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erat sebagai bekal hariku bersekolah. (3) Hari ma
sih terang tanah ketika sepeda Bapak terangguk-
angguk menyusuri jalanan desa dan diriku masih
terkantuk-kantuk di boncengan menuju sekolah. 
(4) Ketika sudah kudengar kicau burung dan kabut 
mulai menyibak, kami sampai di mulut desa. (5) 
Sepeda tua Bapak, dengan karat di sana-sininya, 
masih menggerit-gerit, menuju sekolahku. (6) “Di 
sana nanti kamu akan tahu, mengapa kita seperti 
ini. (7) Dan kuharap Bapak masih sempat menyaksi-
kan kamu tidak seperti kami ....” (8) Itu ucapannya 
yang masih kuingat pada hari pertamaku sekolah.

Aplikasi2.
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Amanat yang terdapat dalam kutipan tersebut 
adalah ....
A. Setiap warga negara Indonesia wajib belajar 

9 tahun
B. Hari pertama sekolah paling membahagia-

kan siswa-siswa.
C. Orang tua wajib mengusahakan pendidikan 

bagi anak-anaknya.
D. Carilah ilmu sampai ke sekolah yang paling 

jauh.
E. Pendidikan dapat memperbaiki tingkat ke-

hidupan seseorang.

Pembahasan:

Ingat! Ingat!
Amanat adalah pesan yang ingin disampai-
kan penulis kepada pembaca. Amanat dapat 
diketahui secara tersirat maupun tersurat. Ter-
sirat maksudnya pembaca harus menggali dan 
menerjemahkan sendiri isi bacaan. Ada pun 
tersurat maksudnya amanat sudah ditulis di 
dalam cerita. 

Pada kutipan cerpen di atas ditonjolkan sebuah 
cerita kedua orang tua yang sangat memerha-
tikan pendidikan anaknya dengan kasih sayang 
serta pengorbanan. Maka amanat yang dapat 
diambil dari cerpen tersebut adalah orang tua 
wajib mengusahakan pendidikan bagi anak-
anaknya.

Jawaban: C

Tambahan teks di bagian Contoh Soal & Pembahasan, 
nomor 1, halaman 22.

(1) Mendengar nada suaranya, Wibisono tampak 
serius. (2) Aku juga tidak mau dia menganggapku 
tidak perhatian. (3) Paling tidak aku menampakkan 
batang hidungku di sana. (4) Koleganya juga pasti 
ingin mengetahui siapa istri Wibisono. (5) Formali-
tas seperti itu merupakan peraturan tidak tertulis 
yang harus dijalankan. (6) Sebenarnya aku bisa saja 
mengelak dengan berbagai macam dalih. (7) Namun, 
aku tidak ingin melakukannya. 

(Ajeng, Puji Isdriani K.)  

Pengetahuan dan Pemahaman1.
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Majas dalam kutipan tersebut terdapat dalam 
kalimat bernomor ....
A. (1)  D. (4)
B. (2)  E. (6)
C. (3) 

Pembahasan:

Ingat! Ingat!
Majas sinekdoke pars pro toto,  yaitu majas 
yang menyebutkan sebagian untuk maksud 
keseluruhan.

Majas dalam kutipan tersebut terdapat dalam 
kalimat nomor (3), “Paling tidak aku menampak-
kan batang hidungku di sana”. Jenis majas pada 
kalimat tersebut adalah sinekdoke pars pro toto, 
 yaitu majas yang menyebutkan sebagian untuk 
maksud keseluruhan. Frasa “batang hidungku” 
dalam kalimat tersebut bukan hanya merujuk 
pada bagian hidung, melainkan merujuk pada 
sosok tokoh aku secara utuh.

Jawaban: C

Tambahan teks di bagian Contoh Soal & Pembahasan, 
nomor 2, halaman 22.

Bacalah kutipan cerpen berikut ini!

(1) Seingatku, setiap pagi, Ibulah yang memakaikan 
pakaianku yang berwarna merah dan putih itu. (2) 
Dia pula yang menyisir rambutku, mengenakan 
topiku yang juga merah dan akhirnya memelukku
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