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1. Dengarkanlah cerita ini dengan seksama 

Kasus Caca Coco 

Sahabatku Caca paling doyan makan cokelat. Setiap hari entah berapa bungkus 

cokelat habis dilahapnya. Caca bahkan telah bergurau bahwa darahnya telah 

berlumeran cokelat sehingga warnanya bukan merah lagi. Ah, ada-ada saja, ya.  

Isi tas Caca pasti selalu ada cokelat. Caca pun masih menyelipkan beberapa 

cokelatnya disaku supaya ia bisa ngemil di mana-mana. Jadi, ya wajar bila teman-

teman  menju-lukinya si Caca Coco. Tapi, tidak semua teman bisa mencicipi lezatnya 

cokelat Caca. Ia selalu pilih-pilih dan hanya memberi teman dekatnya saja, misalnya 

aku.  

Nah, sudah hampir dua minggu lebih kuperhatikan Caca sering kebingungan. Ia 

sering tampak kesal dan bersikap ketus. Suatu hari seusai sekolah aku sedang 

memergokinya sedang sibuk memeriksa tiap laci di meja kelas. “Heh, kamu lagi cari 

apa, Ca?” tegurku penasaran. Kelas sudah kosong yang ada hanya kami berdua. ”Aku 

cari bungkus cokelat atau apalah sisa-sisanya ....” jawab  Caca dengan wajah kesal. 

”Aku yakin ada pencuri di kelas ini! Cokelat-cokelatku sering hilang dari dalam tas.”  

“Yang betul, Ca? Mungkin kau lupa sudah memberinya ke teman. Atau malah 

sudah kaumakan sendiri.” Kataku tak percaya. Caca mendesah lelah. Ia duduk dengan 

wajah muram.  

“Tak mungkin, May. Aku tahu persis berapa jumlah cokelat yang kubawa setiap hari. 

Belakangan ini, setiap pulang sekolah, cokelat-cokelatku sering berkurang jumlahnya. 

Hari ini saja sekantong cokelatku juga hilang. Aku jadi gemas ingin tahu siapa 

pelakunya.” Jelas Caca.  

Caca lalu menceritakan awal peristiwa pencurian pertama. Saat itu, ia membawa 

sekantong cokelat asli dari Belgia. Aku ingat, saat itu ikut mencicipi cokelat kiriman Om 

Caca itu. Caca sama sekali tidak menawarkan pada teman yang lain. Saat itu, kulihat 

ada beberapa pasang mata yang memandang ke arah kami dengan rasa ingin. 

Sekantong cokelat itu pun hilang entah ke mana. Kemudian disusul dengan hilangnya 

sejumlah cokelat lainnya. Aku pun berpikir keras mencari cara menjebak pelaku 

pencurian itu. Akhirnya, aku menemukan cara yang bagus. Kujelaskan pada Caca. 

Caca tampak bersemangat. Maka, kami berdua sibuk menyiapkan jebakan tersebut.  

Hari berikutnya, Caca sengaja menggembar-gemborkan bahwa ia telah membeli  

cokelat-cokelat yang istimewa dari mini market Miaw. Mini market itu terletak tidak jauh 

dari sekolah. Dengan gayanya yang sedikit heboh, aku yakin seisi kelas tahu Caca 

Coco telah membeli cokelat di mini market itu.  

“May, cokelat itu hilang. Pencuri itu kembali beraksi.” desis Caca saat kami pulang.  

“Oke, berarti pengintaian di mulai sore ini.” Kataku mantap.  

Sore itu kami berdua menunggu di dekat mini market Miaw. Aku dan Caca 

memesan minuman di salah satu kedai sambil berpura-pura membaca majalah. Mata 
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kami awas memperhatikan mini market itu. Tempat itu cukup strategis karena bisa 

melihat jelas ke dalam mini market. 

 “Bagaimana kalau pencuri itu tahu ini cuma jebakan, May?” Caca ragu.  

“Ya, kita kan masih punya waktu seminggu lagi, Ca. Tenang dan Sabarlah. Aku 

yakin pencuri itu akan muncul,” kataku meyakinkan.  

Benar saja, dari ujung jalan tampak seorang anak perempuan yang kami kenal. Ia 

berjalan santai, tangan kanannya menggenggam dompet. Iin! Aku dan Caca ternganga. 

Kami sama sekali tidak menduga. Iin itu pendiam dan tidak banyak tingkah. Orangnya 

juga sederhana dan lugu. 

 Lin masuk ke dalam mini market dan langsung menuju ke kasir. Ia tampak 

mengeluarkan sehelai kertas yang aku tahu itu adalah bungkus cokelat batang Caca. Ia 

kemudian berbicara, sambil menunjukkan bungkus cokelat itu kepada penjaga kasir. 

Dari mimik wajahnya, jelas kasir itu sangat keheranan. Kasir itu menggeleng-gelengkan 

kepala. Iin tampak ngotot sehingga kasir melambaikan tangan kepada rekannya yang 

lain.  

Dua orang penjaga toko datang menghampiri. Mereka bergantian memeriksa  

“Duh, May, galak amat, sih, si Bapak kumis itu.” gumam Caca tegang. 

Syukurlah, petugas itu kemudian meninggalkannya. Iin pun memungut kertas 

bungkus itu lalu bergegas keluar. Jelas, ia amat terpukul. Matanya berkaca-kaca 

menahan tangis. Ia berjalan sambil memandangi bungkus tadi.  

Pasti tulisan inilah yang dibacanya pada bagian dalam bungkus cokelat itu: 

Berhadiah langsung tanpa diundi Rp. 100.000,00. Tukarkan segera di tempat 

pembelian pada pukul ,16.00 s/d 17.00. Promo ini berlaku hingga 11 Maret 2007. Aku 

meminta Omku yang bekerja di percetakan untuk mencetak label itu. Hasil cetakannya 

sangat meyakinkan.  Buktinya, Iin terkecoh. 

 ”Ayo, Ca, kita tangkap basah pelakunya sebelum jauh.” ajakku. Tapi, Caca malah 

menggeleng lemah. ”Nggak, May. Aku pikir ini tidak perlu diteruskan. Apapun alasan Iin 

mencuri cokelat-cokelatku, aku maafkan, deh. Sekarang, pasti dia merasa malu, takut, 

dan sedih. Aku nggak tega,” kata Caca pelan. ”Lagipula,” ia melanjutkan, “selama ini 

aku belum pernah menawari Iin sebatang cokelat pun. Mungkin dia jadi penasaran...” 

Ah, alasan apapun hanya Iin yang tahu. Aku yakin, cepat atau lambat, Iin akan 

menyadari tipuan ini. Sementara, tampaknya Caca mulai sadar akan sifatnya yang 

pelit. Semoga saja semua akan berakhir dengan baik. 

        Sumber: Bobo, edisi 13 September 2007 hal. 6-7 (dengan pengubahan seperlunya) 

Ayo,  jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 

a) Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut?  

b) Sebutkan pula watak setiap tokoh dalam cepen tersebut! 

c) Tentukan latar dalam cerpen tersebut! 

d) Apa tema cerpen tersebut! 

e) Amanat apa yang bisa kamu ambil dari cerpen tersebut? 
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1.  A. Amatilah gambar di bawah ini! 

 

Bagaimana tanggapanmu tentang kegiatan yang dilakukan oleh anak itu? 

Ungkapkanlah secara lisan isi pujianmu! 

 

B.  Amatilah gambar di bawah ini! 

 

 

Bagaimana tanggapanmu tentang kegiatan yang dilakukan oleh anak itu? 

Ungkapkanlah secara lisan isi kritikanmu! 
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2. Bacalah bacaan di bawah ini dengan seksama ! 

 

Bagaimana Menghemat Minyak Bumi? 

Setiap hari kita dekat dengan kendaraan bermotor, baik sepeda motor, mobil 

pribadi, maupun angkutan umum. Kita juga sangat bergantung kepada listrik untuk 

penerangan                                                                  dan mengoperasikan alat-alat 

elektronik. 

Kendaraan bermotor dan mesin pembangkit tenaga listrik sebagian besar mendapat 

tenaga dari pembakaran bensin dan solar. 

   Untuk memasak di dapur juga membutuhkan kompor yang dinyalakan dengan 

sumber tenaga minyak tanah atau gas. Tahukah kamu, dari mana bahan dasar bensin, 

solar dan minyak tanah? Tentu saja dari minyak bumi. Lantas, minyak bumi berasal 

dari apa? 

Minyak bumi berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang telah mati berjuta-juta 

tahun yang lalu. Mereka telah menjadi lapisan cairan hitam yang tebal. Ini terjadi  di 

rongga-rongga di bawah tanah dan sering ditemukan bersama dengan gas alam. 

Minyak bumi dapat dibakar untuk mengeluarkan energi panas dengan cara yang sama 

seperti batu bara.  

Minyak bumi, batu bara, dan gas alam lebih dikenal sebagai bahan bakar fosil, 

karena dihasilkan oleh fosil hewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah mati berjuta juta 

tahun yang lalu. 

Minyak bumi diambil dengan cara mengebor lubang pada permukaan bumi, lalu 

memompanya keluar. Lubang itu dikenal sebagai sumur minyak. Kadang minyak bumi 

berada di bawah tekanan dalam perut bumi, sehingga menyembur keluar setelah bor 

mencapai tempat penyimpanan dan membentuk pancuran minyak. Minyak bumi dapat 

diolah jadi bensin, solar, parafin danlain-lain. 

Minyak bumi yang ditemukan di Amerika Serikat sejak satu abad lalu, sudah lama 

habis. Saat ini pasokan minyak bumi ke seluruh dunia terutama berasal dari negara-

negara di Timur Tengah. Negara lain yang memasok minyak bumi ke seluruh dunia 

termasuk Indonesia. 

Inggris memperoleh minyak bumi dari Laut Utara. Cara pengeborannya sangat sulit, 

karena harus memasang anjungan tinggi yang berdiri di atas kaki panjang sekali 

menembus kedalaman laut dengan ombak yang besar. Untuk pekerjaan eksplorasi 

(mengambil minyak dari perut bumi), alat pengebor dipasang di atas anjungan yang 

terapung apung dan bisa ditarik ke mana-mana. Para pekerja di Laut Utara diterpa 

hawa dingin, sedangkan para pekerja di Timur Tengah diterpa hawa panas gurun pasir. 

Di Indonesia, sumur minyak terdapat di darat dan lepas pantai. 

Manfaat minyak bumi terutama menyediakan energi untuk menggerakkan mesin, 

khususnya mesin pembakaran. Contohnya, kendaraan bermotor atau mesin mesin 

industri. Namun, hasil pembakaran minyak bumi menyebabkan polusi udara yang 
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berbahaya. Tumpahan minyak bumi di laut juga merusak pantai dan membunuh 

banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di perairan laut yang tercemar. 

Sekarang cadangan minyak bumi sudah hampir habis. Padahal untuk memperbarui 

sumber minyak memakan waktu sangat  lama. Semakin menipisnya cadangan minyak 

bumi, menyebabkan semakinmeningginya harga minyak. 

Jadi, kita semua harus menghemat dan menyimpan persediaan minyak bumi selama 

mungkin. Bersamaan dengan penghematan minyak bumi, kita dapat mencari sumber 

sumber energi pengganti untuk kemudian hari, seperti tenaga matahari, tenaga angin, 

bahkan tenaga nuklir. Upaya ini juga mengurangi polusi yang ditimbulkan 

olehpembakaran minyak bumi.  

Nah, bagaimana cara kita ikut menghemat penggunaan minyak bumi? Kita dapat 

melakukannya antara lain dengan cara menghemat listrik, karena minyak bumi juga 

digunakan sebagai energi pembangkit listrik. Lampu, TV, AC, dan alat-alat elektronik 

lainnya dihidupkan bila diperlukan saja. Pemakaian kendaraan bila perlu saja, dan 

sebaiknya sekali bepergian untuk beberapa tujuan di jalur yang sama. Selain itu, kita 

berharap pemerintah bisa menyediakan sarana transportasi yang bisa mengangkut 

sekaligus orang banyak, tetapi nyaman dan murah. 

Sumber: Yunior, Minggu, 7 Mei 2006 

 

Kerjakanlah soal-soal  berikut! 

a. Bacalah kembali bacaan ”Bagaimana Menghemat Minyak Bumi” dan catatlah 

lima kata yang mempunyai sinonim! 

b. Tentukan sinonim kata-kata yang telah kamu catat dari bacaan. Ingat, jika 

sebuah kata mempunyai banyak sinonim, catatlah semua sinonimnya! 

c. Catatlah lima kata dari bacaan ”Bagaimana Menghemat Minyak Bumi” dan 

tentukan antonim kata-kata tersebut! 
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3.   Bacalah puisi dibawah ini dengan seksama! 

 

 

Pancaran Hidup 

Karya: Amal Hamzah 

 

Di pagi hari 

Aku berangkat bekerja 

Tampak olehku seorang lelaki 

Mengorek-orek tong mencari nasi 

 

Sepintas hatiku sedih 

Terasa miskin badan sendiri 

Di tengah kekayaan negeri raya 

Awak menjadi peminta-minta 

 

Lalu mataku menoleh ke badannya 

Tampak tegap-teguh semata 

Tiada cacat membuat celaka 

 

Hatiku marah 

Orang begini tak perlu dikasihani 

Di dunia Allah penuh rezeki 

Ia tinggal bermalas diri 

 

 

a. Jelaskan amanat yang terkandung dalam puisi tersebut! 

b. Ubahlah puisi tersebut kedalam bentuk prosa, tanpa merubah makna puisi tersebut! 
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