
Pendidikan 97

Pendidikan

Betapa bahagianya Nina, saat namanya diumumkan sebagai
juara pertama lomba puisi tingkat daerah. Ia telah berlatih membaca puisi
selama berbulan-bulan. Semua kerja kerasnya, akhirnya membuahkan
hasil. Sebagai juara pertama, Nina mendapatkan piala yang besar sekali.
Ia juga mendapat hadiah uang sebesar Rp 5.000.000. Ibu guru dan
teman-temannya sangat bangga dengan Nina karena ia telah
mengharumkan nama sekolah.

Bab 9

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini kamu diharapkan mampu:
1) memberikan tanggapan tentang cerita pengalaman teman;
2) melakukan percakapan melalui telepon dengan kalimat ringkas;
3) membaca cerita anak dengan intensif;
4) melengkapi puisi anak.
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Pendidikan

Mendengarkan Berbicara Membaca Menulis

Cerita
Pengalaman

Percakapan Cerita anak
(150-200 kata)

Puisi anak

Memberikan
tanggapan

Melakukan
percakapan

Membaca
intensif

Melengkapi
puisi anak

Peta Konsep Bab 9

• Cerita
• Pernyataan
• Tanggapan
• Percakapan
• Berita
• Puisi

Kata Kunci
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Jika kamu mendengarkan cerita, tentu kamu tidak hanya
mendengarkannya saja, bukan? Kamu pasti bertanya, atau bahkan
memberikan tanggapan. Itu menunjukkan rasa ingin tahu tentang cerita
pengalaman temanmu tersebut.
Ayo perhatikan contoh tanggapan berikut ini.
Pernyataan : Desi mendapat juara I lomba membaca puisi.
Tanggapan : Wah, senang sekali rasanya. Jika ada pelajaran

membaca puisi, kamu harus belajar pada Desi.
Ayo, dengarkan cerita pengalaman Desi berikut ini. Cerita akan

dibacakan oleh gurumu (lihat lampiran 9).

Mari Berlatih

Cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini. Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.
1. Siapa yang berpengalaman mengikuti lomba puisi?
2. Berapa siswa yang mengikuti lomba?
3. Siapa yang mengumumkan lomba membaca puisi?
4. Mengapa Desi bisa menang lomba membaca puisi?
5. Bagaimana pendapatmu tentang pengalaman Desi?

Aku Pasti Bisa

Sekarang, coba kamu beri tanggapan pada kalimat-kalimat
berikut ini. Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.
1. Desi sangat pandai membaca puisi.

Tanggapan: .....
2. Desi adalah anak yang paling aktif bertanya saat di kelas.

Tanggapan: .....

Mendengarkan

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



Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Kelas 3100

Apakah kamu tahu tata cara bertelepon yang sopan? Jika bertelepon,
kamu bisa memperhatikan hal-hal berikut.

a. Mengucap salam terlebih dahulu saat menelepon dan menerima
telepon.

b. Mengucap kalimat singkat dan jelas. Tidak berbasa-basi dalam
berbicara. Bicara yang terlalu lama akan memerlukan biaya
yang banyak.

c. Mengakhiri percakapan dengan ucapan salam.
Coba kamu praktikkan percakapan telepon berikut ini di depan kelas.

Rio : Hallo, selamat siang. Ini Rio, bisa bicara dengan Desi?
Desi : Ini aku Desi. Ada apa Rio?
Rio : Aku cuma ingin tahu, kapan kita latihan drama?
Desi : Bagaimana kalau nanti sore kita mulai latihannya? Soalnya

minggu depan kita harus pentas.

3. Rio membantu seorang nenek yang buta untuk menyeberang
jalan raya.
Tanggapan: ....

4. Rio pernah ditunjuk menjadi pengibar bendera, saat upacara
memperingati hari pahlawan di tingkat kecamatan.
Tanggapan: ....

5. Karena banyak makan rujak, Hana sakit perut.
Tanggapan: ....

Kamu Pasti Bisa
Kamu bisa membuat kelompok yang terdiri atas 3-4 anak. Salah
satu anggota dari kelompokmu menceritakan pengalamannya.
Kemudian, kelompok yang lain menanggapi. Kamu bisa
melakukannya di depan kelas secara bergantian.

Berbicara

Kamu diajak untuk melakukan percakapan melalui telepon/alat komunikasi
sederhana dengan menggunakan kalimat ringkas.
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Rio : Oke. Pukul berapa kita latihan?
Desi : Pukul 15.30 WIB, ya! Aku tunggu di rumahku. O ya, sekalian

nanti kamu beritahu Hana, Dian, dan Dimas!
Rio : Beres deh, nanti aku beritahu.
Desi : Terima kasih. Sampai ketemu nanti sore.

1 Membaca Cerita Anak

Kamu Pasti Bisa
Kamu bisa membuat kelompok dengan teman sebangkumu.
Kemudian buatlah percakapan di telepon dengan tema pendidikan.
Perankan percakapan yang kamu buat di depan kelas. Kelompok
yang lain menilai keefektifan bahasa yang digunakan, kejelasan
ucapannya, dan keruntutan isi percakapan. Kamu bisa
melakukannya secara bergiliran di depan kelas.

Membaca

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

Coba kamu baca cerita anak berikut ini secara intensif.

Belajar Kelompok
Sore itu, Novi dan Desi akan pergi belajar kelompok ke rumah

Rio dengan naik sepeda, padahal Novi belum mahir bersepeda, tapi ia
nekat akan naik sepeda sendiri.

”Ayo, kita berangkat, Des!” seru Novi sambil mengambil sepeda.
”Kak Novi, sebaiknya ....”
”Heit, kamu harus melihat kalau aku sudah mahir naik sepeda”,

jawab Novi.
”Maksud Desi ....”
”Aku lebih tahu dari kamu”, sela Novi.
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Kalimat berita adalah kalimat yang isinya suatu pernyataan atau
berita atau peristiwa yang perlu diketahui sendiri atau orang lain.
Contoh: Desi pergi belajar kelompok.

Rio membaca buku di perpustakaan sekolah.

2 Menggunakan Kalimat Berita

Aku Pasti Bisa
Sekarang, coba kamu cari kalimat berita pada cerita ”Belajar
Kelompok”. Kamu dapat menyalin jawabanmu di buku latihan.

Kamu Pasti Bisa
Kamu bisa membuat kelompok dengan teman sebangkumu. Coba
kamu buat masing-masing 5 pertanyaan yang berkenaan dengan
teks ”Belajar Kelompok”. Lalu coba tukarkan dengan teman
sebangkumu. Kamu bisa menjawab pertanyaan yang dibuat oleh
temanmu di selembar kertas. Bila sudah, kamu bisa mencocokkan
jawabannya.

Desi tak meneruskan kata-katanya. Setelah Novi mengambil
sepeda, Novi segera menaikinya. Ia naik sepeda tidak begitu lancar.
Beberapa kali Novi hampir terjatuh.

Setelah melewati dua blok kompleks perumahan menuju blok tiga.
”Awas, Kak Novi berhenti!” teriak Desi dari kejauhan.

”Cepat ngebut, Kak!” Belum selesai bicara, tiba-tiba seekor anjing
muncul dari ujung jalan. Anjing itu langsung memburu dan terus
menggonggong. Karena Novi belum mahir naik sepeda, ia langsung
terjatuh. Tubuhnya kotor penuh debu. Ia langsung di tolong oleh Desi.

Sejak awal, Desi ingin mengingatkan, jangan lewat di blok tiga,
karena ada anjing galak. Karena Novi tak mau mendengarkan, ia
menanggung sendiri akibatnya.
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Coba kamu baca puisi anak berikut ini.

BUKU
Karya N. Rahman

Kau pasrah dibuka dan dibaca
Walau malam larut tak terasa
Di tubuhmu terdapat banyak ilmu
Tuk kebutuhan hidupku

Buku banyak berjasa
Obat hati yang gundah
Teman bercanda
Bahkan meredakan amarah
           Sumber: Ino No. 34, September 1999 Gambar 9.1 Buku sebagai sumber ilmu

Aku Pasti Bisa
Sekarang, coba kamu lengkapi puisi berikut. Kamu bisa
menggunakan  kata dalam kotak.

Guruku
Guruku
Kau selalu ... aku
Menulis dan ... buku
Kau adalah pahlawan tanpa ....
....
Kau tak kenal ....
Kau selalu sabar ....
Untuk menuntut ilmu

tanda jasa membaca lelah
mengajar Guruku selalu

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

Menulis
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I. Cobalah beri tanda silang (x) pada jawaban yang benar. Kamu dapat
menyalin jawabanmu di buku latihan.
1. Berikut yang merupakan cerita pengalaman yang bertemakan

pendidikan adalah ....
a. bermain layang-layang
b. naik pesawat terbang
c. terpeleset di kamar mandi sekolah
d. dihukum karena tidak mengerjakan PR

2. Rio kalah lomba catur.
Kalimat tanggapan yang baik adalah ....
a. Wah, lomba catur tadi kurang begitu menarik.
b. Rio memang kurang pandai bermain catur. Maka tidak heran

jika ia kalah.
c. Rio pandai bermain catur, tetapi untuk lomba kemarin ia

kurang bisa menguasai permainan.
d. Rio pandai bermain catur, tetapi sayang, kemarin ia kalah.

R e f l e k s i
Dalam bab ini, kamu sudah mempelajari cara menanggapi

cerita pengalaman teman. Agar kamu bisa menanggapi cerita
dengan lebih baik, kamu harus sering mencoba dan berlatih di
rumah. Mintalah kakakmu atau orang tuamu untuk menceritakan
pengalamannya, kemudian cobalah untuk memberikan tanggapan.

Ayo, berlatih 9

Rangkuman
Tata cara bertelepon:
a. Mengucapkan salam saat menelepon dan menerima telepon.
b. Menggunakan kalimat singkat dan jelas.
c. Mengakhiri percakapan dengan ucapan salam.
Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh.
Kalimat berita adalah kalimat yang isinya suatu pernyataan atau
berita atau peristiwa yang perlu diketahui sendiri atau orang lain.
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3. Berikut yang merupakan kata-kata bidang pendidikan adalah ....
a. PR, upacara, belajar, buku.
b. PR, buku, majalah, telepon.
c. PR, upacara, tiket.
d. Buku, tiket, sepeda, upacara.

4. Telepon adalah alat ....
a. transportasi c. komunikasi
b. pendidikan d. permainan

5. Syarat-syarat bertelepon adalah ....
a. berbicara panjang lebar c. bahasanya ringkas
b. singkat dan kurang jelas d. berbasa-basi

6. Membaca cerita anak dapat dibaca secara intensif.
Apa maksud dari membaca intensif ....
a. membaca sungguh-sungguh c. membaca sekilas
b. membaca cepat d. membaca nyaring

7. Desi sangat gemar membaca puisi. Ia pernah mendapat juara 1
lomba membaca puisi tingkat kabupaten. Selain gemar membaca
puisi, Desi juga pandai menulis puisi.
Pertanyaan yang tepat untuk bacaan di atas adalah ....
a. Berapa usia Desi?
b. Sejak kapan Desi gemar membaca puisi?
c. Apa kegemaran Desi?
d. Mengapa Desi bisa menang lomba membaca puisi?

8. Setiap pagi aku mengunjungimu
Untuk ....
Agar aku menjadi anak yang berguna
Bagi nusa dan bangsa
Kata yang tepat untuk melengkapi puisi di atas adalah ....
a. membaca buku
b. menuntut ilmu
c. belajar dan bermain
d. belajar dan bermain

9. Kalimat yang berisi suatu pernyataan, berita atau peristiwa yang perlu
diketahui sendiri atau orang lain adalah ....
a. kalimat tanya c. kalimat berita
b. kalimat perintah d. kalimat aktif
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10. Berikut yang merupakan kalimat berita adalah ....
a. Siapa yang pergi ke perpustakaan?
b. Cepat pergi ke perpustakaan!
c. Perpustakaan
d. Desi pergi ke perpustakaan.

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

1. Rio belajar membaca.
Kalimat tersebut adalah termasuk kalimat ....

2 Telepon adalah alat komunikasi jarak ....
3. Membaca intensif adalah ....
4. Rio salah satu murid teladan di SD Pertiwi. Rio gemar membaca.

Ia sering pergi ke perpustakaan.
Tempat yang sering dikunjungi Rio adalah ....

5. Berbicara dengan kalimat yang ringkas dan jelas adalah salah
satu syarat ....

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

1. Rio sangat pandai di kelasnya. Namun, ia sering bolos sekolah.
Berilah tanggapan pada pernyataan di atas!

2 Sebutkan syarat-syarat bertelepon!
3 Mengapa saat menelepon harus menggunakan kalimat yang

ringkas dan jelas?
4. Hana kurang pandai bermain drama. Namun, oleh ibunya ia

diikutsertakan les drama. Sekarang ia mengikuti pertunjukan
drama pada peringatan 17-an di daerahnya.
Buatlah pertanyaan dari bacaan tersebut!

5. Lengkapilah puisi di atas berdasarkan gambar dengan pilihan kata
yang menarik!
Aku ingin menjadi ....
Karena itu, aku harus rajin ....
Agar menjadi anak yang ....
Supaya cita-citaku dapat ....


