kamu buat 5 buah kalimat. Kamu bisa
menggunakan tanda koma dari angka persepuluhan dan rupiah.
Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.

Kamu Pasti Bisa

Kamu bisa membuat kelompok dengan teman sebangkumu.
Cobalah untuk membuat sebuah percakapan di telepon. Kemudian,
coba kamu praktikkan di depan kelas.

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

Membaca
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4. Segera keluar dari gedung lewat pintu atau jalan yang aman.
Kenali pintu-pintu dan letak tangga darurat. Pastikan, pintu itu bisa
dibuka oleh siapa saja. Bila kelas atau rumahmu di lantai atas,
keluarlah lewat tangga. Jangan lewat lift atau eskalator.

5. Kenali tempat-tempat yang aman untuk mengungsi. Kalau terjadi
gempa dan tsunami, tempat yang paling aman adalah jauh dari
pantai, tebing dan pohon-pohon yang besar.

6. Kenali alam sekitarmu. Apakah di tempat tinggalmu termasuk sering
terjadi gempa dan tsunami? Kalau pernah, kapan periodenya? Mintalah
bantuan orang tua untuk mengenali alam di sekitarmu.

7. Apabila terpisah dengan orang tua. Bersikaplah tenang. Mintalah
bantuan kepada orang yang kamu kenal untuk mencari orang tuamu.

Sumber: Bobo Th XXXIV 31 Agustus 2006

Gambar 7.2 Situasi saat gempa bumi

Mari Berlatih
Cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini. Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.
1. Apa yang akan kamu lakukan, bila saat terjadi gempa, kamu

berada di gedung bertingkat?
2. Mengapa saat terjadi gempa, kita harus berlindung?
3. Pernahkah di tempatmu terjadi gempa? Bila pernah, kapan?
4. Bagaimana tips menghadapi gempa?
5. Apa yang harus kamu lakukan saat terjadi tsunami dan kamu

berada di dekat pantai?
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Tahukah kamu apa itu karangan? Karangan adalah ciptaan atau
hasil mengarang yang berupa cerita atau buah pena. Karangan dapat
dikatakan baik bila cerita disajikan secara berurutan. Sebagai contoh,
karangan yang dibuat berdasarkan gambar seri. Kamu bisa dengan mudah
membuat karangan berdasarkan gambar seri. Syaratnya, kamu harus
mencermati gambar-gambar seri tersebut dengan teliti.

Kamu diajak untuk menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri
menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat.

Aku Pasti Bisa
Coba kamu buat sebuah karangan dari gambar seri berikut
ini. Kamu bisa memilih kata yang menarik. Kamu dapat
mengerjakannya di buku latihan.

1 2

3 4

Menulis



Peristiwa 83

I. Cobalah beri tanda silang (x) pada jawaban yang benar. Kamu dapat
menyalin jawabanmu di buku latihan.

1. Kejadian yang pernah dialami disebut .....
a. kegiatan
b. pengalaman
c. kewajiban
d. peristiwa

Rangkuman

Pengalaman adalah kejadian atau kegiatan yang pernah dialami
atau dijalani.
Contoh: pernah kecelakaan, mengungsi karena banjir, melihat

bintang jatuh.
Jika bertelepon biasanya menggunakan kalimat ringkas atau
efektif agar tidak mengeluarkan biaya yang berlebihan.
Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau
peristiwa yang hangat. Hangat maksudnya baru terjadi.
Membaca intensif adalah membaca secara sungguh-sungguh.

R e f l e k s i

Kamu pasti mempunyai pengalaman. Cerita pengalaman sudah
kamu pelajari dalam bab ini, bukan? Apakah kamu sudah pernah
menceritakan pengalamanmu kepada orang lain? Nah, untuk
menceritakan pengalaman, kamu harus menggunakan kalimat yang
runtut dan mudah dipahami. Kamu juga dapat menulis
pengalamanmu. Tulislah pengalamanmu dengan bagus, kamu dapat
mengirimkannya di majalah atau koran. Jika tulisanmu dimuat,
pasti kamu akan bangga, bukan?

Ayo, berlatih 7
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2. Berikut merupakan pengalaman yang menyenangkan adalah ....
a. jatuh dari sepeda
b. mengungsi
c. melihat bintang jatuh
d. membantu korban bencana alam

3. Membantu korban kecelakaan adalah pengalaman yang ....
a. menyedihkan
b. menyenangkan
c. lucu
d. menyengsarakan

4. Berikut merupakan kalimat yang biasa diucapkan saat menelepon
adalah ....
a. ”Ayo, mampir ke rumahku!”
b. ”Kapan kamu belajar?”
c. ”Bagaimana kabarmu?”
d. ”Selamat sore, boleh saya masuk?”

5. Saat bertelepon harus menggunakan kalimat yang ....
a. mudah dipahami
b. singkat
c. panjang
d. berlebihan

6. Keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat,
biasa disebut dengan ....
a. pengalaman
b. informasi
c. pengetahuan
d. berita

7. Berita dapat ditemui di ....
a. koran, majalah, televisi, internet
b. radio, televisi, koran, komputer
c. komputer, koran, majalah
d. komputer, internet, koran, radio
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8. Agar berita dapat kita pahami, harus dibaca ....
a. nyaring
b. intensif
c. dalam hati
d. memindai

9. Ciptaan atau hasil mengarang berupa cerita disebut ....
a. karangan
b. karya seni
c. puisi
d. karya tulis

10. Berikut merupakan pengalaman berupa peristiwa menyenangkan
yang dapat dijadikan karangan adalah ....
a. dimarahi guru
b. berlibur ke pantai
c. mengungsi karena banjir
d. melihat kebakaran

II. Cobalah lengkapi kalimat di bawah ini dengan tepat. Kamu dapat
menyalin jawabanmu di buku latihan.

1. Jatuh dari sepeda adalah pengalaman yang ....
2. Dalam bertelepon harus menggunakan kalimat yang ....
3. Desi : Bagaimana kamu bisa berada dalam pasar ketika terjadi

kebakaran?
Hana : Waktu itu aku sedang berbelanja di pasar. Aku

tidak menghiraukan kalau kios di belakangku terbakar.
Desi : Lalu bagaimana keadaanmu?
Hana : Aku tidak apa-apa, hanya kakiku yang terkena api.

Tetapi kemarin sudah diperiksa dokter.

Peristiwa yang terjadi dalam percakapan Desi dan Hana melalui
telepon tersebut adalah ....

4. Membaca intensif adalah ....
5. Deskripsi, argumentasi, narasi adalah macam-macam ....
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III. Cobalah menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kamu
dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.

1. Apa yang dimaksud pengalaman?
2. Berilah contoh kalimat ringkas dalam bertelepon!
3. Apa yang dimaksud dengan berita?
4. Sebutkan tips menghadapi gempa!
5. Buatlah paragraf dari gambar seri berikut!

a b

c d


