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Kata Pengantar

Buku “Menjadi Indonesia” adalah buku pelajaran bahasa Indonesia yang disajikan 
melalui pendekatan bercerita tentang petualangan kakak beradik Doni dan Nesia yang 
berkesempatan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia.

Bacaan fiksi dan nonfiksi yang disajikan secara menarik membuat anak-anak 
mendapatkan pengetahuan serta kesenangan, baik dalam berbahasa maupun dalam 
berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Pengetahuan yang terdapat dalam buku “Menjadi 
Indonesia” ini khusus disajikan agar anak-anak mengenal banyak adat istiadat, budaya, 
kerajinan tangan, makanan khas, dan tempat wisata di berbagai daerah di Indonesia, 
perkembangan teknologi di Indonesia, serta tokoh-tokoh Indonesia yang menginspirasi.

Buku “Menjadi Indonesia” juga selaras dengan Kurikulum Nasional 2013. 
Pada tahap kelas VI ini, anak-anak antara lain dibimbing untuk mampu menggali 
informasi, meringkas ide pokok, memahami struktur, serta menyajikan berbagai 
jenis teks, termasuk teks eksplanasi (penjelasan), teks eksposisi, teks narasi sejarah,  
biografi, cerita pendek, dan pidato. Anak akan mampu membuat kalimat efektif, 
kalimat aktif dan pasif, serta kalimat majemuk. Kebahasaan dalam tahap kelas VI 
ini, selain menekankan arti penggunaan berbagai macam imbuhan, juga berfokus 
pada pengenalan dan penggunaan gaya bahasa (majas, ungkapan dan peribahasa), 
serta mengenal cara mengubah puisi ke dalam prosa, melalui contoh dan latihan-
latihan. Maka, pada tahap kelas VI ini, buku “Menjadi Indonesia” mengenalkan 
kebahasaan kepada anak-anak secara komprehensif—baik tata bahasa maupun 
ejaan—yang merujuk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

Sasaran akhir buku ini adalah anak-anak dapat mengutarakan ide dan 
pemikirannya dengan runtut dan baik, menjadi komunikator yang baik dan efektif, 
secara lisan maupun tertulis, serta dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
Anak-anak dapat mencintai bahasa Indonesia, lancar berbahasa Indonesia dan 
memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk menjadi Indonesia.

Penerbit , PT ASTA Ilmu Sukses
Februari 2018
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TEMA MATERI KOSAKATA
TUJUAN

 PEMBELAJARAN
K-13

Tema 1

Hutan Kita

• Teks informasi “Hutan Kita” 
• Teks informasi “Manfaat 

Hutan”
• Diskusi tentang manfaat 

hutan
• Dongeng “Ada Asap Ada Api”
• Karangan “Melestarikan 

Hutan Kita”

KEBAHASAAN:
• Jenis-jenis majas

• anoa
• ekonomi
• ekspor
• fauna
• flora
• iklim
• kesejahteraan
• pangan
• pemanasan 

global

• percikan
• puntung 
• sekawanan
• sela-sela
• stabil
• tropis
• umbi-umbian
• volume

• Mengelompokkan 
informasi dalam 
bacaan

• Berpartisipasi 
dalam kegiatan 
debat

• Menjelaskan arti  
gaya bahasa 
(majas) dalam 
bacaan

• Menulis karangan 
menggunakan 
majas

• KD 3.1
• KD 4.1
• KD 3.9
• KD 4.9

Tema 2

Kita Semua 
Bersaudara

• Cerita fabel “Persahabatan 
yang Retak”

• Memerankan percakapan
• Bacaan “Pawai Tatung, 

Perbauran Dua Etnis di 
Indonesia”

• Bacaan “Kita Semua 
Bersaudara”

• Karangan “Keberagaman di 
Indonesia”

KEBAHASAAN:
• Teks eksposisi 

• atraksi
• baur
• cakrawala
• Cap Go Meh
• dipungkiri
• etnis
• harmonis
• kelenteng
• luput
• mata hati
• pariwisata

• pawai
• peka
• silaturahmi
• Tionghoa
• toleransi
• tumben
• tunanetra
• tunawisma
• menyulam
• merangkul
• parade

• Mencermati 
penggunaan 
majas dalam 
bacaan

• Memerankan 
percakapan 
menggunakan 
majas

• Mengenal teks 
eksposisi

• Menulis  kerangka 
karangan eksposisi

• KD 3.8
• KD 4.8 
• KD 3.9
• KD 4.9

Tema 3

Batik yang 
Asyik

• Bacaan “Batik sebagai 
Identitas Bangsa”

• Diskusi tentang batik sebagai 
busana nasional

• Bacaan “Proses Pembuatan 
Batik”

• Pendapat tentang kegiatan 
membatik

• Surat permohonan kunjungan 
ke Museum Batik 

KEBAHASAAN:
• Kata berawalan pe- 

• angin-anginkan
• bilas
• busana
• canting
• ciri
• corak

• identitas
• kaum
• mencontek
• menyerap
• motif
• pesisir

• Mengidentifikasi 
ide pokok dalam 
teks eksposisi

• Menyampaikan 
hasil pengamatan 
kelompok

• Mengurutkan 
informasi dalam 
bacaan

• Menulis paragraf 
menggunakan 
kata berimbuhan

• KD 3.1
• KD 4.1
• KD 3.2
• KD 4.2

Tema 4

Yuk, Jadi 
Ilmuwan 

Cilik!

• Teks biografi “Bapak B.J. 
Habibie: Ilmuwan Dunia Asal 
Indonesia”

• Diskusi tentang tokoh ilmuwan 
idolaku

• Bacaan “Thomas Alva Edison: 
Penemu Bola Lampu”

• Mengenal daftar pustaka
• Karangan “Menjadi ilmuwan 

Cilik”

KEBAHASAAN:
• Sinonim dan antonim

• bijak
• dijuluki
• doktor
• idola
• ilmiah
• Iptek
• kedirgantaraan
• komersial
• laboratorium

• menjabat
• pijar
• predikat
• riwayat
• sarjana
• telegraf
• wakil direktur 

utama
• lini masa

• Mengurutkan 
informasi dalam 
bacaan

• Menceritakan 
pendapat tentang 
seorang tokoh

• Menghargai buku 
bacaan

• Menulis daftar 
pustaka

• KD 3.7 
• KD 4.7
• KD 3.8
• KD 4.8

Peta Pembelajaran 6
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TEMA MATERI KOSAKATA
TUJUAN

 PEMBELAJARAN
K-13

Tema 5

Globalisasi 
di Sekitarku

• Teks informasi “Globalisasi, Oh 
Globalisasi”

• Diskusi tentang dampak 
globalisasi

• Bacaan “ Bijaklah Menggunakan 
Gawai”

• Pendapat dan fakta
• Laporan pengamatan “Cerdas 

itu Hemat Listrik!”

KEBAHASAAN:
• Kata ganti orang

• canggih
• devisa
• dunia maya
• edukatif
• gawai
• globalisasi
• jati diri
•	 jogger
• kecanduan

• media sosial
• motorik
• origami
• profesor 
• psikolog
• radiasi
•	 sneakers
•	 undercut

• Menyimpulkan 
informasi bacaan

• Bertukar pendapat 
dalam kelompok

• Membedakan 
pendapat dan 
fakta dalam 
bacaan

• Membuat laporan 
hasil pengamatan

• KD 3.8
• KD 4.8

Tema 6

Usahaku 
Maju

• Laporan karyawisata ke Pasar 
Klewer

• Debat tentang produk dalam 
negeri dan produk luar negeri

• Bacaan “Cibaduyut, Ikon 
Persepatuan Indonesia”

• Bacaan “Usaha Anak Kelas 4 
SD”

• Membeli barang secara daring

KEBAHASAAN:
• Kata berakhiran -an

• aksesori 
• baju koko
• berkomitmen
• berornamen
• destinasi
• dirintis
• empati
• eskalator
• grubi
• ikon

• industri
• kewiraswastaan
• memasarkan
• menginspirasi
• mukena
• omzet
• semerbak
• seprai
• tutorial

• Menyimpulkan 
informasi dalam 
bacaan

• Berpartisipasi 
dalam debat 
dengan baik

• Mengidentifikasi 
ide pokok dalam 
teks eksposisi

• Membuat 
ringkasan teks 
eksposisi

• KD 3.1
• KD 4.1
• KD 3.6
• KD 4.6
• KD 3.8
• KD 4.8

Tema 7

Sejarah 
Indonesiaku

• Teks percakapan “Sidang 
Pembentukan Dasar Negara”

• Diskusi tentang lahirnya 
Pancasila

• Narasi sejarah “Pertempuran 10 
November”

• Pidato Bung Tomo “Peristiwa 10 
November 1945”

• Pidato Hari Pahlawan 

KEBAHASAAN:
• Kata berimbuhan ber-an, pe-an, 

per-an, dan ke-an

• bagan
• digempur
• dijebol
• diridai
• gigih
• guncang
• hancur lebur
• heroik
• mufakat

• musyawarah
• narasi
• peri
• secarik
• semboyan
• sengit
• slogan
• ultimatum

• Menguraikan 
peristiwa dalam 
bacaan

• Menceritakan 
kembali peristiwa 
dalam bacaan

• Memerinci 
informasi dalam 
bacaan 

• Menulis teks pidato 
persuasif

• KD 3.3
• KD 4.3
• KD 3.4
• KD 4.4
• KD 3.8
• KD 4.8

Tema 8

Menuju 
Indonesia 

Sehat

• Bacaan “Operasi Semut”
• Puisi “Anugerah Termahal”
• Deklamasi tentang hidup sehat
• Bacaan “Apotek Hidup”
• Karangan “Sudah Hidup 

Sehatkah Kita?”

KEBAHASAAN:
• Kata baku dan kata tidak baku

• anugerah
• apotek
• balai
• beriringan
• berpapasan
• berserakan
• budidaya
• dedaunan

• dekorasi
• gotong-royong
• menjangkiti
• rizki 
• sanak
• takdir
• wahai

• Mencermati 
penggunaan 
majas dalam 
bacaan

• Membaca puisi 
dengan penguatan 
arti

• Memahami 
struktur teks 
eksposisi

• Menyusun 
karangan eksposisi

• KD 3.8
• KD 4.8

Peta Pembelajaran 6
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TEMA MATERI KOSAKATA
TUJUAN

 PEMBELAJARAN
K-13

Tema 9

Ayo Berbagi 
dan Peduli

• Laporan “Kegiatan Donor 
Darah PMI”

• Diskusi tentang kegiatan 
sosial 

• Puisi dan prosa “Bencana 
Alam”

• Puisi “Negeri Debu”
• Karangan tentang bencana 

alam

KEBAHASAAN:
• Ungkapan dan peribahasa

• bandang
• berkepanjangan
• hemoglobin
• jahil
• kadar
• kemelaratan
• kesengsaraan
•	 medical  

check-up

• prosa
• puing
• rajutan
• rebah
• rentang
• rileks
• tensi darah

• Menyimpulkan 
informasi laporan

• Menyampaikan hasil 
pengamatan kelompok

• Membandingkan puisi 
dan prosa

• Mengubah puisi menjadi 
prosa

• KD 3.1
• KD 4.1
• KD 3.5
• KD 4.5

Tema 10

Pemimpin 
Idolaku

• Bacaan “Bung Karno 
Pemimpin Bangsa”

• Legenda “Sisingamangaraja 
XII yang Sakti”

• Diskusi dan debat tentang 
pemimpin ideal

• Cerita fabel “Siapa yang 
Menjadi Raja Hutan?”

• Laporan hasil wawancara 
tentang sosok pemimpin 
ideal

KEBAHASAAN:
• Kata berakhiran -kan

• dakwah
• disegani
• ganyang
• ibu pertiwi
• ideologi
• kalangan
• kebal
• konon

• nasionalisme
• niscaya
• proklamator
• semena-

mena
• takluk
• tulus
• unsur

• Membandingkan 
dan menyimpulkan 
informasi bacaan

• Berdiskusi dan berdebat 
dengan santun

• Membandingkan tokoh 
dan watak dalam 
bacaan

• Membuat laporan hasil 
wawancara 

• KD 3.1
• KD 4.1
• KD 3.4
• KD 4.4
• KD 3.9
• KD 4.9
• KD 3.10
• KD 4.10

Tema 11

Api Biru di 
Banyuwangi

• Cerita “Legenda Asal-Usul 
Banyuwangi”

• Cerita “Pesona Pantai di 
Banyuwangi”

• Bacaan “Api Biru di Kawah 
Ijen”

• Bacaan “Fenomena 
Lezatnya Durian Merah”

• Karangan “Pesona Kawah 
Ijen”

KEBAHASAAN:
• Kata berakhiran -i

• adidaya
• alkohol
• belerang
• bersikeras
• eksotis
• entah
• fenomena
• hijau tosca
• kaldera

• menyengat
•	 offroad	
• patih
• penangkaran
• portir
• takjub
• teguh

• Mengurutkan informasi 
dalam bacaan

• Berdiskusi dan 
melakukan presentasi 
kelompok

• Memahami informasi 
ilmiah dari bacaan

• Menulis karangan 
eksplanasi

• KD 3.2
• KD 4.2
• KD 3.8
• KD 4.8

Tema 12

Pentas Seni 
Anak

• Puisi “Guruku yang Kucinta”
• Naskah drama “Perayaan 

Hari Kartini”
• Bermain drama pendek
• Cerita anak “Peragaan 

Pakaian Adat”
• Cerita anak karyaku

KEBAHASAAN:
• Kalimat langsung dan 

kalimat tak langsung

• apresiasi
• Betawi
• impresif
• inisiatif
• kalut
• kebaya
• lentera

• malaikat
• mentari
• murung
• obrolan
• pentas seni
• spontan
• tersipu

• Mengelompokkan 
informasi dalam bacaan

• Memerankan 
percakapan 
menggunakan majas

• Mengidentifikasi situasi 
dalam bacaan dengan 
pengalaman sendiri

• Menulis karangan 
pendek menggunakan 
majas

• KD 3.9
• KD 4.9

Peta Pembelajaran 6
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Tujuan Pembelajaran

A. Mengelompokkan informasi dalam bacaan
B. Berpartisipasi dalam kegiatan debat
C. Menjelaskan arti gaya bahasa (majas) dalam bacaan
D. Menulis karangan menggunakan majas

Kosakata

tropis  iklim stabil         sela-sela     anoa flora
fauna pangan umbi-umbian     volume     ekonomi ekspor 
kesejahteraan pemanasan   global         sekawanan     percikan puntung

Hutan Kita

BM LEVEL 6_Unit 1-4.indd   1 27/03/2019   15.31.22



Lihatlah gambar di atas. Gambar apa itu?  Itu gambar salah satu hutan kita. 
Simaklah penjelasan yang dibacakan gurumu di bawah ini.

Untuk dibacakan oleh guru

Hutan Kita
Tahukah kamu apa jenis hutan yang kita miliki?  Hutan kita adalah hutan hujan tropis. Sesuai 

dengan namanya, hutan ini terdapat di sekeliling bumi yang beriklim tropis. Iklim di daerah tropis 
memang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan makhluk yang hidup di hutan. 
Sinar mataharinya stabil sepanjang tahun dan curah hujannya pun cukup sehingga hutan dapat 
menghasilkan sumber daya yang sangat banyak. 

Hutan kita yang dipenuhi pohon-pohon besar ini menghasilkan oksigen dalam jumlah 
yang sangat besar. Oksigen sangat dibutuhkan manusia untuk bernapas. Setiap pohon dapat 

Tema 1  Hutan Kita2

A. Ayo Menyimak

Teks  Informasi  “Hutan  Kita”A.1

BM LEVEL 6_Unit 1-4.indd   2 27/03/2019   15.31.25

Kata Arti

tropis mengenai daerah tropik (sekitar khatulistiwa); beriklim panas

iklim keadaan cuaca rata-rata dalam waktu yang panjang untuk suatu lokasi

stabil tetap; tidak berubah-ubah

sela-sela antara banyak barang

anoa jenis hewan seperti rusa yang hidup di Sulawesi

flora tumbuh-tumbuhan

fauna hewan; binatang

menghasilkan sampai 1,2 kg oksigen setiap harinya, sedangkan setiap manusia rata-rata hanya 
membutuhkan 0,5 kg oksigen perharinya. Jadi, satu pohon yang tumbuh di hutan dapat mencukupi 
kebutuhan dua orang di seluruh dunia setiap harinya. Coba bayangkan kalau tidak ada hutan. Mau 
bernapas dengan apakah kita? Kekayaan hutan kita ini menjadikan Indonesia salah satu negara 
penghasil oksigen terbesar di dunia. Hutan kita adalah paru-paru dunia!

Hutan kita juga merupakan tempat tinggal bagi segala jenis binatang. Dari yang besar 
sampai yang kecil, seperti serangga yang hidup di sela-sela pohon. Di wilayah barat Indonesia 
ada  harimau, gajah, beruang, dan lain-lain. Di wilayah timur ada hewan-hewan kecil dan berbagai 
burung khas Papua, seperti cenderawasih, sedangkan di wilayah tengah Indonesia ada banyak 
binatang unik dan langka, seperti anoa dan babi hutan. 

Jenis tanaman yang tumbuh di hutan kita juga sangat lengkap. Dari rerumputan, tanaman 
kecil, tanaman rempah, tanaman berdaun lebat, sampai tanaman dengan batang pohon besar 
yang menjulang tinggi. Ini menjadi salah satu keunikan hutan hujan tropis.

Jadi, hutan adalah rumah bagi segala jenis flora dan fauna. Di sana mereka lahir, tumbuh, dan 
berkembang. Kalau hutan menjadi rusak, lalu mereka mau tinggal di mana? Kita mungkin pernah 
melihat permukiman yang dirusak hewan liar. Namun, itu pasti karena rumah dan tempat tinggal 
mereka telah dirusak manusia terlebih dahulu sehingga mereka kehilangan tempat berteduh.

Tema 1  Hutan Kita 3
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Ciri-Ciri Hutan Hujan Tropis

Fauna

Paru-Paru Dunia

Flora

Mengelompokkan  Informasi  dalam  Bacaan 

Banyak informasi tentang hutan kita dari teks yang baru saja dibacakan oleh gurumu. 

Buatlah rangkuman informasinya dengan menggunakan peta pikiran di bawah ini untuk 
membantumu. Bandingkan dengan catatan temanmu untuk memastikan rangkumanmu, ya.

Tema 1  Hutan Kita4
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Kata Arti
pangan makanan
umbi-umbian umbi adalah makanan yang berasal dari akar tanaman dan memiliki kandungan 

karbohidrat yang tinggi, seperti singkong, kentang, ubi dan ketela rambat
volume isi atau besarnya benda dalam ukuran penggunaan ruang
ekonomi pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga
ekspor penjualan barang ke luar negeri
kesejahteraan hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, dan ketenteraman
pemanasan global proses meningkatnya suhu rata-rata udara, laut, dan daratan di bumi

A.2 Teks  Informasi  “Manfaat  Hutan”

Sekarang lanjutkanlah mendengarkan tentang manfaat hutan yang akan dibacakan 
gurumu, lalu buatlah latihannya.

Manfaat Hutan
 

Manfaat hutan bagi manusia sangat luar biasa banyaknya. Selain sebagai penghasil oksigen 
yang sangat dibutuhkan manusia, hutan merupakan penyedia sumber pangan. Sumber pangan 
yang ada di hutan ialah umbi-umbian, buah-buahan, jamur, madu, dan sebagainya.

Manfaat lainnya ialah sebagai penghasil obat-obatan. Banyak sekali tanaman obat yang bisa 
kita temui di hutan yang tentunya bersifat alami dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Maka, sayangi 
dan cintailah hutan yang ada di sekitar kita.

Hutan juga berfungsi untuk mencegah atau menghindari terjadinya bencana alam, seperti 
banjir dan longsor. Kedua bencana alam tersebut disebabkan oleh volume air yang berlebihan di bumi 
dan pohon-pohon yang ada di hutan tidak mampu menyerap air tersebut.

Hutan juga merupakan sumber ekonomi bagi negara. Hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, dan 
karet,  dapat dijual dan diekspor sebagai sumber pendapatan negara. Sudah seharusnya hasil hutan 
itu dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.

Namun, kekayaan yang dihasilkan oleh hutan kita itu semakin menipis dari tahun ke tahun. 
Makin banyak pohon yang ditebang, makin luas tanah yang dimanfaatkan  manusia, makin sempit 
luas hutan yang tertinggal. Tentu saja apabila hutan semakin berkurang, akan terjadi pemanasan 
global yang merugikan semua orang.

Tema 1  Hutan Kita 5

Untuk dibacakan oleh guru
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Setelah mendengarkan bacaan tentang manfaat hutan, perhatikanlah gambar-gambar di 
bawah ini beserta dengan penjelasannya. 
Berilah tanda  pada kotak di bawah gambar yang menunjukkan manfaat hutan. 
Berilah tanda  pada kotak di bawah gambar yang tidak menunjukkan manfaat hutan.

kebakaran hutan

Memahami  Informasi  dalam  Bacaan 

Manfaat Hutan

sumber ekonomi mencegah banjir

penghasil obat-obatan
mengakibatkan 

longsor sumber pangan

rumah bagi hewan
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Hutan kita adalah penghasil segala tumbuhan, termasuk kayu. Menebang kayu dan memanfaatkannya 
akan memberikan keuntungan ekonomi bagi manusia. Namun, di sisi lain penebangan kayu secara liar 
akan merusak hutan. 

Penebangan Kayu di Hutan

Kesimpulan

Saya setuju karena Saya tidak setuju karena 

B. Ayo Berbicara

Diskusi  tentang  Pendapat  yang  BerbedaB.1

Bekerjalah dalam kelompok dan bagilah kelompok menjadi dua, yaitu yang setuju dengan 
penebangan kayu di hutan dan yang tidak setuju.
Gunakan diagram di bawah ini untuk mancatat alasan-alasan dari pendapatmu. 
Setelah berdiskusi dan mendengarkan masing-masing alasannya, tulislah kesimpulan 
kelompokmu.
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B.2 Presentasi  Hasil  Diskusi 

Presentasikanlah di depan teman-teman sekelasmu hasil diskusi dengan temanmu 
tentang “Penebangan Kayu di Hutan”. 

Tanyakan kepada teman-teman yang mendengarkan, siapa yang setuju dan siapa yang 
tidak setuju. Lebih banyak yang setuju atau yang tidak setuju?

Tahukah Kamu?

Majas (Gaya Bahasa) 

Majas adalah gaya bahasa atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakannya dengan sesuatu 
yang lain. Majas digunakan untuk menimbulkan kesan tertentu. Ada beragam jenis majas. Kita sudah 
mempelajari dua jenis sebelumnya. Masih ingatkah kamu? 

Tema 1  Hutan Kita8
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1. Gaya bahasa yang mengumpamakan orang atau manusia

• Ini disebut dengan majas personifikasi.

• Majas ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sebuah situasi dan 
memberikan kesan tertentu. 

• Majas ini menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati agar seolah-olah 
memiliki sifat dari benda hidup itu.

• Contoh: Burung kutilang bersiul-siul.

Artinya: Suara burung kutilang seperti suara orang yang bersiul.

2. Gaya bahasa yang bertujuan membesar-besarkan (melebih-lebihkan)

• Ini disebut dengan majas hiperbola.

• Majas ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan, bahkan 
hampir tidak masuk akal.

• Contoh: Mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia.

Artinya: Orang yang memiliki cita-cita akan dapat memperoleh kekuatan dan harapan di masa 
depan.

Nah, sekarang kita akan mempelajari dua jenis lagi.

3. Majas asosiasi

• Majas asosiasi disebut juga sebagai majas perumpamaan.

• Majas ini menggunakan perbandingan kata untuk mengungkapkan ide atau gagasan. 

• Perbandingan dua objek yang berbeda, namun dianggap sama, diungkapkan dengan memberi 
kata pembanding ‘bagaikan’, ‘bak’, atau ‘seperti’.

• Contoh: Kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. 

Artinya: Keduanya memiliki wajah yang sangat mirip.

4. Majas metafora

• Majas metafora mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat 
yang sama atau hampir sama. 

• Majas ini menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya, melainkan 
sebagai gambaran yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. 

• Majas metafora tidak menggunakan kata pembanding, seperti ‘bagai’, ‘bak’, atau ‘laksana’.

• Contoh: Mereka tampak bahagia dalam indahnya surga dunia.

Artinya: Keindahannya sangat luar biasa.

1

2

3

4
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Nah, sekarang bekerjalah dengan teman di sebelahmu. 
1.   Perhatikan beberapa penggunaan majas dalam   
      kalimat-kalimat di bawah ini. 
2.   Diskusikan bersama temanmu, termasuk majas   
      apa kalimat-kalimat itu.
3.   Tulislah dalam kolom di samping kanannya   
      dengan huruf yang benar.

• P bila termasuk majas personifikasi.

• H bila termasuk majas hiperbola.

• A bila termasuk majas asosiasi.

• M bila termasuk majas metafora.

Liburan yang lalu nenek Doni dan Nesia datang dari Aceh dan tinggal beberapa hari di rumah 
mereka. Mereka selalu menikmati liburan bersama nenek. Salah satu yang mereka sukai adalah 
dongeng-dongeng menarik yang sering diceritakan nenek. Banyak pelajaran yang mereka peroleh 
dari dongeng-dongeng itu. Di hari terakhir nenek menginap, nenek menceritakan sebuah dongeng 
tentang “Ada Asap Ada Api”. Begini ceritanya.

No. Kalimat Bermajas Jenis Majas

1. Hutan kita adalah paru-paru dunia.

2. Asap itu makin lama makin tebal menyelimuti langit.

3. Mereka  menyulap hutan kita menjadi lahan perkebunan.

4. Rasa takut pada kebakaran hutan itu membuatnya bermandikan keringat.

5. Kekayaan hutan kita makin menipis dari tahun ke tahun.

6. Sifatnya keras seperti batu, percuma saja menasihatinya!

7. Tanpa mengenal lelah, para petugas pemadam kebakaran terus berusaha 
memadamkan api.

8. Hutan termasuk harta karun milik bangsa yang harus kita lindungi.

9. Indonesia bak surga dunia yang kaya akan beraneka ragam keindahan.

10. Panas sinar matahari membuat kulitnya terbakar.

C. Ayo Membaca

Dongeng  “Ada  Asap  Ada  Api”

1

2

3
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Ada Asap Ada Api

Di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah dua burung yang bersahabat, yaitu burung 
gagak bernama Gagah dan kakaktua bernama Katua.  

Siang itu mereka sedang melepas lelah di sebuah pohon rindang sambil menikmati 
pemandangan yang indah. Hutan hijau yang luas mampu menyihir setiap mata yang 
memandangnya. Sejuk dan damai. Sekawanan gajah tampak sedang mandi di tepi sungai. 
Sementara itu, sekelompok monyet asyik berayun-ayun di pepohonan yang memiliki cabang dan 
ranting yang kuat. Mereka tampak bahagia dalam indahnya surga dunia.

Tema 1  Hutan Kita 11

BM LEVEL 6_Unit 1-4.indd   11 27/03/2019   15.31.38



Kata Arti
sekawanan sekelompok (biasanya digunakan untuk hewan)
percikan titik-titik yang berhamburan (air, api)
puntung sisa rokok yang sudah terbakar sebagian

Namun, tiba-tiba Gagah melihat kepulan asap di kejauhan. Asap itu makin lama makin tebal 
menyelimuti langit. “Kita harus mencari tahu asal asap ini!” kata Gagah mengajak Katua terbang 
mendekati asal asap tersebut. Ternyata asap berasal dari api yang telah melahap sebagian hutan. 

“Dari mana asal kebakaran itu, ya?” tanya Katua kepada Gagah. 

“Mungkin dari gesekan pohon yang kering, Katua. Gesekan itu dapat menimbulkan percikan 
api, lalu membakar pohon-pohon di sekitarnya.” 

“Tetapi sekarang bukan musim kemarau. Tidak mungkin karena gesekan pohon kering.”

“Bisa juga karena kena petir,” kata Gagah berusaha menjelaskan. 

“Ah, tetapi kita tidak melihat atau mendengar suara petir. Ayo, kita terbang agak rendah 
supaya dapat melihat lebih jelas.”

Ternyata si jago merah telah membakar lahan dan pepohonan dengan cepat. Gagah dan 
Katua mencari tempat yang aman. Dari sela-sela daun, mereka melihat ada sekelompok manusia 
yang sedang sibuk melakukan pembakaran. 

“Apa yang mereka lakukan, Katua? Mengapa mereka dengan sengaja membakar hutan kita?”

“Ooo... mereka mau menyulap hutan kita menjadi lahan perkebunan untuk ditanami tumbuhan 
yang nantinya dapat mereka ambil hasilnya, seperti tanaman karet dan kelapa sawit.”

 “Mengapa manusia begitu jahat membakar hutan kita, Katua? Kalau mereka terus-menerus 
melakukan pembakaran hutan, bagaimana kita dapat hidup tenang dan damai?”

“Yah... begitulah ulah manusia, Gagah. Mereka kurang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. 
Aku pernah juga menemukan bekas api unggun yang dibuat manusia. Mereka berkemah di tengah 
hutan, tetapi tidak mematikan api unggunnya ketika meninggalkan tempat berkemah.”

“O, aku juga pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada orang yang membuang 
puntung rokok di tengah hutan sehingga terjadi kebakaran. Mereka juga sering membakar sampah 
sembarangan sehingga apinya tidak terkendali dan membakar sebagian hutan kita. Bahkan, 
sampai menelan korban jiwa.”

“Kita doakan agar teman-teman kita tidak ada yang terkena dampak kebakaran, ya Katua. 
Kejadian kebakaran itu seakan menegur kita agar menjaga kelestarian alam.”
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Dapatkah kamu menemukan majas-majas di bawah ini dalam bacaan? Lingkari majas-
majas yang kamu temukan, ya. Kemudian, perhatikan penggunaannya dalam kalimat dan 
jelaskan arti majas tersebut. Kamu dapat mendiskusikannya dengan teman sebangkumu.

Majas dalam Bacaan Artinya

1.  melepas lelah

2.  menyihir mata

3.  surga dunia

4.  menyelimuti langit

5.  melahap hutan

6.  si jago merah

7.  menyulap hutan

8.  mata kepala sendiri

9.  menelan korban

10. kebakaran menegur

C.2 Memahami  Isi  dan  Pesan  Moral  Dongeng 

C.1 Memahami  Arti  Majas  dalam  Bacaan

Setelah membaca dongeng “Ada Asap Ada Api”, cobalah untuk memahami isi dan pesan 
moral dongeng itu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana Gagah dan Katua mengetahui ada kebakaran di hutan?

2. Apa yang diperkirakan menyebabkan kebakaran itu sebelum mereka melihat dari dekat?

3. Mengapa manusia membakar hutan?

4. Hal-hal apa yang dilakukan manusia yang sering menyebabkan kebakaran hutan?

5. Apa pesan moral yang disampaikan dongeng itu?

1
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D. Ayo Menulis

D.1 Membuat  Kalimat  Bermajas

Nah, sekarang giliranmu untuk membuat kalimat bermajas!
Perhatikan contoh yang telah diberikan agar jelas artinya. Kemudian, buatlah kalimatmu 
sendiri dengan menggunakan majas yang sama.

1. Hingga detik ini belum ada bantuan Pemerintah yang diterima para korban kebakaran.

 ..................................................................................................................................................................................................

2. Hutan kita merupakan harta yang tak ternilai.

 ..................................................................................................................................................................................................

3. Sejak ayahnya meninggal, pemuda itu menjadi tulang punggung keluarganya.

 ..................................................................................................................................................................................................

4. Gempa bumi yang terjadi telah meratakan semua yang ada di kota kecil itu.

 ..................................................................................................................................................................................................

5. Berita tentang kebakaran hutan ini telah menyebar dari mulut ke mulut.

 ..................................................................................................................................................................................................
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D.2 Menulis  Karangan

Tentu kamu sekarang sudah paham tentang manfaat hutan, bahaya kebakaran hutan, dan pentingnya 
menjaga hutan kita. Sekarang ayo kita ajak teman-teman untuk ikut menjaga lingkungan kita.

Buatlah karangan dengan tema “Melestarikan Hutan Kita”.

Agar tulisanmu lebih memberikan kesan dan pengaruh bagi pembaca, pilihlah majas 
yang benar dari pilihan majas dalam tabel di bawah ini. Gunakan paling sedikit dua majas 
dalam karanganmu.

Majas Artinya

pohon yang menjulang pohon yang tumbuh tinggi

rumah para hewan tempat tinggal hewan, yaitu hutan

paru-paru dunia penghasil oksigen, yaitu hutan

bahu-membahu tolong-menolong

surga dunia tempat yang indah

barisan pohon pohon yang tumbuh berjejer atau berurutan

lahan gundul tanah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman

alam yang murka bencana alam

banjir menerjang banjir datang dengan tiba-tiba

penebangan liar penebangan yang tidak sesuai dengan aturan
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Gunakan panduan kerangka karangan di bawah ini.
Kamu juga dapat menggunakan kalimat ajakan pada bagian penutup karanganmu.

Kerangka Karangan

Judul Karangan: “Melestarikan Hutan Kita”

Pembuka

(pengantar)

Hutan adalah salah satu kekayaan milik

bangsa Indonesia yang sangat bernilai.                                                                                           

............................................................................................

............................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Isi

(pendapat)

Kita perlu menjaga dan melestarikan hutan kita karena manfaat 

hutan sangat banyak bagi manusia.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Kalau hutan kita tidak ada lagi, .........................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Penutup

(kesimpulan)

Pelestarian hutan bukanlah hal yang sulit.

Kita dapat mengerjakan hal-hal sederhana di sekitar kita, seperti 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tema 1  Hutan Kita16

BM LEVEL 6_Unit 1-4.indd   16 27/03/2019   15.31.42


