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Modul Semenjana 10

Bacalah wacana di bawah ini dengan cermat!

Sri Susuhunan Pakubuwono XII
Mangkat

Dukamenyel i mut i masyarakat Sol odanseki t arnyaRaj aKerat onSurakartaHadi ni ngr at Ingkang     .    , 
Si nuhunKanjeng SusuhunanPakubuwonoXI I mangkat kema r i n    ,  .

Sebel umdirawat di rumahsaki t i amengal ami kelelahanyangl uar bi asakarenaber bagai aktivitas    ,         .
Jenazahsinuhunkemar i ndisemayamkandi bangsal Mesj i dPoedi Jasono Si nuhunakandikebumikandi makam        ,     
raj a-rajaI mogir i .

Put r ake- dari bersaudaraputra-putri PukubuwonoXI kini memi l i ki namakecil BendoroRaden 11  12          
MasGust i SuryoGur i t noPel aj ar El si ni mengenyampendi di kanpertamakalinyadi Sol opadatahun   .            1938.
Penggemar sepak bol adanmenungangkudai ni ditabalkan menjadi r aj apadausi a tahun            20 .

Raj ayangmengayomi rakyat sertakonsisten menj agatradisi dankel estarianbudayai t utelahpergi             .
Tetapi kepel opor annyatetaphi dupdi hati rakyat danpenerusnya        .

(Disarikan dari Koran Tempo, 12 Juni 2004)

Dalam wacana di atas, penulis
menggunakan kata mangkat  untuk Sri
Susuhunan Pakubuwono XII. Mengapa?
Tentunya Anda sudah mengetahui bahwa
kata mangkat digunakan apabila seorang
raja meninggal dunia. Kata mangkat
bersinonim dengan kata mati, meninggal,
wafat, gugur, dan tewas. Kata-kata itu
jika Anda gunakan dalam kalimat pilihlah
sesuai dengan kalimat yang Anda buat.
Yang harus Anda ingat, kata-kata yang
bersinonim tidak selalu dapat saling
menggantikan. Gunakanlah kata tersebut
dengan memperhatikan pesan yang ingin

disampaikan, misalnya Kucing saya
meninggal ditabrak mobil. kata meninggal
dalam kalimat itu tidak tepat. Tahukah Anda
kata apa seharusnya?

Sehubungan dengan masalah
kematian, manakah di antara istilah ini yang
lazim digunakan untuk surat yang
menerangkan tentang telah meninggalnya
seseorang: surat kemeninggalan, surat
kewafatan, atau surat kematian?  Ya, surat
kematian.

Pernyataan “Kakek saya sudah
meninggal” atau “Kakek saya sudah wafat”
lebih lazim dan takzim daripada “Kakek saya

1



Modul Semenjana 10

sudah mati”, bukan? Lalu mungkinkah atau dapatkah kita menggunakan istilah surat
keterangan kemeninggalan atau surat keterangan kewafatan?

Ya ?
Tidak ?
Alasan

Contoh lain misalnya kata calon bersinonim dengan kandidat dan bakal. Ketiga kata itu
dapat saling menggantikan dalam kalimat yang sama, misalnya:

Rama terpilih sebagai calon ketua OSIS.
Rama terpilih sebagai kandidat ketua OSIS.
Rama terpilih sebagai bakal ketua OSIS.

Akan tetapi dalam kalimat di bawah ini, ternyata ketiga kata yang bersinonim itu tidak
selalu dapat saling menggantikan, misalnya:

Calon suaminya seorang guru.
Bakal suaminya seorang guru.

Tidak lazim kalau Anda mengatakannya
Kandidat suaminya seorang guru.

Setelah Anda memahami uraian di atas, cobalah Anda buat rangkumannya!?

2
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NO KATA SINONIM

1. duka

2. raja

3. aktivitas

4. jenazah

5. dikebumikan

6. disemayamkan

7. bangsal

8. tradisi

9. pelajar

10. sepak

11. ditabalkan

12. mengayomi

13. konsisten

14. lestari

15. pelopor

2. Kemukakan pendapatmu secara lisan tentang maksud kata-kata yang dicetak miring
pada pernyataan di bawah ini!
a. Sri Susuhunan Pakubuwono XII mangkat.
b. Duka menyelimuti  masyarakat Solo.
c. Beliau memiliki nama kecil  Bendoro Raden Gusti Suryo Guritno.
d. Raja yang mengayomi rakyat itu telah pergi.

LATIHAN 1

1 . Kata-kata yang terdapat pada tabel di bawah ini adalah
kata-kata yang terdapat dalam wacana.

Lengkapilah data di bawah ini dengan kata-kata yang
bersinonim. Jika Anda mengalami kesulitan pergunakanlah
kamus sebagai acuan.

LATIHAN 1
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3. Buatlah kalimat lisan dari kata-kata yang bersinonim di bawah ini sehingga
pemakaiannya jelas berbeda.
a. bangkrut, pailit, gulung tikar, jatuh
b. biaya, ongkos, pengeluaran, bea
c. buat, bagi, untuk
d. tingkatan, lapisan, golongan

4. Dalam wacana di atas, penulis menggunakan kata/ungkapan yang berbeda-beda untuk
mengacu kepada Sri Susuhunan Pakubuwono XII. Adapun sebutan tersebut
di antaranya Raja Keraton Surakarta Hadiningrat, Putra ke-12 dari Pakubuwono
XI, Pelajar ELS, Penggemar sepak bola dan penunggang kuda, serta raja yang
mengayomi rakyat.

Berdasarkan contoh di atas, kerjakanlah tugas berikut!

a. Berilah garis bawah untuk penyebutan tokoh yang terdapat di bawah ini.

Inter Milan dikabarkan tengah menyiapkan dana raksasa guna memboyong
Zinedine Zidane. Gelandang asal Perancis itu disebut-sebut bakal bergabung
dengan Inter. Meskipun isu bergabungnya mantan bintang Juventus ini ke
Stadion San Siro masih kabur, ia mengatakan ingin mengakhiri kariernya
bersama Madrid.                                                               (Disarikan dari Koran Tempo, 4 Juni 2004)

b. Kenalkah Anda dengan Nicolas Saputra? Di bawah ini adalah sebutan yang
disandangnya.

Siapa tokoh idola Anda? Ungkapkanlah tentang tokoh idola Anda tersebut dengan
mengemukakan sebutan yang disandangnya (kalau ada) dan alasan mengapa Anda
mengidolakannya?

NICOLAS SAPUTRA
Pemeran tokoh Rangga dalam Film “Ada Apa dengan Cinta”
Mahasiswa Jurusan Arsitektur UI
Aktor ganteng dalam Film “Biola Tak Berdawai”
Pemeran tokoh  Soe Hok Gie

4

Nama tokoh idola: :
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5. Tulislah pada lajur kanan satu kata yang tidak bersinonim dari deretan kata-kata
berikut ini.

No. Kata-kata Bukan Sinonim

1. amunisi, peluru, tank, obat bedil, mesiu

2. akomodasi, penginapan, hotel, losmen, tarnsportasi

3. suku cadang, ornamen, elemen, onderdil, komponen

4. karakter, perangai, pemarah, watak, tabiat

5. ekspolorasi, ekspresi, penyelidikan, survei

6. tanda tamat, rekening, diploma, sertifikat, ijazah

7. massa, kala, masa, era, zaman

8. kawasan, daerah, rayon, zona, wawasan, area

9. makelar, calo, pialang, tender, broker

10. konvensional, mekanis, masinal, otomatis

intermeso
1 S

2 I

3 N

4 O

5 N

6 I

7 M

Tentukan sinonimnya

     Kiri Kanan

1. kosong, lapuk 1.  cinderamata, tanda mata, kenang-kenangan
2. menjaring, memilih 2.  mengasingkan, memencilkan
3. jenius, cemerlang, mengagumkan 3.  ajaran, petunjuk, advis
4. aba-aba, perintah 4.  kulot, kuno
5. cakrawala, kali langit 5.  bangsawan, priyayi, menak
6. bianglala 6.  kejadian, peristiwa
7. membisu 7.  sia-sia, terbuang-buang
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? Jangan menggunakan kata yang tidak diperlukan.
? Hindari kata yang mubazir.

? Mari berlatih membuat kalimat yang efektif.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Anda
menggunakan kata yang berlebih-lebihan dalam kalimat yang dibuat, antara lain
sebagai berikut.

1. Anda tidak tahu jika kata-kata yang digunakan mengungkapkan pengertian
yang berlebih-lebihan;

2. Anda tidak sadar atau tidak sengaja bahwa yang diucapkan itu mengandung
sifat yang berlebih-lebihan;

3. Anda dengan sengaja menggunakannya sebagai salah satu bentuk gaya
bahasa untuk memberikan tekanan pada arti (intensitas).

Perhatikan contoh kalimat berikut ini!

1. Agar supaya lekas sembuh minumlah obat secara teratur.
Penggunaan agar supaya dalam kalimat itu tidak tepat karena kedua kata
itu memiliki makna yang sama. Pilih salah satu saja jika Anda akan
menggunakannya sehingga kalimatnya menjadi sebagai berikut.

a) Agar lekas sembuh minumlah obat ini.
b) Supaya lekas sembuh minumlah obat ini.

2. Saya sangat bersyukur sekali karena dapat menyelesaikan tugas ini.
Penggunaan kata sangat dan sekali dalam kalimat itu tidak tepat karena
keduanya sudah menunjukkan penekanan. Jika akan digunakan dalam kalimat
pilih salah satu saja sehingga kalimatnya menjadi sebagai berikut.

a) Saya sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan tugas.
b) Saya bersyukur sekali karena dapat menyelesaikan tugas.

6

3. Kedua anak itu saling berbantah-bantahan untuk memperebutkan
sepeda. Penggunaan saling dan berbantah-bantahan tidak tepat
karena keduanya menunjukkan makna berbalasan. Kalimat yang
dapat Anda gunakan adalah:

a) Kedua anak itu berbantah-bantahan untuk
memperebutkan sepeda.

b) Kedua anak itu saling berbantahuntuk memperebutkan
sepeda.
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1. Perbaikilah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi dua  kalimat yang
efektif! (Anda boleh mengubah susunan katanya, asalkan tidak
mengubah makna).

LATIHAN 2

Contoh:
Rajinlah membaca agar supaya pengetahuanmu bertambah luas.
(1) Rajinlah membaca agar pengetahuanmu bertambah luas.
(2) Supaya pengetahuanmu bertambah luas, rajinlah membaca.

a. Melihat pengamen di bus kota adalah merupakan hal yang biasa di Jakarta.

(1)

(2)

b. Pada zaman dahulu kala orang menulis di atas daun lontar.

(1)

(2)

c. Saksikan pementasan Teater Koma di TIM pada pukul 20.00 malam hari.
(1)

(2)

2. Buatlah dua contoh kalimat efektif yang menggunakan (1) kata saling dan (2)
tidak menggunakan kata saling tetapi menggunakan kata ulang yang
menunjukkan  pekerjaan berbalasan.

(1)

(2)

3. Tuliskan pendapatmu tentang kebersihan di kelasmu dalam satu paragraf.
Hindarkanlah penggunaan kalimat yang tidak efektif !

…
4. Ceritakan pengalaman Anda di depan kelas. Yang harus diingat saat Anda

bercerita mengenai pengalaman menarik gunakanlah kalimat efektif

?
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“Kebanggaan kita yang terbesar adalah
bukan tidak pernah gagal.

tetapi bangkit kembali setiap kali gagal.”Konfucius

kontekstual berhubungan dengan konteks.

leksikal berkaitan dengan kata.

metaforis bersifat atau berhubungan dengan metafora.

parafrasa pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah
tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain
tanpa mengubah pengertian.

sinonim bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama
dengan bentuk bahasa lain.

situasional berhubungan dengan situasi.

struktural berkenaan dengan struktur.
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I. Pilihlah kata yang tepat untuk dipakai pada kalimat di
bawah ini!

1. (Jam, pukul) berapa mereka akan datang? ………………….
2. Panitia (menyuguhkan, menyediakan, menghidangkan) tari-

tarian untuk menyambut tamu. …………………………………..
3. Ceramah agama merupakan (santapan, makanan, menu,

hidangan) rohani yang baik untuk para remaja. ……………………
4. Wajahnya (berseri, berkilau, bercahaya) ketika sedang membaca surat dari

sahabatnya. …………………………..
5. Kami berjanji untuk bertemu di (simpang, cabang) jalan. ……………..
6. Semangatnya (berkobar, bergejolak ) untuk mengikuti pertandingan itu.

……………………………………..
7. Mereka (terpaut, terlibat) masalah itu sehingga ditahan oleh pihak keamanan.

……………………………………..
8. (Penggemar, pecandu) musik dangdut terpuaskan dengan munculnya sang

bintang. ……………………………………….
9. (Fantasinya, angan-angannya) untuk membeli komputer telah terwujud.

………………………………………
10. Kalimat-kalimat yang dituangkan dalam karangannya sangat (teratur, tertib).

……………………………….

II. Cari bagian kalimat yang menurut Anda bermasalah. Lingkari jawaban Anda  pada opsi
(A, B, C,dan D) sebagai perbaikan bagian yang salah tersbut.

1. Kusumastuti ambil kurus menyetir mobil demi  kelancaran dalam mengemudi
A.  mengambil  C.  demi
B.  ambil D.  untuk

2. Prasojo merasa paling pandai  dalam pecahkan
                  A.  terpandai              C.  pecahkan
                  B.  paling pandai         D.  memecahkan

soal-soal matematika di kelasnya.

9
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3. Hubungan kerja yang hanya berdasarkan
percaya mempercayai
A.  saling mempercayai
B.  percaya mempercayai

dirasa oleh mereka sangat memuaskan.
C. dirasakan
D. dirasa

4. Penduduk kota Jakarta dilarang
         A. dilarang
         B.  tidak boleh

nyuci di kali Ciliwung.
C.  menyuci
D. mencuci

5. Disebabkan karena kehujanan pertandingan sepak bola itu dibatalkan.
A.  disebabkan        C.  kehujanan
B.  karena               D.  hujan

10

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul
ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk
menghitung tingkat pemahaman Anda.

Tingkat pemahaman: jumlah jawaban yang benar x 100%
1 5

Berapa persen pemahaman Anda?   . . . . . . .  %

Arti tingkat pemahaman yang Anda capai
90% – 100% = baik sekali
80% – 89 = baik
70% – 79% = cukup
< 70% = kurang Modul 10

Modul 11

Bi la  Anda t e lah mencapa i  t ingkat
pemahaman >70% ,  Anda  dapat  me lan ju tkan
ke  Modul  1 1 .  Selamat !  Te tapi  j ika has i l
p emahaman Anda <  70% ,  pe la jar i  k emba l i
bag ian-bag ian yang be lum Anda kuasa i ,  a tau
berkonsu l tas i l ah pada fa s i l i ta tor  Anda .

?
?

?
?
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RENUNGAN

Bacalah wacana berikut ini dengan teknik membaca cepat. Lalu, buatlah
sepuluh kalimat pertanyaan (tanpa perlu Anda jawab)!
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan kalimat yang efektif.

1 . Apa yang Anda lakukan dan yang tidak Anda lakukan di sekolah untuk menjaga kerukunan hidup
beragama dengan teman-teman yang berlainan agama?

2. Apakah di sekolah Anda terdapat teman yang berasal dari suku/daerah yang berlainan dengan Anda?
Apakah hal tersebut menimbulkan masalah bagi Anda?

3. Apa sikap dan tidakan Anda jika ada di antara teman Anda yang merendahkan salah satu suku atau
daerah lain?

4. Apakah keluarga besar Anda terdiri atas beberapa suku bangsa dan agama?
Jika hal tersebut terjadi, bagaimana Anda menyikapinya?

5. Selain keragaman agama dan budaya, keragaman apa saja yang Anda kenal?
6 . Apakah Anda memiliki sahabat pena dari daerah atau negara lain? Ceritakanlah!
7 . Apa nama permainan khas dari daerah Anda? Apakah permainan tersebut masih lestari  sampai saat

ini? Jelaskanlah.
8 . Menurut Anda, apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan permainan daerah, cerita rakyat, atau

kesenian daerah lainnya? Bagaimana caranya?
9 . Termasuk ke dalam jenis karangan manakah wacana renungan tersebut? Mengapa Anda dapat

 mengelompokkannya demikian, apa ciri-cirinya?
1 0 . Ceritakan salah satu pesona budaya dari daerah Anda!
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LATIHAN 1

1 . Kata bersinonim:

1 . duka : susah; sedih; lara
2. raja : sultan; kepala daerah istimewa; kepala suku
3. aktivitas : kegiatan; kesibukan; keaktifan
4. jenazah : mayat
5. dikebumikan : dikuburkan; dimakamkan
6 . disemayamkan : dibaringkan
7 . bangsa l : balai; bedeng; barak; los; sal
8 . tradisi : adat; kebiasaan
9 . pelajar : anak didik; murid; siswa
1 0 . s epak : tendang; depak
1 1 . ditabalkan : dinobatkan
1 2 . mengayomi : melindungi
1 3 . konsisten : a. tetap; ajek, taat asas  b. selaras, sesuai
1 4 . lestari : kekal; abadi; langgeng
1 5 . pe lopor : perintis; pionir

2. Jawaban dapat bervariasi, di antaranya sebagai berikut.
a. mangkat = meninggal dunia (status bangsawan)
b. menyelimuti = duka menyelimuti masyarakat Solo
c. nama kecil = nama ketika masih kecil
d. telah pergi = telah wafat; telah meninggal dunia

3. Kalimat dapat bervariasi, di antaranya sebagai berikut.
a . Karena dililit utang, perusahaannya pailit (=gulung tikar)

Ia merasa harga dirinya jatuh ketika mmmendapat perlakuan itu.
b . Biaya hidup di jakarta sangat tinggi.

Bea kendaraan bermotor yang dibelinya sangat mahal.
c . Kue ini untuk Anda.

Rencana yang sudah kita buat diharapkan dapat terlaksana.
d . Anggota dewan itu merupakan wakil dari seluruh lapisan rakyat.

Peserta lomba dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kemampuan.

4 a.  Zinedine Zidane
mantan bintang Juventus

b. Jawaban bervariasi sesuai dengan totoh yang dipilih (periksakan tulisan Anda
kepada fasilitator/guru)

5. Kata yang tidak bersinomin
1. tank
2. transportasi
3. ornamen
4. pemarah
5. ekspresi
6. rekening
7. massa
8. wawasan
9. tender
10. konvensional

LATIHAN 2
1. a. ( 1 ) Melihat pengamen di bus kota adalah hal yang biasa di Jakarta.

(2) Di Jakarta melihat pengamen di bus kota adalah hal yang biasa.
b . (1)  Orang menulis di atas daun lontar pada dahulu kala.

(2) Dahulu kala orang menulis di atas daun lontar.
c . ( 1 ) Saksikan pementasan Teater Koma di TIM pada malam hari.

(2) Saksikan pementasan Teater Koma di TIM pada pukul 20.00.

2. (1) Penonton itu saling dorong untuk mendapatkan tempat di depan lapangan.
(2) Penonton itu dorong-mendorong untuk mendapatkan tempat di
depan lapangan.

c. (1) Sa

Gunakan kamus!

I. 1 . pukul 6 . b e r k o b a r II. 1 . . A
2. menyuguhkan 7 . terlibat 2. D
3. santapan 8 . p e n g g ema r 3. C
4. b e r s e r i 9 . angan-angannya 4. D
5. simpang 1 0 . teratur 5. D

Kunci 
Jaw

aban

S
eru

p
a T

etap
i

Tak S
am

a
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