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Abad ke-20 disebut orang sebagai abad informasi karena informasi memiliki peran
sangat penting dalam kehidupan. Tak heran jika dikatakan,  “Orang yang sukses adalah orang
yang menguasai informasi.” Menurut Anda, apa maksud pernyataan tersebut? Jelaskan!

Maksudnya adalah

Bagaimana dengan masa sekarang? Abad ke-21 ditengarai sebagai era digital. Hal ini
ditandai dengan meluasnya sebaran informasi, terutama dalam media elektronik, khususnya
komputer (baca: internet). Dengan adanya internet, kita hidup bagai di dunia transparan, hampir
tanpa batas ruang dan waktu. Anda dapat mengetahui kejadian di luar daerah bahkan di luar
negeri cukup melalui internet ruang belajar Anda. Dengan membuka internet, Anda akan
memperoleh informasi yang Anda inginkan. Bahkan untuk memesan sebuah buku di luar negeri,
Anda dapat melihat daftar isi buku tersebut dan “membalik halaman demi halamannya”.
Menakjubkan, bukan?
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Salah satu perpustakaan tertua dan terlengkap di dunia
adalah perpustakaan milik kongres Amerika ini.
Sebagaimana layaknya sebuah situs perpustakaan, di
sini Anda bisa mencari buku atau referensi yang ada
dalam koleksi, atau bahkan hasil-hasil penelitian dalam
lebih 450 bahasa.

Selain jutaan koleksi bukunya yang dapat Anda nikmati
adalah fasilitas American Memory yang dikemas dalam
gambar bergerak, suara, foto, peta, dan sebagainya.

Jadi, jika Anda ingin sukses kelak, mulailah dari sekarang. Salah satu sikap yang harus
Anda pupuk adalah rasa ingin tahu yang besar, kepekaan akan informasi, dan kesadaran untuk
melatih diri dalam bertanya.

Tahukah Anda,  siapa yang menyatakan kalimat terkenal “Ragukan segala sesuatu,
kecuali cintaku padamu”? Ya, Shakespeare melalui tokoh Romeo. Meragukan sesuatu merupakan
sikap ilmiah yang perlu kita miliki. Ragu akan sesuatu membuat kita mempertanyakan kebenaran
sesuatu. Dengan meragukan sesuatu terlebih dahulu (tetapi tidak bersikap negatif/apriori)
kita akan terhindar dari sikap menerima saja apa adanya. Sikap mempertanyakan sesuatu
tersebut, tentu akan menimbulkan proses berpikir yang pada akhirnya akan mengantar Anda
pada suatu keyakinan atau kepastian. Nah, agar terbiasa bersikap ilmiah, mulailah dengan
bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu. Sekali lagi jangan pernah malu bertanya.
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Pepatah mengatakan “Malu bertanya sesat di jalan”. Secara tersurat artinya jelas.
Tetapi jika Anda gali lebih dalam, makna kata jalan, bukan hanya ‘tempat lalu lintas orang
(kendaraan)’ saja, melainkan juga ‘kesempatan’. Dengan malu bertanya, Anda akan kehilangan
peluang untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pengetahuan (jika malu bertanya
kepada guru/pakar), memperoleh beasiswa, memperoleh pekerjaan, dan lain sebagainya.
pepatah yang merupakan warisan nenek moyang kita tetap relevan hingga kini. Orang yang
malu bertanya akan kehilangan kesempatan untuk maju dan berkembang. Jadi, mulailah melatih
kemahiran bertanya sejak sekarang. Bahkan keterampilan ini akan sangat menunjang karier
Anda kelak. Tahukah Anda profesi apa yang menuntut seseorang terampil bertanya?

Pada Modul 9, Anda telah mempelajari tentang kalimat tanya dan telah berlatih
menggunakan kata tanya yang relevan dengan maksud yang Anda inginkan. Bacalah wacana
“Anak Bangsa di Forum Dunia” berikut ini dengan teknik membaca cepat, lalu susunlah kalimat
pertanyaan tanpa harus Anda berikan jawabannya,

A. Bacalah wacana berikut ini dengan teliti!
B. Tuliskan waktu pada saat Anda membaca!

Mulai: Pukul ........lebih.........menit.
Selesai: Pukul ..........lebih .........menit

C. Buatlah kalimat pertanyaan berdasarkan wacana
(tanpa perlu Anda jawab).

1)

3)

1)

LATIHAN 1

2

Di mana

Apa

Kapan
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ANAK BANGSA DI FORUM DUNIAANAK BANGSA DI FORUM DUNIA

Tanpa disadari tidak sedikit generasi muda Indonesia yang berhasil mengukir prestasi di tingkat dunia.
Sebagian besar pencapaiannya cukup spektakuler. Mereka diperhitungkan dalam berbagai lomba dan
kontes dunia, mulai dari olimpiade sains, lomba karya tulis, kontes smulasi bisnis, hingga perancangan
busana. Kiprah mereka tak berhenti ketika harus menjadi alumni lomba-lomba tersebut, tetapi justru
makin menancapkan kuku prestasi dan kemampuannya setelah perlombaan itu usai.

OLIMPIADE MATEMATIKA INTERNASIONAL (IMO), 6–18 Juli 2004, Athena Yunani

HENDRA SURATNO TJU IGANTIUS IVAN JANATRA WAHYU PERDANA ANDRE YOHANES
YUDISTIAWAN WIBOWO

SMAK Karunia, Jakarta SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta SMAK St. Louis 1, Surabaya

Medalli Perunggu Honorable Mention Honorable Mention  Honorable Mention

OLIMPIADE FISIKA INTERNASIONAL (IPHO), 15–23 Juli 2004, Pohang, Korea Selatan

YUDISTIRA VIRGUS EDBERT JARVIS SIE ANDIKA PUTRA ARDIANSYAH ALI SUCIPTO
SMA Xaverius 1 SMAK 1 BPK Penabur SMA Sutomo 1 SMAN Plus Riau SMA Xaverius 1
Palembang Jakarta Medan, Surnatera Utara Palembang

Medalli Emas Medali Perak Medali Perunggu Medali Perunggu Honorable Mention

OLIMPIADE KIMIA INTERNASIONAL (ICHO), 18–27 Juli 2004, Kiel, Jerman

ALBERT LISENDRA MARBELIA JANICE ALETHEA DECELINE
SMAN 78, Jakarta SMAN 3, Yogyakarta SMAK Karunia, Jakarta

Medali Perunggu Medali Perunggu Medali Perunggu

OLIMPIADE BIOLOGI  INTERNASIONAL (IBO), 8–15 Juli 2004, Brisbane, Australia

BUDI CHRISTIANTO                            MULYONO KOMANG DARMIASTINI       IHSAN TRIA PRAMANDA
SMAN 2 Pare, Kediri, Jawa Timu r SMAN 2 Pare, Kediri, Jawa Timur SMAN 1 Singaraja, Bali              SMAN 1, Padang Panjang

Medali  Perunggu Medali  Perunggu Medali  Perunggu                        Honorable Mention

KOMPETISI  BISNIS DUNIA
L’OREAL  E-STRAT
CHALENGGE 4, Paris,
Perancis, 23 April 2003

Kanti Pertiwl
Marlow Riza
Noyrikar Riantoni
Fakultas Elkonomi
Universitas Indonesia

Meraih juara pertama (Golden
Price) dalam kategori under-
graduate Kompetisi Bisnis
Dunia L’Oreal E-Strat
Challenge
4. Studi kasusnya adalah
menjadi managing director di
sebuah perusahaan industri
kosmetik, punya pesaing,
punya kapasitas produksi,
produk yang bisa kita
luncurkan
ada lima macam. Ada indeks
saham kita juga. Mereka
diminta bagaimana caranya
mengkombinasi keputusan
strategis untuk menghasilkan
penjualan yang paling tinggi
selanjutnya membawa harga
saham kita terus meningkat.

LOMBA FESYEN INTERNASIONAL
(Hempel Award 2004):

Nally Tadjuddin
Perancang muda,
Mahasiswa LaSalle College, Indonesia

la menciptakan lima busana dengan
sentuhan feminim maskulin yang
terinspirasi dari kejayaan tentara
Terracotta pada dinasti Qin dulu.

“Saya memberi tema rancangan ini
‘Kebangkitan Kembali”

LOMBA “FIRST STEP
TO NOBEL PRIZE IN
PHYSICS”
Piandia, 30 Maret 2004

Septinus George Sea

SMUN 3 Buper Jayapura

la  membukt ikan
bagaimana cara d ia
menghitung resistansi di
antara dua titik dalam
sebuah rangkaian hexa-
gon (enam) dengan
metoda tersendiri yang
ditemukannya. Formula
h i tungan yang ia
tuangkan da lam
papernya “Infinite Tri-
angle and Hexagonal
Latt ice Networks of
Identical Resistor”  it u
mengungguli ratusan
paper dari 73 negara
yang masuk ke meja juri.

lka Rahmatina
SMAN Sumberrejo,
Bojonegoro

LOMBA  KARYA, TULIS
TINGKAT ASIA TENGGARA

Juara 1 Lomba Karya Tulis Tingkat
Asia Tenggara. Penelitiannya
mengenai pengaruh biji jarak
terhadap masa kehamilan mencit.
Obyek yang digunakan untuk
eksperimen adalah 10 pasang tikus
putih. Hasilnya,
tikus yang diberi makan buah jarak
tidak hamil dan yang tak diberi
makan jarak bisa hamil. la pun
terpilih mengikuti Lomba Karya Tulis
Ilmiah Tingkat Asia, Cina, 29 Juli-12
Agustus 2004.
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Bagus! Anda telah berlatih membuat kalimat tanya berdasarkan wacana yang “wajib”
Anda baca tersebut. Berapa banyak pertanyaan yang berhasil Anda himpun. Tahukah Anda,
dari kemampuan membuat kalimat tanya, Anda dapat mengukur tingkat kreativitas dan
keingintahuan Anda.

Kalimat tanya yang Anda buat tersebut semuanya bermakna pertanyaan yang
menyangkut benda, orang, waktu, dan tempat. Selain untuk tujuan tersebut, ada kata
tanya lain untuk mempertanyakan jumlah, urutan, atau asal.

Seperti halnya tugas 1, buatlah kalimat tanya berdasarkan wacana berikut yang
mempertanyakan jumlah, urutan, dan asal.
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JEJAK ALUMNI TIM OLIMPIADE
FISIKA INDONESIA
Alumni TOFI tersebar di berbagai tempat, seperti di Jepang, Tai-
wan, Singapura, Amerilka. Di berbagai negara Ini, mereka belajar
di universitas top dl negara tersebut. Saat Ini, sekitar 70 persen
alumni TOFI berada di luar negeri.

Agustinus Peter Sahanggarnu (TOFI 2002),
Rezy Pradipta (2001), Widagdo Setlawan (2002)

Institut Teknologi Massachusetts (MIT)

Ketiganya diutus MIT mengikuti “Boston Undergraduated Physics Compe-
tition”, yang merupakan kompetisi tujuh universitas top, yakni enam uni-
versitas dari Amerika, seperti Harvard, Berkley, MIT, Stanford, Briston,
California Institutte of Technology, dan Bremen, Jerman.

Setiap universitas diwakili tujuh orang. Dari MIT, tiga orang mahasiswanya
dari Indonesia. Saat itu, MIT juara umum. Mereka mendapat perfect score:
Peter, dari enam soal, ia mendapat tiga soal yang bernilai perfect, Reza
juga tiga perfect score , dan Widagdo dua perfect score . Widagdo juga
memperoleh peringkat keenam dari 100 mahasiswa baru seangkatannya.

Evelyn Mintarno (2002)
Universitas Stanford

Ketika baru masuk, mendapatkan nilai yang tinggi sekali. Ada satu mata
pelajaran yang diikuti Evelyn, dosennya merupakan peraih Nobel Fisika
1996, Douglas D. Osheroff. Di antara orang asing yang belajar di sana,
hanya Evelyn dan saudara kembarnya yang mendapat nilai tinggi sekali.
Peraih Nobel ini tertarik, dan menjadikan Evelyn sebagai asistennya.

Oki Gunawan (1993)
Universitas Brinston

Alumnus SMUN 78 Jakarta yang meraih Medali Perak pada Olimpiade
Fisika 1993 di Williamsburg-AS ini, mempunyai co-advisor peraih Nobel
Fisika 1998, Daniel C. Tsui

Nelson Tom (1605)
Profesor Termuda Universitas Lehigh, AS

Di AS, dia termasuk ilmuwan ternama. Setahun lalu, ketilka baru berusia
25 tahun, dia diangkat menjadi guru besar (profesor) di Lehigh University,
Bethlehem, Pennsylvania 18015, USA. Usia yang tergolong sangat belia
dengan statusnya tersebut. Kini, ketika usianya menginjak 26 tahun, Nelson
tercatat sebagai profesor termuda di universitas bergengsi wilayah East
Coast, Negerii Paman Sam, itu. Saat ini dia mengajar tingkat master (S-2),
doktor (S-3), bahkan post doctoral. sudah ada tiga penemuan ilmiahnya
yang dipatenkan di AS, yakni bidang semiconductor nanostructure opto-
electronics devices dan high power semiconductor lasers.

Rizal Fajaf Hariadi (1997)
Insitut Teknologi California (Caltech)

Rizal merupakan salah satu dari delapan orang yang menembakkan proof
ke Mars. Sewaktu undergraduated, Rizal menjacli juara di State Washing-
ton, dan dia termasuk 20 besar di seluruh Amerika.
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Dari beberapa kalimat tanya yang Anda buat tentu semuanya menanyakan tentang
sesuatu, bukan? Ya, menanyakan benda/orang, waktu, tempat, jumlah, urutan, dan asal.
Selain itu, kalimat tanya yang Anda gunakan merupakan salah satu cara berlatih membuat
kalimat tanya.

Ada lima cara yang dapat Anda gunakan untuk membentuk kalimat tanya, (1) dengan
menambahkan kata apa (kah), (2) dengan membalik urutan kata, (3) dengan memakai kata
bukan, belum, atau tidak, (4) dengan mengubah intonasi kalimat, dan (5) dengan memakai
kata tanya (Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia 1988: 288). Coba cermati contoh berikut
ini.

Rizal merupakan salah satu dari delapan orang yang menembakkan proof ke
Mars.

(1) Apakah Rizal merupakan salah satu dari delapan orang yang menembakkan
proof ke Mars?

(2) Rizalkah  satu dari delapan orang yang menembakkan proof ke Mars?

(3) Bukankah Rizal merupakan salah satu dari delapan orang yang menem-
bakkan proof ke Mars?

(4) Rizal merupakan salah satu dari delapan orang yang menembakkan
proof ke Mars? (ucapkan dengan intonasi naik)

(5) Siapa nama mahasiswa dari Indonesia yang merupakan salah satu dari
delapan orang yang menembakkan proof ke Mars?

Kalimat tanya yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu dapat kita sebut sebagai kalimat
tanya tersurat. Mengapa? Jelas, karena kalimat tersebut secara tertulis menanyakan tentang
sesuatu. Apakah ada kalimat tanya tersirat? Ya. Cermati wacana berikut ini dan temukan di
dalamnya kalimat tanya tersirat tersebut.

Putu Setia

Pagi-pagi saya sudah melakukan survei. Dengan pakaian joging, saya mencegati murid-murid
SMU yang mau keluar dari kompleks perumahan. Karena murid ini satu RT dengan saya, tentu saja
saya banyak mengenal mereka.

Ira sini dong. Kamu pernah dengar nama Yuditira Virgus? Ira menggeleng dan teman-temannya
juga menggeleng. Atau kamu pernah dengar nama Edbert Jarvis Sie? Mereka berpikir agak lama dan
kemudian juga menggeleng. Kalau nama Very, Tia, Mawar, kenal nggak? Hampir serernpak mereka
menjawab: Itu kan bintang AFI, kenal dong.

A. Bacalah wacana berikut ini dengan teliti!
B. Tuliskan waktu pada saat Anda membaca!

Mulai: Pukul ........lebih.........menit.
Selesai: Pukul ..........lebih .........menitLATIHAN 2

6
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Mereka berlalu karena angkutan kota sudah menunggu. Survei saya lanjutkan. Tapi karena
survei ini tidak ada yang membiayai, apalagi dari negara asing, sampel saya ambil dengan cara mudah,
murah, tapi tersebar. Saya kirim sandek, (pengganti kata SMS) kepada keponakan saya, pelajar Kelas
II SMU Tanjung Selor di KalimantanTimur, “Irma, kamu pernah dengar nama Yudhistira Virgus?” Setelah
lama menunggu, sandek balasan muncul: “Gak om, siapa ya?”

Saya ulang lagi dengan nama Edbert, Andika, Ardiansyah. Jawaban yang datang juga tidak
dikenali. Lalu saya tanya, bagaimana dengan nama Tia dan Rindu? Hanya sebentar menunggu, jawaban
sudah muncul: ‘Tia itu anak Solo yang  menang AFI 2, Rindu anak Bandung yang kalah.” Belum sempat
membalas muncul lagi suara ‘tit-tit’  dan ada sandek menyusul. “Om, sumbang pulsa,50 ribu ya, mau
dukung Sutha anak Bali di AFI 3.”

Busyet, kata hati saya. Sekolah di hutan Kalimantan, ikut ayahnya yang polisi, tapi gayanya tak
kalah dengan anak metropolitan, Dalam hal jumlah mobil, kota-kota kabupaten di Kalimantan tidak
kalah dengan kota besar di Jawa, tapi uniknya hampir semua pelajar bawa HP. Pantas saja semua acara
hiburan, di televisi ada kuis SMS, eh, sandek. Juga sinetron, musik, olahraga, semua didomplengi kuis
SMS. Saya pikir ini sudah keterlaluan, sudah ada unsur judinya, karena membuat orang ketagihan.
Untuk bermain untung-untungan. Kok  belum ada tokoh agama bereaksi?

Tapi survei saya bukan urusan kuis. Urusannya adalah sejauh mana orang-orang cerdas mendapat
tempat di hati kaumnya. Yudistira yang saya tanyakan tadi adalah penggondol medali emas Olimpiade
Fisika Internasional yang berlangsung di Korea Selatan. Edbert, Andika, Ardiansyah, adalah temannya
yang mendapat medali perak dan perunggu. Orang cerdas seperti mereka mestinya diketahui betul  oleh
kaumya, sesama murid SMU. Kok  kebanggaan begini tak menyebar ke sekolah-sekolah? Jangan-
jangan anak SMU lagi keranjingan kuis AFI atau ikut kuis sinetron “Kisah Kasih di Sekolah”.

(Koran Tempo, 1 Agustus 2004)

Fenomena di atas menarik untuk Anda renungkan, tetapi sebelumnya marilah kita
kembali dahulu ke masalah kalimat tanya. Coba Anda daftarkan kalimat tanya yang terdapat
pada wacana tersebut. Kemudian, telitilah tujuan atau makna pertanyaannya.

Dari kedelapan kalimat tanya yang terdapat pada wacana tersebut, cermatilah dua
kalimat tanya terakhir!
(1) Kok (baca: mengapa) belum ada tokoh agama bereaksi?
(2) Kok (baca: mengapa) kebanggaan begini tak menyebar ke sekolah-sekolah?
Apakah  tujuan penulis menanyakan hal tersebut karena dia ingin tahu jawaban atas
pertanyaannya ? Atau ada maksud lain di balik kalimat tanya yang tersurat tersebut?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pertanyaan
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Jika Anda merasakan ada maksud lain  yang ingin disampaikan oleh penulis/penutur di balik
kalimat tanyanya, itulah kalimat tanya tersirat. Dapatkah Anda menangkap maksud tersirat dari pertanyaan
tersebut? Coba jelaskan!

Pada kalimat tanya (1) tampak adanya kegundahan penulis terhadap judi ala sms yang kian merebak di
media televisi. Hal tersebut tak lain akibat respons positif yang luar biasa banyaknya dari masyarakat.
Judi kian diminati. Padahal, secara hukum dilarang. Apakah hal tersebut tidak disadari oleh kaum ulama?
Mengapa tidak ada yang yang rengeluarkan fatwa untuk menghentikannya?

Bagaimana halnya dengan kalimat tanya (2): Coba Anda jelaskan ha-hal tersirat di dalam kamimat
tanya tersebut.

Maksud kalimat tanya (2):

 Bentuk manakah yang muncul selanjutnya?

interme
so

8
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Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1, kini Anda tentu telah paham bahwa kalimat
tanya tidak hanya dimaksudkan untuk menanyakan sesuatu saja, tetapi juga untuk
menyampaikan maksud lain yang tersamar, seperti meminta, menyuruh, memohon, mengajak,
merayu, mempertanyakan, mengingatkan, meyakinkan, menyetujui, menyanggah,  bahkan
menyindir.

Simak kalimat tanya yang akan dibacakan oleh fasilitator Anda berikut ini. Berdasarkan
intonasi,  tekanan, dan jeda yang Anda dengar, pahamilah maksud tersamar dari kalimat-kalimat
tersebut

KALIMAT MAKSUD

(1) Mengapa kebanggaan ini belum menyebar ke sekolah-sekolah?
(2) Hal ini tidak lagi menjadi sesuatu yang baru lagi, bukan?
(3) Jadi juga kamu pergi?
(4) Bagaimana saya harus membalas budi baikmu?
(5) Apa saya mampu mengerjakannya?
(6) Apa ada orang yang tega melihat tragedi yang memilukan itu?
(7) Apa Kakak tega meninggalkan saya sendiri di sini?
(8) Ke mana hilangnya hati nuranimu?
(9) Di mana letak kemanusiaan Anda, Tuan?
(10) Seharusnyakah saya bersedih?
(12) Apa ini jalan yang terbaik untuk kita tempuh?
(13) Apa Ibu tidak keberatan kalau saya datang esok pagi?
(14) Pantaskah kau berkata seperti itu padanya?
(15) Oo, jadi saya yang harus mengerjakannya?
(16) Siapa ya, yang mau kue ini?
(17) Mau cari ke mana, malam-malam begini?
(18) Anak ibu sekarang sudah berani berbohong, ya?
(19) Siapa yang mau  disustai terus menerus?
(20) Ada yang perlu saya bantu?

Dapatkah Anda merasakan maksud  tersirat di balik kalimat tanya tersebut? Nah, cobalah
Anda baca wacana berikut ini, lalu temukanlah kalimat tanya yang memiliki maksud lain selain
bertanya.

9
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IJON

LATIHAN 3

1. Bacalah wacana berikut ini dengan teliti!
Tuliskan waktu pada saat Anda membaca!

Mulai: Pukul ........lebih.........menit.
Selesai: Pukul ..........lebih .........menit

si, sekelompok remaja mencoba kemampuan olah pikir
di forum internasional.

Mereka berhasil dan sedikit banyak mampu menambal
bopeng wajah negeri yang tengah luluh-lantak. Tetapi

mereka seperti berjuang dalam sepi: tak ada
banjir SMS, sarnbutan histeris para remaja,
atau dukungan hebat pemerintah.

Tidak ada sakit hati atau rasa cemburu.
Tetapi seperti ada yang tidak adil jika para
remaja berotak bernas itu terganjal tatkala
“menuju puncak” hanya karena keterbatasan
kernampuan ekonomi keluarga.

Mulyono memang telah meninggalkan lampu
teploknya, yang selama ini setia menemaninya
belajar di kampung halaman. Namun,
kelanjutan kuliahnya di ITB sungguh
tergantung pada inisiatif pribadi beberapa
petinggi di bidang pendidikan. Kenapa belum
ada sistem yang mampu mendukung (dan
menyelamatkan) bakat-bakat besar macam
Mulyono ini? (Koran Tempo, 1 Agustus 2004)

Siapakah pemilik masa depan? Mungkin saja re-
maja-remaja seperti Mulyono, mungkin pula para ABG
yang kini selalu sibuk menekan-mekan  tombol telepon
seluler, menyetorkan pulsanya setiap kali konser AFI
ditayangkan. Sernua berhak. Sebab, bukankah tidak
ada yang bisa mengijon masa depan untuk
driinya sendiri?

Mulyono, anak Dusun Ngampel Kurung, Desa
Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kedin,
Jawa Tirnur, baru saja mengondol medali
perunggu pada Olimpiade Biologi Internasional
di Brisbane, Australia, pertengahan Juli lalu.
Waktunya hampir bersamaan dengan saat Yudistira
Virgus memperoleh  emas di Olimpiade Fisika, Pohan,
Korea Selatan.

Masih ada sederet nama remaja lain dengan
prestasi setara: Ni Komang Darmiastini, Ika
Rohmatina, Budi Christanto, dan lain-lain.
Mereka mengibarkan nama pada berbagai
kejuaraan ilmiah di berbagai kota dunia.
Diam-diam, di tengah euforia para ABG pada
kontes-kontes mencetak bintang instan di televi-

Kalimat tanya Makna
ke-

1

2

3
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Sama halnya dengan Latihan 3, bacalah wacana berikut ini dengan teknik membaca cepat, lalu
identifikasikan kalimat tanya serta maksud yang tersirat di dalamnya.

2. Bacalah wacana berikut ini dengan teliti!
Tuliskan waktu Anda mulai Anda membaca!

Mulai: Pukul ........lebih.........menit.
Selesai: Pukul ..........lebih .........menit

Demi Hujan Batu di Tanah Air

Suatu malam pada pertengahan Juli 1983 di Singapura, telepon di kamar penginapan Prof. Dr.
Azhar Djaloeis berdering. Di ujung telepon, Djaloeis yang saat itu menjadi profesor tamu di National
University of Singapore, mendapat pesan agar dia menemui Menteri Riset dan Telknologi B.J.
Habibie. Ujung-ujungnya, Habibie meminta peneliti senior KFA (Nuclear Research Center) Juelich,
Jerman, itu kembali ke tanah air guna menjadi staf ahli menteri di bidang nuklir.

“Sejak saat itu saya pulang-balik Jakarta-Jerman,” kenangnya. Dia belum bisa menyanggupi
permintaan agar menetap di Jakarta karena kedua anaknya masih kecil. “Lagi pula, saya harus
membantu kuliah adik-adik saya. Maklum, adik saya 12 orang dan kami dari keluarga miskin,” ujar
Djaloeis yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Tenaga Nuklir, sejak April 2003.

Pada 1994, kembali Habibie menelepon, kali ini meminta dia kembali ke Indonesia. “Now or never,”
kata Habibie saat itu. Habibie sudah tidak menerima alasan anak-anaknya masih kecil. Anaknya
sempat bertanya apa yang dicari di Indonesia? Di Jerman mereka sudah punya rumah, kendaraan,
dan kehidupan yang bagus. “Kalau begitu, Pak, apa pun saya korbankan demi bangsa dan negara.
Saya berkorban karena istri dan anak saya tetap tinggal di Jerman. Saya hidup sendiri. Saya
mengorbankan keluarga, karier saya, di sana.”

Saat pertarna kali pulang ke Indonesia, ia sempat kecewa. Pasalnya, penghargaan terhadap seorang
ilmuwan sangat jauh jika dibandingkan dengan di Jerman. Selain itu, sistem  meritokrasi di birokrasi
seakan disingkirkan dan digantikan dengan sistem KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Kisah Djaloeis yang kini 60 tahun itu barangkali satu dari sekian versi betapa ruwetnya persoalan
menghargai keahlian di negeri ini. Banyak tenaga ahli asal Indonesia terpaksa memilih berkarya di
luar negeri karena kurangnya apresiasi negara terhadap kemampuan anak bangsanya sendiri.

“Saya menemukan birokrasi di Indonesia hidup dalam segitiga kemunafikan. Yang pertama adalah
lain yang dimaksud, lain yang ditulis (dalam anggaran proyek). Kedua, lain yang ditulis, lain yang
dikerjakan. Yang terakhir, lain yang dikerjakan, lain pula yang dilaporkan. Bagaimana Indonesia
tidak hancur kalau seperti ini?” ujar Djaloeis.

Dia juga melihat adanya jurang yang lebar dalam sistem penggajian. Coba bandingkan pendapatan
Direktur Pertamina atau PT Telkom dengan pimpinan lembaga sebagai PNS biasa,” katanya. Gaji
PNS golongan IVc paling-paling hanya Rp 1,7 juta. Djaloeis kemudian mencontohkan dirinya yang
berpangkat IVc. “Dibandingkan Dirut Pertamina yang gajinya Rp 150 juta per bulan, saya hanya
menerima Rp 6 juta (gaji pokok plus tunjangan jabatan). Padahal, kita sama-sama mengelola aset
negara,” ujarnya. “Bagaimana negara mau beres kalau pengelolaan negara morat-marit seperti
itu?”

11
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Sebelum pulang ke Indonesia Djaloeis mengajar Fisika Nuklir, Mekanika Quantum, dan Fisika Modern di
Universitas Bonn. Dia juga meneliti struktur inti maupun reaksi inti, dan teknologi akselerator serta
peralatan eksperimen pendukung. Tak hanya memberikan ceramah dan menghadiri pertemuan-pertemuan
internasional masalah nuklir. Makalah-makalah pria kelahiran Padang Panjang itu juga banyak yang
dimuat di beberapa majalah ilmiah atauipun atau dibacakan dalam konferensi internasional.

Dia juga menjadi peneliti di lembaga penelitian nuklir di Jerman (KFA Juelich). Tenaganya dibutuhkan di
sana sehingga kontraknya terus diperpanjang. Pada 1975, sebagai peneliti senior dan guru besar dia
mendapatkan Aufenthaltsberechtigung (hak tinggal tetap). Sampailah pada 1983, ketika dia mendapat
telepon bersejarah untuk kembali ke Indonesia itu.

Sebagai Ketua Badan Pemeriksa Tenaga Nuklir, kini Djaloeis mernfokuskan perhatian pada sejumlah
hal. Mulai dari melakukan introduksi tentang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, melakukan pengawasan
terhadap ribuan rumah sakit yang menggunakan teknologi radiologi, mempersiapkan peraturan-peraturan
menjelang globalisasi di bidang bisnis ketenaganukliran, hingga memperketat pengawasan kemungkinan
kejahatan terorisme nuklir. (Indra Darmawan/Koran Tempo, 1 Agustus 2004)

Kalimat tanya Makna
ke-

1

2

3

Berdasarkan uraian tentang kalimat tanya yang Anda pelajari dalam modul ini, catatlah kata kuncinya,  lalu
buatlah rangkumannya.

Rangkumanku:

?

KATA KUNCI

?
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I

Uji Kemahiran 1
Baca dan pahami  wacana berikut ini dengan
baik!
Tuliskan waktu pada saat Anda membaca!

Mulai: Pukul ........lebih.........menit.
Selesai: Pukul ..........lebih .........menit

Mujiati hanya bisa berurai air mata. Ibu Mulyono, siswa kelas III SMUN 2 Pare, Kabupaten Kediri, tak
menyangka anaknya telah mencetak prestasi di forum internasional dengan meraih medali perunggu
dalam ajang Olimpiade Biologi di Brisbane, Australia. “Mulyono itu sejak umur satu bulan sudah
ditinggal ayahnya yang meninggal karena kecelakaan,” ujarnya, tersendat.

Mujiati sehari-hari bekerja sebagai pernbantu rumah tangga dan buruh tani. Karena keterbatasan itulah,
sejak berusia 2 tahun Mulyono harus tinggal dengan neneknya, Kardinem, di sebuah rumah berdinding
bambu tanpa listrik. Untuk penerangan di kala belajar, Mulyono memanfaatkan lampu teplok yang terbuat
dari kaleng bekas.

Mulyono lahir di pinggiran Kabupaten Kediri yang berdebu dan jalannya belurn diaspal, tepatnya Dusun’
Ngampel Kurung, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupten Kediri. Kini sehari-hari dia tinggal di
desa itu bersama neneknya. lbunya semula bekerja di Surabaya. Jarak antara rumah dan sekolahnya
sekitar 25 kilometer-sehari-hari ditempuh dengan menumpang angkutan pedesaan. Sebelum
mencapai jalan raya, Mulyono harus mengayuh sepeda  sejauh 6 kilometer dari rumah.

Mujiati mengaku kaget putranya menjadi juara internasional, sebab dia sendiri tidak tahu-menahu apa itu
biologi, apa itu olimpiade. Sembari mengelap matanya yang berkaca-kaca, Mujiati mengisahkan karena
ingin putranya terus sekolah, dia sampai tidak sempat mengurusi rumahnya yang nyaris ambruk.

“Semua saya curahkan untuk biaya sekolah anak saya dan merawat ibu saya yang berumur 100 tahun.
Saat pertama masuk SMA, Mulyono sering telepon saya di rumah majikan minta dikirimi biaya. Untuk
ongkos naik angkutan ke sekolah saja tiap hari Rp 2.500. Belum seragam, buku, dan yang lain. Untungnya,
dia tidak pernah minta yang aneh-aneh. Bahkan uang saku saja tak pernah minta,” kata Mujiati sembari
mengatakan bahwa sepeda yang dipakai Mulyono untulk mencapai jalan raya, sebelum mencegat mobil
ke sekolah, adalah sepeda yang dibelikannya pada saat Mulyono masih duduk di Kelas IV SD.

Pengalaman internasional Mulyono sebenarnya bukan hanya di Brisbane. Pada 2003, dia mengikuti
kejuaraan serupa di Belarus. Namun, saat itu dia belum berhasil mempersembahkan medali bagi bangsa.

Menurut tetangganya, sejak kecil Mulyono memang terlihat memiliki kecerdasan yang lebih dibanding
anak-anak sebayanya. Sehari-hari tinggal dengan neneknya yang buta huruf serta fasilitas di bawah
standar hidup normal tidak membatasinya untuk giat belajar. Yang lebih memprihatinkan, setiap kali turun
hujan, rumahnya bocor di berbagai sudut. Untuk mengamankan buku pelajarannya, Mulyono terpaksa
memasukkannnya dalam kantong plastik.

“Sepulang dari Belarus, Mulyono menyimpan uang sakunya saat mengikuti pembinaan di Bandung
rnenjelang dikirim Australia. Uang itu diserahkan kepada ibunya untulk memasang listrik. Jadi, penerangan
listrik yang ada di rumahnya sekarang murni dari swadaya Mulyono. Saat itu dia masih kelas 2 SMA,” papar

Dalam Keremangan Lampu Teplok

Buatlah kalimat tanya tersamar dengan makna seperti
meminta: menyuruh, memohon, mengajak, merayu,
mempertanyakan, mengingatkan, meyakinkan,
menyetujui, menyanggah,  dan  menyindir berdasarkan
wacana berikut ini..
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tetangganya, yang berkali-kali menyatakan turut merasa bangga karena anak dari desanya ada yang berhasil
menjadi orang pintar.

Keberhasilan Mulyono menjejakkan kaki di Belarus juga membuat Bupati Kediri Sutrisno memerintahkan
anak buahnya memperbailki rumah Mulyono yang nyaris ambruk. Selain itu, Bupati juga meminta Mujiati,
ibunda Mulyono, menjadi pembantu rumah tangga di kediaman Bupati hingga sekarang.

Dengan perhatian itu, Mujiati tidak lagi membanting tulang sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya. Kini
setiap saat !a bisa menemui Mulyono dan merawat ibunya yang sudah tua.  (Koran Tempo, 1 Agustus 2004)

Bila Anda telah mencapai tingkat
pemahaman >70%, Anda dapat melanjutkan
ke Modul13. Selamat! Tetapi jika hasil
pemahaman Anda < 70%, pelajari kembali
bagian-bagian yang belum Anda kuasai, atau
berkonsultasilah pada fasilitator Anda.

14

Modul 12

Modul 13

Olimpiade pertandingan amatir antarbangsa yang biasanya diadakan empat tahun
sekali di negeri yang berlainan

AFI Akademi Fantasi Indosiar (salah satu acara televisi yang ditayangkan oleh
Indosiar)

Sandek akronim untuk pesan pendek (SMS)

HP handphone (telepon genggam)

Euforia perasaan gembira yang berlebihan
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RENUNGAN

15

Judul : IBU ANGKAT
Lokasi: Kebun Binatag Harimau

Sriracha Bagkok, Thailand

Amati gambar di samping ini, lalu jawablah
pertanyaan berikut.

1. Sinonim dari ibu angkat adalah ......
2. Apa arti ungkapan ibu angkat?
3. Termasuk ke dalam kelompok makna denotatif

atau konotatifkah ibu angkat?
4. Carilah ungkapan yang berhubungan dengan

kata ibu, lalu carilah artinya pada Kamus Besar
Bahasa Indonesia.

5. Apa nama kebun binatang di kota Anda?
Pernahkah Anda berwisata ke sana? Ceritakan
hal- yang menurut Anda menarik untuk dilihat
di sana!

6. Kesan apa yang Anda peroleh dari foto di samping ini.
7. Jika Anda menjadi pemotretnya (fotografer), judul apa yang Anda berikan untuk hasil foto

bidikan Anda tersebut.
8. Menurut Anda, dapatkah hal sebaliknya terjadi pada manusia (manusia diasuh oleh binatang)?
9. Pernahkah Anda membaca cerita atau menonton film tentang anak manusia yang diasuh oleh

binatang? Apa judulnya? Menurut Anda, cerita film tersebut merupakan kisah nyata atau
fiksi belaka? Apa alasan Anda?

10. Berdasarkan kesan yang Anda peroleh dari foto tersebut, ungkapkanlah perasaan Anda
dengan kalimat yang menurut Anda indah.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka.

1998. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Koran Tempo, 1 Agustus 2004.

Kusuma, Yuliandi dan Laksono Wiwoho (ed.). 2003. “Ber--e-mail Ria dengan Stationery”
dalam Buku Mudah & Berfaedah: Seri Langkah-langkah  2. Jakarta: Gramedia.

Setia Putu, “Orang-orang Cerdas”, Koran Tempo, 1 Agustus 2004.
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