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Hmm ... udaranya sejuk
sekali, dan segar ...

Beginilah enaknya kalau lingkungan terjaga kebersihannya,
Ton. Udaranya juga akan sehat!

Betul kamu dan seandainya
semua tempat sesejuk dan
sebersih di sini pasti, tidak akan
ada pemanasan global ya Don.
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A. Mendengarkan Pembacaan Teks
Setelah mempelajari bagian ini, kamu dapat:

•
•

mencatat pokok-pokok isi teks yang dibacakan,
membuat ringkasan teks.

Bacalah dengan cermat!

Kondisi Air Tanah Berubah Akibat Gempa
Pasca-gempa bumi 27 Mei 2006, Kabupaten Bantul merupakan salah satu
wilayah di Propinsi DIY yang terbanyak mengalami perubahan kualitas air tanah.
Selain menjadi lebih keruh, ada kemungkinan air banyak mengandung bakteri E.
Coli. Terutama di beberapa daerah yang rusak parah.
Meski tidak terlihat kentara adanya dibawah tanah, gempa bumi tersebut diperkirakan merusak bangunan pembuangan (jamban) milik warga atau tempattempat limbah lainnya. Bakteri yang sebelumnya berada di tempat-tempat jamban
(septic tank) kemudian meresap kedalam tanah retak-retak, kemungkinan pula
meresap ke sumur-sumur warga dan sumber air lainnya.
E. Coli merupakan salah satu jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit
saluran pencernaan dan pernafasan. Bakteri ini bisa berasal dari sampah atau
pun limbah dan meresap masuk ke dalam air. Bakteri E. Coli dapat diatsi dengan
memasak air secara sempurna.
Kabupaten Bantul merupakan daerah pusat gempa. Dapat dipastikan daerah
ini mengalami kerusakan struktur tanah lebih parah. Kondisi seperti ini memperparah mutu air tanah. Selain itu, mengakibatkan permukaan tanah menjadi
menyusut. Daerah yang mengalami penyusutan permukaan tanah antara lain
Desa Wirokerten, Kecamatan Bangun Topan, Desa Siti Mulyo, Kec. Piyungan,
Desa Sri hardono, Kec. Pundong, dan Kec. Sewon bagian barat.
Besarnya kandungan bakteri E. Coli dalam air belum dapat dipastikan.
Namun, sudah menjadi indikator bahwa setiap bencana selalu memunculkan
berbagai penyakit yang disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Untuk mengetahui kualitas air, perlu dilakukan tes laboratorium.
Meningkatkan kandungan E. Coli di Bantul dan daerah lain bukan suatu
yang luar biasa. Hal ini disebabkan kandungan E. Coli di Kota Yogyakarta sejak
lama sudah cukup tinggi. Sifat tanah yang porous (menyerap/berliang remik)
akan mudah mengalirkan air, menjadi salah satu faktor yang ikut mempermudah
masukan bakteri.
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Dampak gempa bumi yang lain adalah surutnya permukaan air. Hal yang
tak aneh lagi jika setelah terjadi gempa bumi yang cuku besar, air sumur milik
masyarakat menjadi kering, untuk mendapatkan air sumur warga harus menggali lebih dalam lagi sumur miliknya. Namun demikian, setelah diperoleh air, jika
ditimba terus air akan berubah warnanya menjadi kecoklatan karena persediaan
air sedikit.
Sumber: Kompas, 31 Agustus 2006 dengan sedikit perubahan

		

Ayo Berlatih 1!

1.

Isilah tabel berikut! Salin di buku tulismu. Salin di buku tulismu.
Paragraf ke-

Gagasan utama

2.

Kembangkan dengan kata-katamu sendiri tiap gagasan utama tersebut, kemudian rangkaikan menjadi beberapa kalimat (ingat hubungan
antarkalimat harus runtut dan logis)!

3.

Tuliskan hasilnya menjadi satu paragraf!

4.

Rumuskan kesimpulannya!
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Tugas Berpasangan
Permukaan Danau Toba Turun Satu Meter
Permukaan air Danau Toba turun hingga satu meter akibat tidak ada curah
hujan pada bulan Juni hingga Juli. Curah hujan bulan Agustus yang masih
sedikit membuat permukaan air Danau Toba masih belum kembali normal.
Menurut Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Parapat,
Hendra Suwarta, turunnya permukaan air Danau Toba hingga satu meter
terjadi akibat minimnya curah hujan selama tiga bulan terakhir. Bahkan, pada
Juni hingga Juli hujan sama sekali tidak turun disekitar wilayah Danau Toba.
“Curah hujan pada bulan Agustus yang paling tinggi terjadi pada
tanggal 26, itupun hanya 44 milimiter, yang tertinggi selama ini. Biasanya
malah jauh di bawah itu,“ ujar Hendra di Parapat, Sumatra Utara, Rabu
30 Agustus.
Ia membantah jika permukaan air Danau Toba turun akibat gempa
sistemik yang sering terjadi di bawah dasar danau. Menurut Hendra, Danau Toba yang terletak di jalur patahan Sumatra memang sering diguncang
gempa, tetapi skalanya sangat kecil dan hanya tercatat pada seismograf.
Sumber: Kompas, 32 Agustus 2006

Mari kerjakan bersama!
1. Lengkapi tabel berikut ini!
No

Pertanyaan

1.

Siapa yang diberikan?

2.

Apa yang diberikan?

3.

Kapan peristiwa itu
terjadi?

4.
5.
6.

Jawaban

Dimana peristiwa itu
terjadi?
Mengapa peristiwa itu
terjadi?
Bagaimana peristiwa itu
terjadi?
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2.

Buatlah ringaksan teks berdasarkan jawaban dari pertanyaan
tersebut!

3.

Tulis ke dalam satu paragraf1!

4.

Bacakan di depan kelas!

Tugas Mandiri
1.

Carilah sebuah berita dari koran atau majalah!

2.

Gunting dan rekatkan di buku tugasmu!

3.

Tuliskan pokok-pokok isi berita tersebut!

4.

Buatlah ringkasan beritanya!

B. Berbicara Pokok-Pokok Informasi
Setelah mempelajari bagian ini, kamu dapat:

•

mencatat pokok-pokok informasi yang diperoleh dari membaca teks dan menyampaikan
kepada orang lain.

Bacalah dengan saksama!
Bruk!!! suara keras di
hari Jumat dini hari mengagetkan warga yang tinggal
di dekat gunung sampah.
Saat itu suasana memang
benar-benar mencekam.
Gunung Sampah Bantar
Gebang Bekasi, longsor,
dan menimpa para pemulung yang tengah mengais-
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ngais sampah untuk mencari nafkah. Jeritan minta tolong dan keriuhan mencari
korban yang tenggelam dalam genangan sampah, membuat suasana saat itu
menjadi galau.
Sebagai seorang pencari sampah, kapan dan di mana saja truk itu akan
menurunkan sampah, mereka akan selalu mengikuti di belakangnya. Kalau tidak,
mereka tidak bisa makan. Oleh karena itu, saat terjadi bencana gunung sampah
longsor , banyak sekali yang menjadi korbannya.
Para pemulung umumnya tidak takut meski bencana baru saja terjadi. Mereka
mengaku kalau takut tak bisa makan. Karena dari sampah inilah, mereka bisa
makan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang lainnya. Mereka pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka yakin kalau masih diberi umur panjang,
ya selamat. Kalau tidak, ya sudah. Mereka tak punya pilihan lain.
Sumber: Nova, 11–17 September 2006 dengan perubahan

Ayo Latihan
1.

Catatlah pokok-pokok informasi dari bacaan yang kamu baca!

2.

Kembangkan dengan menggunakan kata-kata mu sendiri, pokokpokok informasi yang kamu catat!

3.

Sampaikan informasi tersebut kepada temamnu di depan kelas!

Tugas Berkelompok
1.

Berkelompoklah 4 orang tiap kelompok!

2.

Tunjuklah salah satu teman kelompokmu untuk membacakan informasi
berikut ini sementara lainnya menyimak dengan baik!

Sebuah gedung SMPN dan tiga kamar asrama guru di Kupang, NTT,
Sabtu 5 Agustus 2006 siang terbakar. Api berasal dari kebakaran semak
belukar di belakang sekolah yang tertiup angin kencang. Di daerah itu,
kini pembakaran semak belukar memang makin banyak. Hal ini disebabkan karena para peladang sudah mulai mempersiapakan lahan pertanian
menjelang musim hujan.
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Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa. Diperkirakan, kerugian mencapai
Rp100 juta semua barang
milik guru yang tinggal di tiga
kamar asrama itu ludes terbakar. Kegiatan sekolah akan
terganggu selama sebulan.
Hingga Minggu, 6 Agustus
2006 polisi masih menyelidik
pelaku pembakaran semak tersebut.
Sementara siswa menonton dari luar gedung sekolah yang terbakar.
Tak jauh dari gedung merupakan ladang yang ditumbuhi alang-alang
Sumber: Berani Senin, 7 Agustus 2006

3.

Catat pokok-pokok informasi dari teks tersebut!

4.

Rangkaikan pokok-pokok inpormasi tersebut menjadi kalimat-kalimat
yang singkat, jelas dan logis!

5.

Bacakan hasilnya didepan kelas!

C. Membaca Teks Laporan Pengamatan
Setelah mempelajari bagian ini, kamu dapat:

•
•
•

mencatat pokok-pokok informasi yang diperoleh dari membaca teks laporan pengamatan,
menjelaskan isi laporan kepada orang lain secara sistematis,
menjelaskan teknik penyajian sebuah laporan pengamatan.

Bacalah laporan hasil pengamatan berikut!

Laporan Hasil Pengamatan
Pada hari Jumat, 27 Oktober 2006, saya mengadakan pengamatan terhadap
tumbuhan jamur. Tepatnya di kebun belakang sekolahku. Saya melakukannya
pada pagi hari.
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Hasil pengamatan yang saya lakukan adalah sebagai berikut: saya temukan
tempat tumbuhan jamur di sela-sela rumput dan di bawah pohon. Adapula yang
tumbuh pada kayu lapuk, ranting kayu yang mati, dan daun-daun yang mulai
membusuk. Selain itu, saya juga menemukan jamur pada kotoran kerbau yang
sudah mengering lama.
Warna jamur ada bermacam-macam. Ada putih, coklat muda, kuning, dan
merah. Saya tidak menemukan jamur yang warnanya hijau.
Jamur tidak mempunyai daun, batang, akar, bunga, dan buah. Tumbuh-tumbuhan jamur sebagian terletak di dalam tempat tumbuhnya, yaitu seperti benang
kusut. Pada bagian atas jamur, kelihatan tumbuhan jamur baru.

		

1.

Ayo Berlatih 2!
Isilah tabel berikut!
No.
1.
2.

Jawaban

Apa yang diamati?
Dimana lokasi pengamatannya?

3.

Hari dan tanggal berapa
pengamatan di lakukan?

4.

Waktu pelaksanaannya
kapan?

5.

2.

Pertanyaan

Apa pokok-pokok isi
yang diamati?

1.
2.
3.
4.
5.

Tulislah kembali jawabanmu! jawabanmu itu merupakan pokok-pokok
isi laporan pengamatan!
Pokok-pokok isi laporan hasil pengamatan:
a.
b.
c.
d.
e.
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Ayo Latihan
1.
2.

Amati sebuah tanaman yang ada di lingkungan sekolah, bersama
kelompokmu!
Isikan hasil pengamatanmu sesuai lembar pengamatan berikut.
Panduan Pengamatan
Laporan Pengamatan
Nama bahan
:
Pokok-pokok yang diamati :
A. Daun
1) Jenis
:
2) Warna
:
3) Bentuk
:
4) Ukuran
:
5) Ketebalan :
6) Fungsi
:
B.

C.

Batang
1) Jenis
2) Warna
3) Bentuk
4) Ukuran
5) Diameter
6) Fungsi

:
:
:
:
:
:

Akarnya
1)
Jenis
2) Warna
3) Bentuk
4) Ukuran
5) Fungsi

:
:
:
:
:

3.

Jelaskan isi laporan hasil pengamtanmu sesuai pokok-pokok yang
diamati!

4.

Tulislah laporan hasil pengamatanmu menjadi sebuah narasi!

5.

Bacakan laporan pengamatanmu di depan kelas!
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Agar laporan hasil pengamatan bermanfaat dan mudah dipahami orang
lain, sebaiknya laporan disusun secara sistematis. Perhatikan sistematika
laporan berikut ini!

1.

Laporan Hasil Pengamatan
Pendahuluan
Pendahuluan berisi tentang penjelasan mengapa memilih kegiatan
tersebut dihubungkan dengan pengetahuan yang akan dikembangkan
dan keterampilan yang akan dilatih.

2.

Tujuan
Di dalam tujuan, dijelaskan apa yang ingin dicapai melalui kegiatan
tersebut.

3.

Hasil pengamatan
Menjelaskan/menceritakan pokoko-pokok isi dan hasil melakukan
kegiatan.

4.

Penutup
Menyimpulkan dari hasil melakukan kegiatan.

5.

Daftar pustaka
Daftar nama buku yang digunakan sebagai sumber acuan dalam
melaksanakan kegiatan.

Tugas Berkelompok
1.

Berkelompoklah 3 – 4 orang.

2.

Baca kembali pokok-pokok ini laporan hasil pengamatan kelompokmu
tadi!

3.

Buatlah laporan hasil pengamatan sesuai sistematika laporan di
atas!

4.

Laporkan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.
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D.

Menulis Daftar Riwayat Hidup

Setelah mempelajari bagian ini, kamu dapat:

•

mengisi daftar riwayat hidup sesuai format.

Setiap orang mempunyai riwayat hidup yang berbeda-beda. Riwayat hidup
dapat ditulis dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk pemceritaan.
Contoh riwat hidup yang ditulis dalam bentuk singkat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Daftar Riwayat Hidup

Nama lengkap
: Eka Bayu Putranto
Tempat dan Tgl.lahir : Yogyakarta, 10 Juli 1995
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Agama
: Islam
Alamat
: Jl. Agus Salim No.104, Jakarta
Tinggi badan
: 161 cm
Berat badan
: 53 Kg
Golongan Darah
: A
Nama ayah/Ibu
: Hartanto/Widyastuti
Anak ke: 1 dari 2 bersaudara
Pendidikan
a. TK
: Tahun 2000 – 2001
b. SD Kelas I
: Tahun 2001 – 2002
c. SD Kelas II
: Tahun 2002 – 2003
d. SD Kelas III
: Tahun 2003 – 2004
e. SD Kelas IV
: Tahun 2004 – 2005
f. SD Kelas V
: Tahun 2005 – 2006
g. SD Kelas VI
: Tahun 2006 –
12. Hobi
: Menggambar
13. Prestasi
: 1. Juara I Lomba menggambar tingkat
				
Provinsi
				 2. Juara I Lomba Mendongeng Tingkat
					
Nasional
14. Cita-cita
: Desainer Grafis
Jakarta, 22 Oktober 2006
Hormat saya
Eka Bayu Putranto
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Contoh daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi.

		 Nama saya Eka banyu Putranto, saya lahir di Yogyakarta, pada tanggal
10 Juli 1995. Saya beragama Islam. Saya terlahir sebagai anak laki-laki
yang kesatu dari dua bersaudara dari pasangan suami/isteri yang bernama
Hartanto/Widiastuti. Saat ini saya tinggal bersama ayah, ibu, dan adik
saya di Jl.Agus Salim No.104, Jakarta. Tinggi badan saya 161 cm dan
berat saya 53 kg dengan golongan darah A.
Adapun mengenai pendidikan saya adalah sebagai berikut.
1. TK 		

:

Tahun 2000 – 2001

2. SD Kelas I

:

Tahun 2001 – 2002

3. SD Kelas II

:

Tahun 2002 – 2003

4. SD Kelas III

:

Tahun 2003 – 2004

5. SD Kelas IV

:

Tahun 2004 – 2005

6. SD Kelas V

:

Tahun 2005 – 2006

7. SD Kelas VI

:

Tahun 2006 –

		 Saya senang sekali menggambar. Selama ini prestasi yang pernah
saya raih adalah menjadi juara I lomba lukis tingkat provinsi dan menjadi
juara I lomba mendongeng tingkat nasional. Saya bercita-cita menjadi
Desainer Grafis.
		 Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Oktober 2006
Hormat saya

Eka Bayu Putranto
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Ayo Berlatih 3!

		

a.

Salinlah di lembar kertas folio blanko daftar riwayat hidup berikut ini,
kemudian isilah sesuai data riwayat hidupmu !
1. Nama lengkap
:
2. Tempat dan Tgl.lahir :
3. Jenis Kelamin
:
4. Agama
:
5. Alamat
:
6. Tinggi badan
:
7. Berat badan
:
8. Golongan Darah
:
9. Nama ayah /Ibu
:
10. Anak ke
:
dari
bersaudara
11. Pendidikan
:
a. TK 		
:
Tahun
b. SD Kelas I
:
Tahun
c. SD Kelas II
:
Tahun
d. SD Kelas III
:
Tahun
e. SD Kelas IV
:
Tahun
f.
SD Kelas V
:
Tahun
g. SD Kelas VI
:
Tahun
12. Hobi 		
:
13. Prestasi 		
:
							
							
14. Cita-cata
:		
					
								

,
Hormat saya

					
							
a.
b.

Bacalah riwayat hidupmu di depan kelas!
Buatlah daftar riwayat hidupmu dalam bentuk narasi!
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..?!

Renungkanlah
•

Pernahkah kamu menulis daftar riwayat hidup? Apakah sudah benar
cara penulisannya? Mana yang lebih kamu sukai, menulis daftar
riwayat hidup dalam bentuk format atau dalam bentuk narasi?

•

Bagaimana pada saat kamu melakukan pengamatan? Apakah kamu
merasa senang? Mengapa demikian? Tentu sebelum melakukan
pengamatan, kamu melakukan berbagai macam persiapan terlebih
dahulu, bukan? Ya, setelah mengamati kemudian hasil pengamatan
tersebut harus kamu tulis secara benar.

Kamus Kecil
Pasca

:

Setelah atau sesudah.

Kentara

:

Nyata atau tampak.

Struktur

:

Cara menyusun atau membangun sesuatu.

Indikator

:

Alat pemantau sesuatu yang memberikan petunjuk.

Laboratorium

:

Tempat untuk mengadakan percobaan.

Faktor
:
			

Peristiwa atau keadaan yang menyebabkan terjadinya sesuatu.
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3

Asah Kemampuan 3

A. Mendengarkan
Kerja bakti
Empat hari yang lalu, Bapak RT mengedarkan surat kepada warganya, setelah
kubaca, isi surat itu mengajak
seluruh warag RT.10/RW12
khususnya bapak-bapak untuk mengikuti kerja bakti pada
hari Minggu, 21 Oktober
2006. Kegiatan kerja bakti
itu membersihkan saluran air
jalan dan sekeliling rumah.
Hari Minggu pagi itu,
Acin dan Ayah membatalkan
rencana kepergiannya ke
Puncak. Mereka segera mandi dan mempersiapkan peralatan untuk bekerja bakti. Sapu lidi, pacul, gunting
tanaman, dan sekop disiapkan di halaman depan rumah. Acin membawa gunting
tanaman, sementara itu Ayah membawa pacul. Mereka bergabung bersama
bapak-bapak yang lain untuk bekerja bakti bersama.
Pukul 08.00 WIB mereka memulai kerja bakti. Tidak ketinggalan ibu-ibu dan
anak-anak kecil turut bekerja bakti bersama. Mereka membersihkan sekitar rumah
masing-masing. Anak-anak menyapu halaman rumah dan para ibu sibuk mengumpulkan sampah dengan pengki untuk dimasukan ke dalam tong sampah. Para remajanya
mengangkut sampah-sampah dari tiap keluarga menggunakan gerobak untuk dibuat
ke tempat penampungan akhir sampah.
1.

Jawablah dengan benar.
a.

Kapan kerja bakti itu dilakukan?

b.

Ke mana Avin dan Ayah akan pergi ? Mengapa Acin dan Ayahnya
membatalkan untuk pergi?
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2.

c.

Peralatan apa saja yang dipersiapkan?

d.

Pukul berapa kerja bakti dimulai?

e.

Apa yang dikerjakan anak-anak dalam keikutsertaannya dalam kerja
bakti?

Tuliskan pokok-pokok isi teks tersebut!

B.		 Berbicara
1.

Dalam masa pembangunan seperti sekarang ini, di-mana-mana banyak
dibangun gedung-gedung pabrik. Penduduk desa ada yang membangun
pabrik penggilingan tahu, pabrik roti, dan pabrik pembuatan kecap, dan
lain-lain. Suasan desa yang dulu sejuk, segar, dan tenang sekarang sudah
tak ada lagi. Banyak pohon-pohon ditebang untuk memperluas usahanya.
Pokok informasi dalam teks adalah . . . .

2.

Selain limbah pabrik, sampah plastik bekas pembungkus makanan berserakan di mana-mana. Sampah jenis ini tidak membusuk sehingga sangat
menggangu kebersihan lingkungan dan kesuburan tanah. Pokok informasi
dalam teks tersebut adalah . . . .

3.

Cuaca hari utu sangat mendung. Awan hitam tebal bergulung-gulung. Kilat
menyambar-nyambar diikuti bunyi halilintar menakutkan. Tak lama kemudian
hujan turun sangat deras bagai dicurahkan dari langit. Angin bertiup sangat
kencang menyertai hujan. Pokok informasi dalam teks tersebut adalah . . .

4.

Musim hujan di Kupang, Nusa Tenggagra Timur tahun ini diperkirakan b aru
turun pertengahan Desember. Itu berati mengalami kemunduran hamper tiga
bulan dari yang biasanya, yaitu bulan Oktober. Hal ini bisa terjadi akibat El Nino
di laut Pasifik, tukas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMG, Mezak
A Ratag, di Kupang. Pokok informasi dalam teks tersebut adalah . . . .

5.

Laut Indonesia menyimpan berbagai macam kekayaan yang dapat diamanfaatkan oleh manusia. Berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan tubuhan
laut. Selain itu, laut juga dapat dimanfatkan sebagai prasarana transportasi
air dan tempat pariwisata, seperti di darat, di lautpun ada makhluk hidup,
baik berupa binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Pokok informasi dalam
teks tersebut adalah . . . .
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C. Membaca
Laporan hasil pengamatan
Pada hari Sabtu, 21 Oktober 2006, saya (Bayu W.) melakukan pengamatan
perpustakaan sekolah. Tempatnya di SD Pelita bangsa tempat aku bersekolah.
Saya melakukannya saat jam pelajaran bahasa Indonesia dari pukul 07.10–09.10
karena mendapat tugas dari Pak Noto, guru bahasa Indonesiaku.
Kegiatan pengamatan ini untuk melatih kecermatan dan kejelian siswa
dalam melakukan pengamatan serta melatih keterampilan dalam membuat laporan setelah melakukan suatu kegiatan. Adapun hasil pengamatan saya adalah
sebagai berikut.
Perpustakaan buku dimulai pukul 07.00 dan ditutup pada pukul 14.00. Perpustakaan tersebut dikelola oleh dua orang petugas, namanya Agus Irvan dan
Budiman. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik sekali rak buku dan tempat
membaca ditata dengan rapih sekali, lantainya sangat bersih. Pengunjung perpustakaan ini rata-rata 180 anak perhari. Tentang buku-buku yang berhasil saya
temukan, yaitu koran dan majalah, buku certa fiksi, dan non fiksi, buku-buku teks
untuk semua mata pelajaran yang ada di SD Pelita Bangsa, buku-buku kamus
dan ensiklopedi, serta bacaan umum seperti tentang teknologi, sejarah, karya
sastra, dan kliping hasil siswa.
Metode yang saya gunakan untuk melakukan pengamatan adalah metode
survey (meninjau langsung ke lokasi). Dari hasil pengamatan saya, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan SD Pelita bangsa memiliki sarana baca yang
sangat lengkap yang dapat menunjang proses belajar bagi para siswa di sekolah
tersebut.
Catatlah pokok-pokok isi laporan hasil pengamatan tersebut!

Pokok-pokok isi laporan hasil pengamatan
1.
2.
3.
4.
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6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
7.
8.
9.

D. Menulis
1.

Isilah daftar riwayat hidup berikut ini sesuai dengan ilustrasi berikut ini!
Namaku Ayu Wulandari, aku biasa dipanggil Ayu. Aku lahir di Jakarta
tanggal sembilan bulan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima. Seperti ayah, ibu, dan kakaku, aku memeluk agama Islam. Saat ini,
aku masih tinggal bersama kakak dan kedua orang tuaku di Jl. Pangeran
Antasari No.104, Jakarta Timur. Aku terlahir sebagai anak kedua dari dua
bersaudara, pasangan Hartanto dan Mien Suheni. Sekarang, saya masih
kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia semester 7. Selain itu, saya juga
menjadi tenaga pengajar di SMAN Unggulan, Jakarta .
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Daftar riwayat hidup
Nama Lengkap
Tempat dan Tgl.lahir
Jenis Kelamin
Agama
Alamat
Status
Nama ayah / Ibu
Alamat orang tua
Pendidikan terakhir
Pengalaman kerja

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya, dan
saya dapat mempertangungjawabkannya
Jakarta, ………………
Hormat saya

2.

Daftar riwayat hidup tersebut digunakan untuk apa?
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