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FOREWORD

This paper is a collection of teaching materials that the author has
prepared after conducting a few interviews with prospective
learners that the writer will face. They generally want to use
Indonesian which is used daily with family, friends or anyone they
invite to communicate in Indonesian. So this article does not really
lead to Indonesian habits or cultural issues in Indonesia.
Some participants wanted to learn Indonesian because they
wanted to speak Indonesian. They learn Indonesian not because
they want to go to Indonesia, but some because their families
come from Indonesia and some because they make lots of friends
with the Indonesian community.
The learning participants were divided into two large groups,
namely the group who had never studied Indonesian and the
group that had studied before, even among them there were those
who had lived in Indonesia but wanted to learn this language
again. Based on these facts, the author makes this teaching
material in two parts. The first part is for beginners and the second
part is for learners who have already studied Indonesian.
Based on the results of the study, the author tries to create
teaching materials that can be used directly in asking questions in
class by prioritizing the introduction of objects around them.
There are many shortcomings in the preparation of this
teaching material both in terms of material and order. Because the
material in writing is not sorted based on in-depth theory but uses
the basic communication needs when teaching. And therefore the
learning process does not refer too much to these teaching
materials, but these teaching materials are the beginning of the
conversation and guidelines for the smooth learning process.
The author is aware that teaching methods are still far more
important than teaching materials, but at least there is a teacher's
handbook to apply the method.
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Regardless of the advantages and disadvantages, the author
hopes that this material can be useful for anyone who wants to
teach or learn Indonesian, especially for foreign speakers.
Criticisms and suggestions are certainly very useful for writers for
further improvement.
The authors would like to thank Mr. Former Ambassador of
Serbia Mr. Samuel Samson who has provided a lot of guidance
during the time the author was together in Serbia between
September and December 2014. Mr. Widya P. Gultom as ad
interim Charge d'Affaires at the Indonesian Embassy in Serbia,
Ms. Khotijatus Sadiyah as the Social and Cultural Affairs Division,
and also Mr. Busyra Sampono as the Indonesian Serbian School
Coordinator. Without your help, the Indonesian language learning
efforts that we are holding in Serbia will not be possible.
Makassar, May 4, 2021
Regards,
Bahrun Amin
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KATA PENGANTAR

Tulisan ini adalah kumpulan dari materi ajar yang penulis siapkan
setelah mengadakan sedikit wawancara dengan calon pembelajar
yang akan penulis hadapi. Mereka umumnya ingin sekali
menggunakan bahasa Indonesia yang dipakai sehari hari dengan
keluarga, teman ataupun siapa saja yang diajak berkomunikasi
dalam bahasa Indonesia. Jadi tulisan ini tidak terlalu mengarah
kepada kebiasaan orang Indonesia ataupun masalah budaya di
Indonesia.
Beberapa peserta ingin belajar Bahasa Indonesia
disebabkan karena ingin berbahasa Indonesia. Mereka belajar
bahasa Indonesia bukan karena ingin ke Indonesia tapi ada yang
disebabkan oleh keluarga yang berasal dari Indonesia dan ada
juga karena banyak berteman dengan komunitas orang Indonesia.
Para peserta pembelajaran tersebut terbagi atas dua
kelompok besar yaitu kelompok yang belum pernah belajar
bahasa Indonesia dan kelompok yang sudah pernah belajar
sebelumnya, bahkan diantara mereka sudah ada yang pernah
tinggal di Indonesia tetapi ingin belajar bahasa ini kembali.
Berdasarkan fakta terbut penulis membuat bahan ajar ini dalam
dua bagian. Bagian pertama untuk para pemula dan bagian kedua
untuk pembelajar yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia.
Berdasarkan hasil kajian itu penulis berusaha menciptakan
bahan ajar yang langsung bisa dipakai bertanya jawab di kelas
dengan mendahulukan pengenalan benda-benda disekeliling
mereka. Banyak kekurangan pada penyusunan bahan ajar ini baik
dari segi materi maupun tata urutannya. Karena memang materi
dalam tulisan tidak diurut berdasarkan teori yang mendalam tapi
menggunakan dasar kebutuhan komunikasi pada saat mengajar.
Dan oleh sebab itu proses pembelajaran tidak terlalu banyak
mengacu pada bahan ajar ini tetapi bahan ajar ini sebagai awal
pembicaraan dan pedoman untuk lancarnya proses pembelajaran.
| vii

Penulis sadar bahwa Metode mengajar masih jauh lebih
penting dari pada bahan ajar, tetapi paling tidak ada pegangan
guru untuk menterapkan metodenya.
Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, penulis
berharap semoga bahan ini dapat bermanfaat untuk siapa saja
yang ingin mengajar ataupun belajar bahasa Indonesia khususnya
bagi para penutur asing. Keritik dan saran tentu sangat berguna
bagi penulis untuk perbaikan selanjutnya.
Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Mantan Duta
Besar Serbia Bapak Samuel Samson yang telah banyak
memberikan arahan selama penulis bersama sama berada di
Serbia antara bulan September sampai dengan bulan Desember
2014. Bapak Widya P. Gultom selaku Kuasa Usaha ad interim di
Kedutaan RI di Serbia, Ibu Khotijatus Sadiyah selaku Bidang
Sosbud, dan juga Bapak Busyra Sampono selaku Koordinator
Sekolah Indonesia Serbia. Tanpa bantuan Bapak dan Ibu usaha
pembelajaran Bahasa Indonesia yang kita adakan di Serbia tidak
akan terwujud.
Makassar, 2021
Wassalam,

Bahrun Amin
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PRELIMINARY

This book emerged from the problem of the need for a teaching
material to teach Indonesian to foreign language speakers in
Serbia. Learners need a printed materals on learning Indonesian
that can guide them to learn the foreign language (Indonesian).
For teachers, on the other side, think that the most important
problem faced is the lack of standard teaching materials for
teaching Indonesian to foreign speakers. For this case the author
tries to collect some writings about teaching Indonesian to
foreigners but generally only tells the theory of teaching Bahasa
Indonsia for foreigners (BIPA).
To present teaching materials, the authors conclude that it is
the time and necessary to create teaching materials for beginners
and their teaching methods.
In the end, the writer argues that they need teaching
materials that help them to communicate daily with the direct
method of teaching in which they learn lots of practice to
communicate in the language they are learning.
Even though the explanation or language given to the
students is in English, the teacher still tries to make them frequent
and practice and communicate in Indonesian.
It is hoped that this book can be a reference material for
teaching Indonesian to foreign speakers (BIPA). And become a
guide for for the teachers as well as for the learners to practice
Indonesian.
There are many mistakes and shortcomings in this learning
material, but the author believes that this book can be a rare
beginning of BIPA learning material.
he writer
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PENDAHULUAN

Buku ini terwujud berasal dari permasalah dibutuhkannya suatu
bahan ajar untuk mengajar bahasa Indonesia untuk penutur
bahasa asing di Serbia. Para pembelajar membutuhkan pegangan
materi ajar yang dapat mereka pedomani untuk belajar bahasa
asing ( Indonesia ).
Bagi pengajar, masalah terpenting yang dihadapi adalah
masih kurangnya bahan ajar yang baku untuk pengajaran bahasa
Indonesia untuk penutur asing. Penulis berusaha mengumpulkan
beberapa tulisan tentang pengajaran bahasa Indonesia untuk
orang asing tapi umumnya hanya menceritakan teori pengajaran
BIPA.
Untuk memperadakan bahan ajar maka penulis berkesimpulan perlunya mengumpulkan bahan ajar untuk para pemula dan
metode mengajarannya.
Pada akhirnya penulis berpendapat bahwa mereka membutuhkan bahan ajar yang membantu mereka untuk berkomunikasi
sehari hari dengan metode pengajaran direct method atau
pembelajaran langsung dan banyak praktek untuk beromunikasi
dalam bahasa yang dipelajari.
Walaupun penjelasan bahasa yang disampaikan kepada
para pembelajaran dalam bahasa Inggris, pengajar tetap berusaha
agar mereka sering dan mempraktekkan dan berkomunikasi dalam
bahasa Indonsia.
Diharapkan buku ini bisa menjadi bahan referensi untuk
pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur Asing (BIPA). Dan
menjadi pegangan mereka mempraktekkan bahasa Indonesia.
Banyak kekhilafan dan kekurangan dari bahan pembelajaran
ini, tetapi penulis yakin bahwa buku ini dapat menjadi langka awal
bahan pembelajaran BIPA.
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BAGIAN PERTAMA

A. Memperkenalkan Benda
Ini buku
Apa ini ?
Apa itu ?

Itu buku
ini buku
itu buku

itu buku
ini buku

Buku

Pensil

Spidol

Pulpen
|3
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Penghapus

Papan Tulis

Jam

Kursi

Meja

Peta

Kursi

Pintu

Sepatu

Sendal

Bunga

Ransel

Lemari

Foto
|5

Rumah

Sendal

Topi

Kaso Kaki
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Foto Soekarno

Penggaris

Kipas Angin

Kaos Tangan

Candi

Wayang

B. Anggota Badan

Tangan

Lengan

Kaki

Kepala
|7
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Mata

Telinga

Hidung

Leher

Badan

Pinggang

C. Angka dan Bilangan
1. Satuan
1
2
3
4
5

Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima

6
7
8
9
10

Enam
Tujuh
Delapan
Sembilan
sepuluh

2. Puluhan
10
11
15

Sepuluh
Sebelas
Lima belas

60
63
69

20
21
27
30
40
50

Dua puluh
Dua puluh satu
Dua puluh tujuh
Tiga puluh
Empat puluh
lima puluh

70
76
75
80
90
100

Enam puluh
Enam puluh tiga
Enam puluh
sembilan
Tujuh puluh
Tujuh puluh enam
Tujuh puluh lima
Delapan puluh
Sembilan puluh
Seratus

3. Latihan
Tulislah/sebutkan seperti contoh berikut ini:
1
3
5
8
4
6
7
10
12
13
18

Satu
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20
22
25
40
46
70
79
90
100

D. Menunjukkan Kepunyaan
1. Ini buku aku
itu buku mereka
itu bukumu
ini buku kita
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itu buku kamu
ini buku kita
itu bukunya

itu buku dia
Ini bukuku
itu buku mereka

Ali
Ahmad
Ali
Ahmad
buku ini.

: Apa itu?
: Ini buku
: Itu bukumu ?
: Iya ini buku saya. Saya selalu membawa

Anri
Bahtiar
Anri
Bahtiar
sepatu ini.

: Apa itu?
: Ini sepatu
: Itu sepatumu ?
: Iya ini sepatu saya. Saya selalu memakai

Anri
Bahtiar
Anri
Bahtiar
punya mobil.

: Apa itu?
: Ini mobil
: Itu mobilmu ?
: bukan, ini bukan mobil saya. Saya tidak

Latihan
Buatlah dialog seperti diatas atau buatlah variasi sendiri
dengan bantuan gambar berikut ini:
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2. Bertanya:
Mana bukumu ?
Mana bukuku?
Mana bukumu?
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Mana bukunya?
Mana buku mereka?
Mana buku kita?

Igor
Ivana
Igor
Ivana

: mana bukumu?
: Ini buku saya.
: Itu pulpen siapa ?
: ini pulpen saya . Saya selalu memakai pulpen ini.

Anri
: Mana ranselku ?
Bahtiar : Ini ranselmu
Anri
: Terima kasih.
Anri
: Itu ransel siapa ?
Bahtiar : ini ransel saya. Saya selalu membawa ranselku.
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Buatlah beberapa percakapan sederhana menurut gambar
yang diberikan atau beberapa kata berikut ini
Mobil:
Pesawat:
Sepatu:
Sepeda:
Bus:
Kereta api:
Ransel:
Bunga:
3. Membuat pertanyaan sesuai jawaban:
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

apa ___________
ya gigiku baru copot
kapan __________
gigiku copot dua hari yang lalu
sedang apa ______________
saat itu aku sedang makan kerupuk
di mana ______________
kejadian itu terjadi di sekolah
apakah _______________
aku tidak merasa sakit
siapa _____________
yang menolongku ibu guru

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

___________
saat ulang tahun
__________
saat ke kebun binatang
____________
saat berkenalan
______________
saat belajar berenang
_______________
Aku tidak merasa sakit
_____________
yang menolongku ibu guru

B

4. Bertanya dan menunjukkan bilangan
Ali
Ahmad
Ali
Ahmad
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: berapa bukumu?
: lima buku saya
: ada lima bukumu ?
: Iya. Saya punya lima buku,

Anri
Bahtiar
Anri
Bahtiar

: berapa pensilmu ?
: empat pensil saya = saya punya empat pensil.
: Apakah kamu punya empat pensil ?
: Iya. saya punya empat pensil.

Latihan:
Buat dialog seperti diatas dengan menggunakan kata-kata
berikut:
Mobil :
Sepatu:
Sepeda:
Bus:
Kereta api:
Pesawat:
Ransel:
Bunga:
5. Kata-kata yang berhubungan dengan buah

Jambu

Pisang

Belimbing

Semangka
| 15
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Apel

Wortel

Mangga

Kelapa

Terong/Terung

Tomat

E. Membuat Kalimat yang Menunjukkan Angka
1. Bertanya :
 Dia punya buku berapa ?
 Dia punya berapa buku?
 Berapa buku dia (nya) ?
 Kamu punya mainan berapa?
 Kamu punya berapa mainan?
 Berapa mainanmu / kamu?
 Siswa punya jambu berapa ?
 Siswa punya berapa jambu?
 Berapa jambu nya? Mereka punya
2. latihan membuat kalimat sesuai contoh :
(dia --- 9 buku): Dia punya sembilan buku
(saya --- 100 mainan): Saya punya seratus mainan
(kamu --- 29 kelereng): Kamu punya dua puluh sembilan
kelereng
(siswa --- 30 jambu)
: ________________________
(mereka --- 5 pisang)
: ________________________
(Bapak --- 3 jeruk)
: ________________________
(ibu --- 5 nenas)
: ________________________
(adik ---- 8 belimbing)
: ________________________
(kakak ku --- 6 Burung)
: ________________________
(Ayam Irfan -- 10Telur)
: ________________________
(petani – 100 Tomat)
: ________________________
(Penjual itu – 50 mangga) : ________________________
(Ibu saya – 29 kelapa)
: ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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F. Latihan
Buat pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan contoh
kalimat:
Musafir punya buku berapa ?
Dia punya sembilan buku
Berapa bukunya?
Dia punya sembilan buku
______________________ Saya punya seratus mainan
______________________ Kamu punya 29 kelereng
______________________ dia punya 30 jambu
______________________ Dia punya satu kursu
______________________ mereka punya tiga sepeda
______________________ Ibu guru punya tiga spidol
______________________ Pengusaha itu punya sepuluh bus
______________________ Amir punya tiga mobil
______________________ Kita punya banyak komputer
Buat pertanyaan dan jawabannya :
______________________
____________________
______________________
____________________
______________________
____________________
______________________
____________________
______________________
____________________
______________________
____________________
G. Bertanya jumlah sesuatu / Tanya jawab
Ada berapa buku Ahmad ?
Buku Ahmad ada berapa ?
Buku Ahmad berapa?
Berapa buku Ahmad / nya
Ada berapa kursi di kelas ini ?
kelas ini punya kursi berapa ?
kelas ini punya berapa kursi?
Berapa kursi di kelas ini ?
ada berapa kamar di rumahmu?
rumahmu punya kamar berapa ?
rumahmu punya berapa kamar ?
Berapa kamar di rumahmu ?
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Dia punya
Sembilan buku
ada empat puluh
kursi di kelas ini
Kelas ini punya
empat puluh kursi
rumahku punya
Sembilan kamar

ada berapa pegawai di kantor itu?
kantor itu punya pegawai berapa?
kantor itu punya berapa pegawai?
berapa pegawai di kantor itu ?

kantor itu punya
25 pegawai

Buatlah / sebutkan beberapa kalimat seperti contoh diatas
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

H. Waktu, Hari dan Bulan

WAKTU : SEKARANG JAM BERAPA? Sekarang jam satu
: JAM BERAPA SEKARANG ?
Jam 01.00
Jam 02.00
Jam 10.00

jam satu (tepat)

jam 01. 05
jam satu lewat/ LEBIH lima menit
jam 01. 10
jam satu lewat sepuluh menit
03.04. 02.25 05.12 01. 23 06.21 07.20
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jam 03.15
jam 05.30
jam 06.45

jam tiga (lewat) lima belas menit
jam tiga (lewat) seperempat
jam lima (lewat) tiga puluh menit
jam lima (lewat) setengah (jam)
jam enam (lewat) empat puluh lima menit

jam 06.45

jam tujuh kurang lima belas menit
jam tujuh kurang seperempat
seperempat (jam) lagi jam tujuh

jam 06. 45
jam 02. 50

lagi 15 menit jam tujuh
lagi sepuluh menit jam tiga

PAGI = MORNING jam 24.01 - JAM 10.00 ( jam 07,00 PAGI)
SIANG = NOON JAM SEBELAS ( 11.00) SIANG
SORE = AFTERNOON JAM 15.00 (JAM 03.00 SORE )
MALAM = EVENING JAM 18,00 (MALAM) (JAM 06.00 MALAM)
12.35 = JAM 13 KURANG 25 MENIT
KURANG 25 JAM 13
LAGI 25 MENIT JAM 13
JAM 01. 05
02.35
05. 15
13. 45

02.20 05.15 07.25 08.14
06.25
12.35
08.50
09.55
04.13
24.00 = 12 MALAM
12.50
07.15
09.30

NAMA NAMA HARI :
Senin =
Monday
Selasa=
Tuesday
Rabu=
Wednesday
Kamis=
Thuesday
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Jumat =
Sabtu=
Minggu / Ahad =

Friday
Saturday
Sunday

……. HARI YANG LALU = ….. DAYS A GO
KEMARIN = YESTERDAY
Hari apa kemarin?
Kemarin hari senin
HARI INI = TO DAY
BESOK = TOMORROW

Hari apa hari ini ?
Hari ini hari Selasa
Hari apa besok ?
Besok hari Rabu

……. HARI YANG AKAN DATANG = ….. DAYS NEXT
SESUDAH HARI SENIN HARI APA ? SESUDAH HARI SENIN
HARI SELASA
HARI APA SESUDAH HARI SENIN ? HARI SELASA SESUDAH
HARI SENIN
SEBELUM HARI SENIN HARI APA ? SEBELUM HARI SENIN
HARI SELASA
NAMA-NAMA BULAN
Januari
Februari

January
February

Juli
Agustus

July
August

Maret

March

September

September

April
Mei
Juni

April
May
June

Oktober
November
Desember

October
November
December

Tahun: 1900 = seribu Sembilan ratus
1910 = seribu Sembilan ratus sepulu
Sembilan belas sepuluh
2000 = dua ribu
2014 = dua ribu empat belas
Dua puluh, empat belas ( jarang dipakai)

| 21

I. Kegiatan
Contoh kata kerja: membawa, duduk, menulis, memakai,
menjual, membeli, makan, minum
Memelihara, menanam,
Saya punya sebuah ransel. Saya selalu membawa ransel
saya.
Dia punya tiga pulpen. Dia selalu memakai pulpennya.
Kamu punya sebuah kursi. Kamu selalu duduk diatas kursimu.
Tulislah / sebutkan seperti diatas :
 Saya – sepasang sepatu ---- memakai
 Mereka – sepeda --- naik
 Dia ---- motor ---- memakai
 Kamu --- mobil --- membawa/ memakai
 Siswa --- ransel --- memakai
 Pak guru – pulpen --- memakai
 Ibu saya --- mangga ---- membagi
 Pengusaha (businessman) ---- pesawat ------- naik
 Pedagang ( trader)--- nenas ---- menjual >< membeli
 Bapaknya ---- sepeda ---- naik
 Tentara ---- senjata ---- membawa
 Adik saya --- mainan ---- bermain dengan
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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J. Memperkenalkan Letak
a. Kata : di atas, di bawah, di samping kanan / kiri, di sebelah
kanan/kiri di depan, di belakang, di dalam, di luar
 (Ada) apa di sebelah kirimu ? Di sebelah kiri saya (ada)
kursi
 (Ada) siapa di sebelah kirimu ? Di sebelah kiri saya (ada)
Ahmad,
 Siapa disebelah kananmu ? Di sebelah kanan saya
Firdaus.
 Dimana = …….. ? …… di depan…..
b. Beberapa kata baru

Pasar

taman

Jalan

persimpangan jalan

Took

toko buku
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Kantor

sekolah

rumah

kelas / ruang belajar

halaman rumah

dapur

ruang makan

ruang makan

ruang tamu
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ruang keluarga

K. Percakapan
Lakukan suatu percakapan sesuai dengan bacaan ini

Pagi hari
1. aku bangun pagi
2. aku rapikan tempat tidur
3. aku mandi dan gosok gigi
4. aku pakai baju dan sepatu
5. aku sarapan
6. aku berangkat ke sekolah
Bertanya jawab :
Apa yang kamu lakukan pada pagi hari ? Saya bangun pagi
Sesudah itu apa lagi ? Saya rapikan tempat tidur
Sebelum ke sekolah apa yang kamu lakukan ? Saya sarapan

Siang dan sore hari
1. aku pulang sekolah ganti baju
2. aku makan siang
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3.
4.
5.
6.

aku tidur siang
aku siapkan buku
aku kerjakan pekerjaan rumah
aku bermain

Beberapa kata yang menunjukkan kegiatan :
mengajar = to teach
belajar =to learn
pergi ke = to go
pulang dari = come home from
membaca = to read
menulis = to write
istirahat = to get rest
memasak = to cook
menyanyi = to sing
minum = to drink
Bertanya jawab :
Apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah?
Saya ganti baju
Sesudah itu apa lagi ?
Saya makan siang
Sebelum bermain apa yang kamu lakukan ?
Saya ______________
Malam hari
aku belajar
aku makan malam
aku menonton televisi
aku membaca buku
aku berdoa / beribadah
aku istirahat
aku pergi tidur
Apa yang kamu lakukanpada malam hari?
Saya belajar
Sesudah itu apa lagi ?
Saya makan malam
Sebelum makan malam apa yang kamu lakukan ?
Saya belajar ______________
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Bertanya jawab :
Apa yang kamu lakukan pada malam hari ?
Saya belajar pada malam hari
Sesudah itu apa lagi ?
Saya _________________
Sebelum pergi tidur apa yang kamu lakukan ?
Saya _________________
L. Beberapa Contoh Percakapan
Bertemu teman baru

Ahmad
Siti :
Ahmad:
Siti
Ahmad
Siti
Ahmad
Siti
Ahmad
Siti
Ahmad
Siti
Ahmad

Hai, Selamat pagi
Selamat pagi
Apakah anda pelajar baru disini ?
Maaf, Bisa diulang ?
Apakah anda pelajar baru disini ?
Oh. Iya
Dari mana ? dari Amerika ?
Tidak. Dari Serbia. Saya dari Serbia
Oh. Serbia. Kenalkan nama saya Ahmad
Saya Siti
Senang berkenalan dengan anda. Saya pergi dulu ya
Ok. Sampai jumpa
Ya. Sampai ketemu lagi

Ahmad; Selamat siang Siti. Apa kabar ?
Siti:
Selamat siang. Baik. Kalau Ahmad ?
Ahmad: Ya. Baik
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Siti
Ahmad
Siti
Anri
Ahmad
Siti
Anri
Siti
Ahmad
Siti
Ahmad
Anri
Siti

Dari mana ?
Dari rumah. Oh iya kenalkan, ini teman saya Anri
Hai Anri. Saya Siti
Hai. Siti
Mau kemana Siti ?
Saya mau mencari makanan
Oh. Disana ada warung
Kamu dan Anri mau kemana ?
Jalan jalan saja
Mau makan bersama-sama
Boleh
Ayo
Saya senang anda mau makan bersama saya

Pertanyaan
1. Ahmad dari mana ?
2. Ahmad dengan siapa ?
3. Siti mau kemana ?
4. Ada apa disana ?
5. Ahmad dan Anri mau kemana ?
6. Mereka kemana akhirnya ?

Pelayan
Ahmad
Anri
Siti
Ahmad
Anri
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Mau pesan apa ?
Bisa kami lihat menunya
Saya mau makan sop. Kalau Siti mau pesan apa ?
Saya mau pesan Sate
Emmmmm, kalau saya pesan ikan bakar saja
Terus. Kita minum apa ?

Siti
Ahmad
Siti
Pelayan
Anri

Air putih saja
Iya itu ide yang bagus. Jadi Mba kami pesan sop,
ikan bakar dan sate. Minumnya air putih saja.
Masing-masing satu porsi ya Mba
Iya. Tunggu sebentar
Terima kasih Mba
Di warung

Kosa kata
Mau
Want
Pesan
order
Bisa
Can
Mba
Shop assistant

Ikan bakar
terus
porsi

Roast fish
next
Porsion/serving

Pertanyaan bacaan
1. Siapa yang pergi ke warung ?
2. Dimana letak warungnya ?
3. Anri pesan apa ?
4. Siapa yang pesan sate ?
5. Berapa porsi yang mereka pesan?
6. Mereka minum apa ?
Tetangga baru
Hasna
Fatir
Hasna
Fatir
hasna
Fatir
Hasna
Fatir
Hasna

Hai, apakah anda penghuni baru disini / orang baru
disini ?
Yaa. Baru. Saya Fatir
Saya Hasna. Tinggal dimana ?
Disitu . ( sambil menunjuk ke seberang jalan)
Kalau begitu kamu tetangga baru saya
Yah ?
Saya tinggal disana ( menunjuk sebuah rumah dekat
mereka)
Dengan siapa tinggal disana ?
Dengan beberapa teman. Saya mahasiswa di
Universitas
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Fatir
Hasna
Fatir
Hasna

Oh. Saya juga belajar disitu
Jurusan apa ?
Saya ambil bahasa Indonesia
Kita satu jurusan

Pertanyaan :
1. Siapa yang baru bertemu dengan Hasna ?
2. Apakah dia tetangga baru ?
3. …..
4. …..
5. ….
6. ….
7. ….
Transportasi

Becak

Matta
Kiki
Matta
Kiki
Matta
Kiki
Matta
Matta
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becak

Hi. Kiki. Sedang apa ?
Sedang nonton TV. Kamu Matta lagi ngapain ?
Saya mau kerumah Ahmad
Mau naik apa kesana ?
Mungkin jalan kaki saja
Oh. Jauh sekali. Naik beca saja. Tapi jangan
lupa ditawar ya.
Iya terima kasih. ( matta mencari tukang becak)
Daeng !. berapa ongkosnya kejalan Sultan
Alauddin ?

Tukang Becak
Matta
Tukang Becak
Matta
Tukang Becak

Lima ribu rupiah pak
Wah,tidak kurang daeng ?lebih mahal dari naik
angkot ?
Kalau begitu empat ribu saja. Bagaimana ?
Tiga ribu saja. Boleh ?
Silahkan naik pak

Pertanyaan :
1. Siapa ….
2. Matta ……
3. Berapa ……
4. Dst
Ulang tahun
Salma
Salim dan Herman
Salma
Herman
Salim
Herman
Salma
Herman
Salim
Salma

Selamat siang Salim dan Herman
Selamat Siang
Sudah lama menunggu ?
Belum, saya juga baru dating
Kamu sudah ketemu dengan Anri?
Katanya besok dia ulang tahun
Oh iya. Dia kemarin mengiri sms kepada
saya. Katanya di Mall Panakukang jam 9
Ok Besok kita ketemu yaa. Ulang tahun
Herman tanggal berapa ?
Saya tanggal 10 Februari 1991. Kalau
kamu Salim, kapan ?
Kalau saya tanggal 4 Mei 1993
Saya pulang duluan yaa. Sampai jumpa
besok.

M. Memberi Petunjuk (Giving Direction)
Salma Yang lain belum datang ?
Fatir
Mungkin masih di jalan. Sudah jam berapa
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sekarang ?
Salma Sudah jam sembilan ( HP Fatir berbunyi )
Fatir
Hallo. Dengan siapa ?
Salim Hallo. Ini Salim. Saya tidak tahu jalan kearah
Mall Panakukang dari arah Pusat Bahasa
Fatir
Silahkan ke ujung jalan Landak, lalu belok ke kiri
di jalan Pettarani. Terus lurus sekitar satu
setengah kilo sampai di jalan Pengayoman.
Salim Lewat lampu merah di jalan ……
Fatir
Ya. Itu namanya jalan Hertasnig. Masih ada
sekitar setengah kilometer elok ke kanan.
Salim Dan setelah belok kanan ?
Fatir
Terus lurus dan Mall Panakukang di sebelah kiri.
Salim Ok. Tunggu saya yaa.
Naik angkot
Salma
Ani
Salma
Ani
Salma
Ani
Salma
Ani
Salma
Ani
Salma
Ani

Salma
Ani
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Selamat pagi
Selamat pagi. Apa kabar ?
Baik. Tapi saya selalu merasa kepanasan.
Kalau Ani bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah baik
Ani naik apa kesini ?
Saya naik angkot
Oh. Apa itu angkot ?
Angkot itu kendaraan umum. Maksudnya
angkutan Kota.
Saya belum tahu kata itu.
Itu kendaraan untuk umum yang dipakai dalam
kota
Kamu bayar berapa ?
Semua sama. Jauh atau dekat. Tiga ribu
rupiah. Jangan lupa katakan “kiri”kalau mau
turun.
Ok. Terima kasih infonya.
Terima kasih juga

BAGIAN KEDUA

A. Bercerita tentang Keluarga

Kakek + nenek

Bapak + Ibu
| 33

Kakak dan adik
bersuadara

Namaku Cut Laila

Ayahku berasal dari Aceh
Ibuku berasal dari Bandung
Aku lahir di Jakarta
Aku anak bungsu
Aku punya dua kakak
Kakakku yang pertama laki laki
Kakakku yang kedua perempuan
Aku dan kakakku selalu hidup rukun
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Jawab pertanyaan berikut
1. Siapakah yang bercerita
2. Dari mana asal ayah cut laila
3. Dari mana asal ibu cut laila
4. Berapa kakak cut laila
5. Apakah cut laila pernah bertengkar
6. Apakah cut laila hidup rukun dengan kakaknya

Dari jawabanmu tadi
ceritakan di depan kelas
1. Sekarang coba kamu cerita tentang keluargamu dan yang
lain akan mendengarkan. Yang lain mencatat tentang cerita
temannya.

namaku ……….
aku lahir di ………
pada tanggal ……………..
aku anak ………di keluargaku .
ayahku berasal dari …………….
ibuku berasal dari ………………
aku tinggal bersama …………….
lanjutkan ceritamu
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2. lakukan tanya jawab bersama teman sebangkumu coba
kamu tanyakan;
 Siapa nama ayah temanmu
 Apa pekerjaan ayah temanmu
 Berapa saudara temanmu
 Apakah kakek temanmu masih ada
 Di mana nenek temanmu tinggal
Ayun Anak Nelayan

Ayun dan keluarganya tinggal di pulau Sulawesi
Ayun anak seorang nelayan. Ayah Ayun bekerja sebagai nelayan
Ayah Ayun pergi bekerja pada malam hari dan pulang bekerja pagi
hari
Ayun tahu ayah bekerja keras untuk keluarga. Ayah Ayun juga
berani hadapi ombak di laut untuk mencari ikan. Ayun bangga
pada ayahnya. Rumah Ayun terletak dekat pantai.
Ayun sering berenang bersama teman. Ayun pun jadi anak berani
seperti ayah hadapi ombak laut
Menjawab pertanyaan
1. apa pekerjaan ayah Ayun
2. bila ayah Ayun pergi bekerja
3. bila ayah Ayun pulang
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4.
5.
6.
7.
8.

apakah Ayun bangga pada ayah
apa yang membuat Ayun bangga
di mana letak rumah Ayun
apakah Ayun anak yang berani
apa keberanian Ayun

B. Melengkapi Cerita

Pilih kata yang sesuai untuk lengkapi cerita berikut
Ayah -- senang --selamat -- dua --adik
Tuhan --ibu-- sakit -- kembar ---doa
Hati Dita (1)…….. sekali
Dita diajak (2)……..pergi ke rumah (3)………
Hari itu (4)……… Dita melahirkan.
Sudah lama Dita ingin punya (5) ……..
(6)…….. dengar doa Dita
Dita mendapat (7) ……. adik
ibu Dita melahirkan anak (8) …….. ,laki laki dan perempuan
Dita ucapkan (9) ………terima kasih pada Tuhan
Ibu sehat dan adik lahir dengan (10) ………..
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Tanya jawab tentang Dita dan adik Dita.
Pilihlah kata berikut untuk melengkapi kalimat dibawahnya:
sehat- pagi - ceria --olahraga
lari pagi sepeda
minggu
Pada hari 1……….
keluarga pak romi bangun 2………..
pak romi dan keluarga mau ikut 3…………..
bapak dan ibu romi 4………….
idan dan safa naik 5……………
keluarga pak romi 6………….
Dan 7………….

C. Membaca Cerita

Bacalah cerita di bawah ini :
Anto suka main pesawat
Anto ingin jadi pilot tetapiAnto malas belajar
Ibu mengingatkan bahwa Anto boleh bermain setelah belajar
Anto tetap tidak belajar.
Besok ada ulangan di sekolah.
Pesawat mainan Anto disimpan ayah
Anto belajar dengan terpaksa
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Saat hasil ulangan dibagikan nilai ulangan Anto bagus
Ayah dan ibu senang
Anto berjanji akan rajin belajar
Kemungkinan pertanyaan :
1. Apa kesukaan Anto ?
2. Apa cita-cita Anto?
3. Apakah Anto anak yang malas?
4. Apa tindakan ibu Anto?
5. Apakah Anto belajar setelah itu?
6. Kapan Anto boleh bermain?
7. Apa tindakan Bapak Anto ?
8. Apakah Anto Belajar setelah itu ?
9. Bagaimana hasil ulangan Anto ?
10. Bagaimana perasaan ayah dan ibu Anto ?
11. Apakah Anto sudah mau belajar ?

Keluarga Nina
Hari itu Nina sedih
Ayah Nina pindah kerja ke Bali
Keluarga Nina ikut pindah ke Bali
Nina harus berpisah dari sahabat Nina yang bernama Ratna,
Ibu menjelaskan kepada Nina “Nina tak perlu sedih, Nina akan
dapat teman baru di sekolah baru nanti Satu keluarga selalu
bersama di Jakarta atau di Bali.Kedua tempat itu berada di
Indonesia”
menjawab pertanyaan
1. Siapa yang sedih
2. Ke mana ayah Nina harus pindah
3. Mengapa Nina sedih
4. Siapa nama sahabat Nina
5. Apa kata ibu kepada Nina
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Tanya jawab
Membuat kalimat : sedih – keluarga – pindah – sahabat
– menjelaskan – nanti – bersama - berada

Percakapan

Caca
Adi
Caca
Adi
Caca
Adi
Caca
Adi
Caca
Adi
Caca
Adi

: Kenapa tanganmu terluka ?
: Aku jatuh dari sepeda
: Kapan kamu jatuh?
: Saat aku baru belajar, seminggu yang lalu
: Di mana kamu terjatuh?
: Aku terjatuh di jalan samping rumahku
: Dengan siapa kamu berlatih ?
: Aku berlatih naik sepeda dengan ayah
: Bagaimana kejadiannya?
: Saat itu sepedaku dipegangi ayah tetapi perlahan
ayah melepaskan pegangan. Dan aku pun terjatuh
: Apakah kamu menyesal ?
: Aku malah rajin berlatih

Kegiatanku pagi hari
Aku duduk di kelas dua
Ibu tidak lagi bangunkan aku
Ayam berkokok bangunkan aku
Aku lalu mandi sendiri
Aku tidak lupa gosok gigi
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Selesai pakai baju dan sepatu aku sarapan bersama ibu
Ayahku sudah pergi ke sawah pukul setengah tujuh
Aku pamit kepada ibu
Aku pergi ke sekolah jalan kaki
Sekolahku dekat dari rumah
Ganti aku menjadi nama seseorang = ahmad. Fahri, Zidan dll
Diskusi urutan kegiatan
Apa manfaat kegiatan itu ? Kenapa ?
Bacaan dari surat kabar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko Widodo dan Jusuf Kalla
(JK) akan resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang.
Keduanya akan mengikuti prosesi pelantikan di gedung
MPR/DPR.
Usai dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, Jokowi dan JK
akan melakukan kirab rakyat. Keduanya akan diantar
menggunakan kereta kencana menuju istana negara.
Berikut ini jadwal acara Joko Widodo dan Jusuf Kalla mulai dari
pelantikan hingga pelepasan lampion yang diterima
Tribunnews.com dari panitia Kirab budaya:
Pukul 10.00 - 11.10 WIB Acara kenegaraan pelantikan (the
appointment of a state occasion)
Pukul 11.10 - 11.30 WIB Foto-foto dan bersalaman
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Pukul 11.30 - 12.25 WIB Jamuan makan siang kenegaraan
(Luncheon statehood)
Pukul 12.25 - 12.40 WIB Menuju Bundaran HI
Pukul 12.40 - 12.50 WIB Pindah ke kereta kencana
Pukul 12.50 - 14.05 WIB Mengikuti kirab rakyat
Pukul 14.05 - 14.35 WIB Upacara penyambutan kemiliteran
(Military welcoming ceremony)
Pukul 14.35 - 14.40 WIB Jalan kaki menuju ruangan
teleconference
Pukul 14.40 - 15.10 WIB Teleconference dengan rakyat
Pukul 15.10 - 16.10 WIB Istirahat plus Salat
Pukul 16.10 - 16.25 WIB Menuju panggung Monas,
Pukul 16.25 - 16.35 WIB Persiapan naik panggung
Pukul 16.35 - 16.45 WIB Pidato kerakyatan Presiden (Speech
populist President)
Pukul 16.45 - 16.50 WIB Doa bersama
Pukul 16.50 - 17.20 WIB Potong tumpeng (Cut cone )
Pukul 17.20 - 17.40 WIB konser musik
Pukul 17.40 - 18.40 WIB Istirahat, Salat, makan
Pukul 18.40 - 19.10 WIB Istirahat, Salat, makan
Pukul 19.10 - 19.40 WIB Istirahat, Salat, makan
Pukul 19.40 - 21.55 WIB Presiden kembali ke Monas
Pelepasan 300 lampion serentak 32 provinsi (The release of 300
lanterns simultaneously 32 provinces.

Tumpeng
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D. Memperkenalkan Diri 1
Ceritakan kepada teman sekelas tentang cerita ini.
Selamat
pagi
semuanya.
Perkenankan
saya
memperkenalkan diri dengan singkat.
Saya Muhammad Andika dan anda bisa memanggil saya
Dika. Saya lahir di Jakarta, 21 Juni 1995 Ini berarti bahwa aku
berusia Sembilan belas tahun sekarang. Aku pindah dari
Jakarta ke kota besar ini karena ayah saya memiliki beberapa
pekerjaan yang harus dilakukan. Di sini, saya tinggal di Jl.
Untung Suropati, Jasaraya. Rumah saya benar-benar tidak
jauh dari sekolah ini dan Anda hanya berkendaraan sekitar
100 m ke timur.
Saya memiliki hobi yang bagus yaitu menulis dan
blogging. Saya mendapatkan uang dari internet khususnya
melalui blogging. Saya memiliki sebuah blog yang bagus yang
memberikan informasi Teknologi, gadget terbaru, dan masih
banyak lagi. Anda dapat mengunjungi Techjourney.Com untuk
melihat artikel saya.
Di rumah saya, saya tinggal dengan orang tua saya yang
bernama Bapak dan Nyonya Wibawa. Keduanya bekerja
sebagai pengusaha. Ayahku mengelola bisnis sepatu futsal
sementara ibuku adalah mengelola bisnis baju Batik nya. Aku
sangat mencintai mereka dan aku lima bersaudara. Aku punya
dua kakak perempuan dan dua adik. Kakak pertama saya
berumur 22 tahun bernama Andina Rizki dan sekarang dia
telah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Sastra
Inggris. Yang kedua kakak saya yang berumur 20 tahun
bernama Andien Aulia dan dia belajar di Universitas Gajah
Mada jurusan Psikologi.
Saya pikir, saya tidak akan memberitahu lebih lanjut
tentang saudara-saudara saya karena memakan waktu terlalu
banyak.
Buat pointer :




Muhammad Andika (Dika) – usia 17 tahun – alamat
Hobby, dapat uang, alamat blog
Di rumah, orang tua,usaha mereka, saudaranya
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Memperkenalkan diri 2
Selamat pagi teman-teman tersayang. Izinkan saya untuk
memperkenalkan diri selama beberapa menit. Nama lengkap saya
adalah Indra Hermawan dan nama panggilan saya adalah Hendra.
Jadi Anda bisa memanggil saya dengan Hendra tidak Hermawan.
Saya lahir di Bandung, 21 Juni 1994.
Saya orang yang sangat baru di sini karena saya baru saja
pindah dari Bandung ke ibukota ini dua hari yang lalu. Ketika
pertama kali tinggal di Jakarta, saya merasa sangat panas tapi
sekarang telah menjadi kondisi normal bagi saya.
Saya dahulu menghabiskan waktu untuk bermain sepak bola
dan mendengarkan musik ketika saya bosan di rumah. Tapi, ketika
saya tinggal di Jakarta, saya bahkan tidak tahu untuk bermain
sepak bola dengan teman-teman saya. Karena, di sinilah aku
orang asing dan tidak punya teman lagi. Saya tinggal di Jl
Kepulauan raya, Jakarta Barat. Ini kira-kira lima kilometer dari
sekolah ini dan saya datang ke sini dengan bus.
 Kalimat diatas banyak yang seperti diucapkan oleh
orang asing.bagaimana sebaiknya.
 Perkenalkan Hendra sebagai adik anda

Banjir
Banjir terjadi disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Di
antaranya,
karena
banyaknya
sampah
yang
dibuang
sembarangan ke dalam saluran air. Yang kedua, karena tidak
adanya saluran air di beberapa jalan raya sehingga air tidak
mengalir dan menggenang.
Selain dua faktor sebelumnya, faktor lainnya adalah karena
tanah sudah tidak mampu menampung dan menyerap air lagi.
Ulah penebang-penebang pohon di hutan yang tidak
menerapkan sistem reboisasi pada lahan yang gundul
mengakibatkan daerah resapan air semakin sedikit. Faktor alam
lainnya adalah karena curah hujan yang tinggi sehingga tanah
tidak mampu meresap air.
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Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah
banjir.Misalnya,membuang sampah pada tempatnya. Selain itu,
rutin kerja bakti. Juga, digalakkannya kembali sistem reboisasi,
baik di hutan maupun daerah taman kota oleh pemerintah dan
masyarakat. Penting juga penyuluhan kepada masyarakat
mengenai bahaya banjir dan hal-hal yang berkaitan dengan banjir.
Setelah membaca Tulisan di atas silahkan anda lengkapi
percakapan berikut ini.
Mita : “Bu, mengapa banjir terjadi di mana-mana?”
Ibu
: “....”
Kalimat jawaban yang diucapkan Ibu adalah....
Lina : “Mit, hari Minggu ada kerja bakti menanam seribu pohon di
kampung kita. Kamu mau ikut tidak?
Mita : “....
Lina : “Kalau begitu, besok kita berangkat bersama ya!”
Kalimat jawaban yang diucapkan Mita adalah....
Irwan : “....”
Rani : “Hari Minggu, pukul 07.00 WIB. Jangan lupa, satu anak
harus membawa minimal dua pohon.”
Kalimat pertanyaan yang diucapkan Irwan adalah....
Doni : “....”
Mutia : “Laut tercemar karena limbah pabrik yang dialirkan
ke sungai. Air sungai bermuara ke laut. Jadi, laut ikut
tercemar juga.”
Kalimat tanya yang diucapkan Doni adalah....
Ayah : “....”
Doni : “Pak Mahmud adalah petugas kebersihan di sekolah Doni,
Yah. Kasihan dia, kerjanya berat sekali karena anak-anak
malas piket.”
Kalimat tanya yang tepat diucapkan Ayah adalah....
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E. Mendeskripsikan Sesuatu
Contoh :
 Meja yang dibelikan bapak untuk Budi sebagai hadiah
ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati.
Meja itu tingginya kurang lebih 75 cm lebarnya sekitar 50
cm dengan panjang 1,5 meter. Meja berwarna coklat muda
ini terlihat sangat cocok dengan ruang belajar Budi yang
sedikit gelap. Meja ini punya 2 lemari yang 1 sebelah kiri
dan yang satunya sebelah kanan. Dengan adanya
penyangga kaki membuat meja ini nyaman digunakan
untuk belajar. Ukurannya : besar, sedang, kecil
 Pulau Komodo yang terletak di dekat pulau Flores Nusa
Tenggara Timur menjadi perhatian dunia karena disana
terdapat hewan langka Komodo. Pulau ini bisa dikunjungi
kurang lebih 1-2 jam dari pelabuhan terdekat. Populasi
komodo di pulau ini mencapai 1300 ekor(pada tahun 2009)
ini sudah lebih dari cukup untuk menarik minat wisatawan
lokal maupun asing. Pulau yang luasnya 390 km2 ini telah
diumumka sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia.
 Budi adalah anak yang penakut sikapnya ini membuatnya
sering jadi bahan mainan teman-temannya. Bagai kerbau
dicocok hidung ia selalu mengikuti apa kata orang lain.
Sehingga ia tidak dapat berkembang dan selalu hanya bisa
diam sama seperti kerbau yang hanya bisa diam ketika
hidungnya dicocok untuk melakukan apa yang diinginkan
tuannnya.
 Kali kecil di depan rumah temanku terlihat sangat kotor.
Warna airnya hitam pekat dan berminyak. Di pinggir kali,
tampak pula tumpukan sampah yang umumnya berupa
kantong plastik dan botol plastik bekas. Kotoran-kotoran itu
terlihat menghambat laju air mengalir dan membuat air
tergenang. Dari genangan air itu, tercium bau busuk yang
menyengat hidung.
 Sudah lama aku tidak berjumpa dengan nenek. Nenek
tampak semakin tua. Kerutan di wajahnya semakin banyak.
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Kepalanya pun sudah dipenuhi uban. Padahal, dua tahun
lalu baru sebagian rambut nenek yang beruban. Saat
berjalan, nenek lebih membungkuk. Ia membutuhkan
bantuan tongkat untuk menyangga tubuhnya. Nenek pun
berjalan dengan sangat pelan dan hati-hati.
F. Menyimak, Membaca, dan Bercerita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima Kodam Jaya
Mayor Jenderal Agus Sutomo bersama Kapolda Metro Jaya Irjen
Pol Unggung Cahyono jalan kaki menyusuri Jalan Semanggi
sampai Monas saat memantau langsung proses arak-arakan usai
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla,
Senin (20/10/2014) kemarin.
Menurutnya, meskipun situasi saat itu aman dan terkendali,
namun naluri jenderal bintang dua itu mengatakan bahwa dirinya
harus mengantisipasi hal yang tak diinginkan.
"Karena saya biasa bersama-sama prajurit di lapangan.
Maka saya harus melekat, dekat agar jika terjadi sesuatu.
Kebetulan kita sudah antisipasi sepanjang jalan, saya dengan Pak
Kapolda jalan dari Semanggi sampai Istana Negara," kata Agus
kepada Tribunnews.com, Rabu (22/10/2014) kemarin.
Mantan Danjen Kopassus itu menyebutkan, perjalanan
panjang itu tak terasa lelah. Dirinya hanya kaget begitu sadar 2,5
jam dilalui dengan berjalan kaki.
"Perasaan saya jaraknya kayak dekat. Tapi begitu jalan
ternyata 2,5 jam. Jam 12 sampai pukul setengah tiga persis,"
ujarnya.
Menurut Agus, saat itu tidak ada kekhawatiran yang
berlebih. Melihat masyarakat yang sudah dewasa, namun
keputusanya berjalan kaki demi menghindari adanya oknum yang
ingin memanfaatkan situasi.
"Saya sama Kalpolda langsung turun, agar masyarakat juga
bisa melihat. Kan saya jalan di depan. Minimal masyarakat melihat
TNI-Polri bersama-sama," kata Agus.
"Capek sedikit, tapi merasa senang," katanya.
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Laporan Junianto Hamonangan
TRIBUNNEWS.COM - Shireen Sungkar baru saja dikaruniai bayi
laki-laki yang diberi nama Teuku Adam Al Fatih. Pemilihan nama
tersebut sudah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh Teuku Wisnu dan
sang istri.
Bahkan sesuai dengan perjanjian sebelumnya, apabila
anaknya laki-laki maka Wisnu yang memberikan nama bagi sang
buah hati. Saat disinggung mengenai arti nama, Wisnu
menjelaskan ia sengaja memberikan nama Adam karena dirinya
sangat suka nama tersebut.
"Nama Teuku itu harus karena aku orang Aceh. Nama Adam
memang pengen kalau dapat anak laki-laki. Pilih nama Adam
karena manusia pertama itu Adam dan aku berpikir ini anak
pertama aku," kata Wisnu, saat ditemui di RSPI, Jakarta Selatan,
Rabu (10/9).
Sementara khusus mengenai nama Alfathi, ia ingin kelak
anaknya menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya sekadar
pemimpin yang disegani tapi juga bertakwa. "Al Fatih adalah
sosok pemimpin artinya sang penakluk dan beliau seorang
pemimpin saat merebut Konstantinopel. Kita menyukai sosok ini,"
ucapnya.
Menyandang status ibu sekarang ini, membuat Shireen
Sungkar fokus dengan tugas barunya. Teuku Wisnu mengatakan
hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di
antara mereka berdua.
Wisnu ingin Shireen fokus dengan tugas barunya mengurus
anak. Sementara dirinya fokus mencari nafkah bagi istri dan
anaknya. "Insya Allah, iya harus (fokus urus anak). Sudah ada
kesepakatan sama istri, dia ngurus anak dan rumah," kata Wisnu,
saat ditemui di RSPI, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).
Namun demikian bukan berarti Shireen nantinya
meninggalkan dunia hiburan Tanah Air. Jika memang pekerjaan
Shireen nantinya tidak menyita perhatian, hal tersebut sah-sah
saja untuk dilakukan.
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"Enggak tahu, saya enggak bilang dia berhenti. Dia harus
fokus dan dia mengiyakan akan fokus ke anak. Kalau ada kerjaan
ringan dia mau. Selama masih bisa jaga anak, ya enggak apaapa," ungkapnya.

Thursday, 06 June 2013
Rahasia Kulit Halus Putri Kraton Yogyakarta

image
Salah satu pesona dari kecantikan putri Kraton adalah
kehalusan kulit para Putri Raja. Hal itu tak lepas dari perawatan
kecantikan dengan ramuan tradisional. Secara teratur, sejak masih
anak-anak para putri raja mendapat perawatan oleh para abdi
dalem.
Menurut GKR Bendara — putri bungsu Sultan HB X —
minimal seminggu sekali, putri-putri Kraton mendapat perawatan
Lulur Kayu Manis. Dengan ramuan ini maka kulit bukan saja
menjadi wangi tetapi juga halus. ” Kayu Manis yang selama ini
dikenal sebagai penyedap masakan dan minuman khasiatnya
ternyata luar biasa juga untuk kulit. ” ujar GKR Bendara yang
punya nama kecil GRA Nurastuti Wijareni tersebut.
Dijelaskan Jeng Reni, perawatan Lulur Kayumanis yang
dipadu dengan bahan-bahan lain seperti : Jahe, kantil,kenanga,
cempaka gading, beras, cempaka mulia,cengkeh serta minyak
kelapa menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tubuh bukan saja
menjadi harum tetapi juga terasa hangat. ” Dengan pemijatan
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pada bagian tubuh yang lelah, akan membuat tubuh terasa sangat
rileks. ” ujar JengReni.
Selama proses pemijatan, kulit mati terkelupas dan ramuan
jahe maupun kayu manis ini akan berperan menghangatkan tubuh,
sehingga tubuh menjadi rileks. Disamping itu, Tanaman yang
punya nama latin Cinnamon Zeylanicum ini juga punya khasiat lain
seperti mengatasi radang sendi,kram, menstruasi yang kurang
lancar serta berbagai khasiat lainnya.Jika perawatan ini semula
menjadi rahasia Kraton, sekarang semua bisa merasakan sensasi
perawatan ini di Nurkadatyan Spa Royal Ambarukmo dan akan
dipadu dengan teknik pemijatan ala abdi Kraton Yogyakarta,
sehingga selama menjalani perawatan ini akan merasa gambaran
kepuasan masa lalu.
sulist - Ibukitakartini.com

Wednesday, 18 May 2011
Perjuangan Menjadi Guru
Perjuangan Menjadi guru
Sadarkah kita dengan semua kekayaan yang kita dapat, ilmu
yang kita miliki, dan semua tehnologi yang kita dapatkan ini semua
berasal dari seorang guru. Guru tidak akan pernah meminta
balasan jasa dari semua murid yang telah berhasil dan sukses
mengarungi hidup.
Guru adalah orang tua kedua yang menjadi panutan dan
teladan bagi setiap muridnya di sekolah. Seorang guru yang baik
tidak akan mungkin mengajarkan hal yang buruk kepada anak
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didiknya. Semua ilmu yang diajarkan seorang guru akan sangat
bermanfaat dan berguna untuk menghantarkan seseorang untuk
mencapai cita-cita dan harapannya
Bayangkan berapa gaji guru sekarang. Bagi seorang guru,
bukan gaji yang dicari. Walaupun kebutuhan hidup keluarganya
sangat jauh di bawah standar. Cobalah lihat banyak sekali guru
yang berada di wilayah terpencil di negara kita yang bisa
dikatakan hampir ada yang tidak menerima gaji. Semua itu
dilakukan oleh seorang guru hanya ingin memberantas buta
aksara.
Memang kurang adilnya perlakuan pemerintah bagi para
guru di daerah terpencil dan di daerah perkotaan. Akan tetapi
semangat juang para guru di daerah terpencil untuk membuat
semua orang bisa membaca tidak patah hanya tidak adanya gaji
yang memadai
Kesejahteraan para guru di negara kita tercinta ini memang
masih kurang memadai. Padahal seorang presidenpun tidak akan
mungkin menjadi presiden seperti sekarang ini tanpa bantuan dan
didikan dari seorang guru.
Perjuangan tanpa pamrih seorang guru sangatlah patut kita
hargai. Karena tanpa para guru kita tidak akan berhasil sampai
detik ini. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Perjuangan
seorang guru pantas untuk kita beri acungan jempol.

Saturday, 18 December 2010
ASI Mengandung Semua Zat-Zat yang Dibutuhkan Bayi
Asi telah mengandung semua zat-zat yang dibutuhkan bayi
Apakah masalah gizi buruk ini juga disebabkan olehfaktor
kebanyakan orangtua yang tidak menyadari atau peka
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sepenuhnya terhadap pentingnya memberikan nutrisi atau
makanan yang diolah secara higienis dan mengandung gizi yang
memadai bagi anak-anaknya?
Pada anak-anak yang mengalami gizi buruk, cirinya
memang akan terlihat secara jelas. jika seorang anak dengan gizi
buruk tertimpa penyakit lain, gejala yang timbul pun akan jauh
lebih berat dibandingkan bila penyakit yang sama diderita anak
dengan gizi yang baik. Bahkan, penyakit lain yang menimpanya
bisa mengakibatkan komplikasi yang berat, dan akhirnya dapat
mengakibatkan kematian.
Anak dengan gizi buruk juga akan mengalami gangguan
proses metabolisme yang berat dan kematian sel-sel, yang bila
berlanjut terus menerus akan menyebabkan kematian. Selain itu
juga perlu diberi asupan vitamin dan mineral yang cukup, serta
pengawasan yang ketat. Sebab, ASI telah mengandung semua
zat-zat yang dibutuhkan bayi, untuk mendukung tumbuh
kembangnya yang optimal.
Bayi yang mendapat ASI, akan tumbuh secara optimal, akan
mengalami pertambahan berat badan yang ideal, dan jarang
menderita sakit. Makanan yang bergizi tak harus selalu mahal.
Yang penting, perhatikan kandungan yang terdapat di dalam
makanan itu. Pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat,
protein, lemak, vitamin, serat dan lainnya yang sangat dibutuhkan
oleh tubuh.
Berbagai sumber makanan yang murah pun banyak yang
mengandung zat-zat tadi, misalnya beras, sagu, atau berbagai
ketela yang mengandung cukup karbohidrat. Selama makananmakanan tadi mengandung zat gizi yang baik, sehat, dan dalam
jumlah yang cukup, meskipun murah tetapi diolah secara higienis
dan benar, misalnya direbus, digoreng dengan minyak yang baik
dan tidak dipakai ulang, atau dibuat kue-kue berselera lokal yang
menarik, semua makanan yang mudah didapat dan murah ini juga
cocok diberikan untuk anak-anak.
Jika ternyata makanan bergizi tak harus mahal, biasakanlah
anak-anak untuk mengonsumsi makanan lokal yang sangat cocok
dengan lidahnya, dan tentunya diolah secara benar dan memenuhi
gizi yang baik.
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Saturday, 28 May 2011
Resep Nasi Punar
Resep Nasi Punar
Bahan Resep Nasi Punar:
 500 gr beras
 1000 cc santan kental
 3 ruas jari kunyit, parut, beri sedikit air, saring
 2 lb daun pandan
 4 lb daun salam
 Garam secukupnya
Cara membuat Resep Nasi Punar:
 Cuci bersih beras, masak setengah matang
 Rebus santan hingga mendidih, beri garam, air kunyit,
daun pandan, dan salam. Tuangkan ke beras setengah
matang, aduk rata hingaa santan terserap
 Kukus hingga matang, angkat
Selamat mencoba Resep Nasi Punar

Monday, 07 February 2011
Resep Makaroni Saus Keju
Resep Makaroni Saus Keju
Bahan Resep Makaroni Saus Keju :
 40 g (kurang lebih 8 sdm) Makaroni, rebus
 1 sdm Kacang polong
 1 sdm Wortel rebus yang telah diris dadu
 1 sdm Bawang bombay cincang
 Lada secukupnya
 Minyak jagung secukupnya untuk menumis
 Garam secukupnya
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Bahan Saus Keju Resep Makaroni Saus Keju :
 1 sdt Margarin
 1 sdt Tepung terigu
 1/2 gls Susu
 1 sdm Keju parut
 Lada dan pala secukupnya
 Garam secukupnya
Cara Membuat Saus Keju :
1. Cairkan margarin
2. Masukkan tepung terigu, tuang susu, beri garam, lada, pala,
dan keju.
3. Aduk rata, hingga mengental
Cara Membuat Resep Makaroni Saus Keju :
1. Tumis bawang bombay, kacang polong, garam, dan lada.
2. Masukkan makaroni dan wortel, aduk, sisihkan.
3. Taruh dalam piring saji, siram dengan saus keju, siap untuk
dihidangkan
SELAMAT MENIKMATI RESEP MAKARONI SAUS KEJU!!
cindy - Ibukitakartini.com
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G. Beberapa Gambar Budaya

H. Katakan dalam Bahasa Indonesia
Percakapan
Rony is a smart student. He usually gets best score in
math. But, he doesn't like Science very much.
Rony: Hi lex. Good morning. How are you?
Alex: Morning. I am very good. How’s your night?
Rony: Bad. I am very sleepy. I couldn't sleep well.
Alex: Did you finish our homework?
Rony: What?! What subject?
Alex: Wow! You must be kidding. As usual, you will get
punishment. Didn’t you remember that Mr. Max gave you a
special gift?
Rony: Oh my God! I have lost my mind. Alex, you have to
help me. I do really need your help. I am afraid if I can get
the first rank. My parents will be disappointed.
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Alex: You are my best friend. Don't be afraid. I will help
you, but...
Rony: I know what you are thinking about. What's the
deal?
Alex: How about going to watch a movie this weekend?
Rony: Oh… Come on! I don't want to go out this weekend.
I will have a course this weekend, it will be very exhausted.
How about rent a video and watch it at my home?
Alex: It's not too bad. But, I have one more condition and
we will have a deal.
Rony: Oh no! I have been manipulated. What is that?
Alex: Next week we will have final exam of Mrs. Amy.
Rony: Math? It doesn't matter. Do we have a deal?
Alex: Deal. Let me help you to finish our home work.
Science is my favorite subject.
Rony: Sure. Here you are.
Percakapan Bahasa Inggris Bersama Seorang Teman
di Sekolah 2
Any and Laura have passed their final exam. So, they
planned to have a shopping time.
Any: Hi Laura. How is your final test?
Laura: I get my best score ever. 95 on final exam, that's
unbelievable! How is yours?
Any: Wow that's great! My score is the same with you!
Laura: Congratulation! So, what are we going to do today?
Any: Actually, I don't have Any plan.
Laura: I'm gonna go shopping.
Any: What time are you leaving?
Laura: I'm going to leave around 4 o'clock.
Any: Okay. Do you have Any idea about the place to go?
Laura: Sure. I went to "Mall Lampung" last week.
Any: Did you buy Anything? Is it a recommended one?
Laura: Yes. I bought a few things.
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Any: What did you buy?
Laura: One of them is this coat. What do you think? Do you
like it?
Any: It's very pretty. I like it so much! Did you buy it there?
Laura: Exactly!
Any: Was it expensive?
Laura: No, it wasn't expensive. It was on sale for 15
dollars.
Any: That's cheap! Amazing! I want to find a gift for my
father. Do you want to help me?
Laura: Oh.... I see. What are you going to get?
Any: I really have no idea. My father is a simple person.
What about a cake? Or a book?
Laura: Well, that's a good idea, but I have met your father
once and I think you should probably get him something
else, like something he can wear. Maybe a football jersey?
Does your father like football?
Any: Yes you’re right. So, it’s better to find a cake and
jersey, right? Would you like to help me to find a cake and
special jersey for my father?
Laura: Sure. I will be waiting you in my home at four
o'clock. Would you like to pick me up?
Any: Cool! Just wait. I will pick you up and I will send a
message first. Okay dear, I think I have to go now.
Laura: Okay. See you later. I'm waiting for you....
Any: Bye.
Beberapa Kata yang Menunjukkan Waktu
• 365 days in a year = 365 hari dalam setahun
• 12 months in a year = 12 bulan dalam setahun
• 52 weeks in a year = 52 minggu dalam setahu
• 7 days in a week = 7 hari dalam seminggu
• 2 week in a fortnight = 2 minggu pekan dalam 2 minggu
• 24 hours in a day = 24 jam dalam sehari
• 60 minutes in an hour = 60 menit dalam satu jam
• 60 seconds in a minute = 60 detik dalam satu menit
• 100 years in a century = 100 tahun dalam satu abad
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•
•
•
•
•
•

Spring = Musim semi
Summer = Musim panas
Autumn = Musim gugur
Winter = Musim dingin
Rainy season = Musim hujan
Dry season = Musim kemarau

Time Adverbs (Keterangan Waktu)
 The weekend = akhir pekan
 The day before yesterday = kemarin lusa
 Yesterday = kemarin
 Today = hari ini
 Tomorrow = besok, esok hari
 The day after tomorrow = lusa
 Now = sekarang
 At this moment = saat ini
 For two years = selama dua tahun
 From 2010 to 2012 = dari tahun 2010 hingga tahun 2012
 Last year = tahun lalu
 Last week = minggu lalu
 Last Saturday = hari Sabtu yang lalu
 Next year = tahun depan
 Next week = minggu depan
 Next Friday = hari Jumat minggu depan
 In the past = dahulu (di masa lampau)
 In the future = nanti (di masa depan)
 In a moment, for a while = untuk sementara waktu
 At the moment = pada saat ini
 Soon = segera
Frequency Adverbs (Keterangan
keseringan)
• Always = selalu
• Usually = biasanya
• Often = sering kali
• Sometimes = kadang-kadang
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yang

menyatakan

• Now and then = kadang-kadang
• Occasionally = terkadang, adakalanya
• Not often = tidak sering
• Hardly ever = sangat jarang, hampir tak pernah
• Rarely = jarang sekali
• Never = tidak pernah
Other Words related to Time (Kata lain yang berhubungan
dengan waktu)

After = setelah

Afternoon = sore hari, siang menjelang sore hari

Afterwards = setelahnya

alarm clock = jam alarm

analog clock = jam analog

annual = tahunan, setahun sekali

Ante meridian (AM) = waktu dari pukul 12 malam hingga
pukul 12 pagi.

Anytime = kapan saja

Bedtime = waktunya tidur

Before = sebelum

before hand = sebelumnya

belated = terlambat

bell = lonceng

biennial = setiap 2 tahun

bicentennial = setiap 200 tahun

calendar = kalender

calendar year = kalender tahun

century = abad

chronological = kronologis

chronology = kronologi

chronometer = kronometer

clock = jam

cuckoo clock = jam dengan mainan burung di dalamnya

day = hari, siang hari

daylight = siang hari

daylight savings time = waktu penghematan siang hari

daytime = siang hari
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decade = dekade, dasawarsa, masa sepuluh tahun
delay = penundaan
digital clock = jam digital
early = awal
eon = beribu-ribu tahun lamanya
epoch = jangka waktu, masa, zaman
era = era, zaman, masa
evening = waktu malam hari
everyday = setiap hari
fortnight = dua minggu
future = masa depan, masa yang akan datang
galactic year = tahun galaksi
geologic time = waktu geologis
high noon = tengah hari
hour = satuan waktu (jam)
hourglass = jam pasir
hour hand = jarum jam
jiffy = cepat sekali, sekejap mata
late = terlambat
later = nanti, kemudian
lunar month = kalender bulan
midnight = tengah malam
millennium = masa seribu tahun
millisecond = milisekon
minute = menit
minute hand = jarum menit
moment = momen
nighttime = waktu malam
o’clock = tepat pukul…
on time = tepat waktu
overtime = lembur
past = lampau
pendulum clock = jam pendulum
per annum = tiap tahun
per diem = per hari
period = periode
pocket watch = jam kantung


























post meridian (PM) = waktu lewat pukul 12 pagi hingga 12
malam
premature = terlalu dini, sebelum waktuny
punctual = tepat waktu
schedule = jadwal
second = detik
semester = semester
shift = pergantian waktu
someday = suatu hari nanti
stopwatch = alat penghitung detik
sundial = jam matahari
sunrise = matahari terbit
sunset = matahari terbenam
tardy = terlambat
tempo = tempo, kecepatan
then = lalu, kemudian
timer = alat pengatur waktu
timetable = jadwal/ daftar waktu
time zone = zona waktu
tonight = malam ini
today = hari ini
trimester = 3 semester
twilight = senjakala
wristwatch = jam tangan
yesteryear = tahun lalu
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RIWAYAT PENULIS

H. Bahrun Amin dilahirkan di Sinjai pada tgl 04 Mei 1959. Dia
menikmati masa kanak kanaknya di Sinjai sampai tammat Sekolah
Dasar, kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Pondok
Pesantren Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur.
Pada tahun 1978 dia melanjutkan sekolah di Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta dan diterima di
jurusan Pendidikan bahasa Inggris. Pada tahun 1986 dia kembali
ke Sulawesi dan mengajar di STKIP Muhammadiyah Bone sampai
tahun 1996.
Akhirnya di Universitas Muhammadiyah Makassar dia
melanjutkan pengabdiannya di bidang pengajaran bahasa asing
dan pendidikan sambil menempuh pendidikan Strata 2 dan strata
3 di Universitas Hasanuddin Makassar.
Di bidang pengajaran bahasa, aktif mengajar mulai dari
lingkungan pesanten, tingkat sekolah menengah, mahasiswa di
perguruan tinggi dan bahkan pada beberapa pelatihan guru
pengajar bahasa inggris baik yg diadakan oleh swasta maupun
program pemerintah.
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