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TEMA : HIBURAN 
Wacana 1 
 JUMPA ARTIS CILIK 
  

Dela seorang artis cilik. Penggemarnya banyak. Suaranya bagus. Gaya menyanyinya 
menarik. Oleh karena itu, banyak anak-anak yang menyukainya. 
 Minggu lalu, Dela menyanyi di alun-alun kota. Penontonnya banyak. Dalam acara 
tersebut, ia didampingi oleh ayahnya. 
 Para penonton selalu bertepuk tangan setiap kali Dela selesai menyanyikan sebuah lagu. 
Pada saat akan menyanyikan lagu berikutnya, tiba-tiba ia menjerit,” Hi, cicak ... cicak! Ayah, 
tolong ..!” Dela kaget karena ada cecak di bajunya. Ayahnya segera memeriksa baju Dela. Oh, 
ternyata cicak mainan. Hm, bererti  ada yang usil. 
 Karena masih terkejut, Dela belum mau tampil di panggung. ”Ayo, siapa tadi yang 
melempar cicak plastik ini ? Kalau tidak ada yang mengaku, Dela tidak mau menyanyi lagi,” 
kata ayah Dela. 
 Seorang gadis cilik sebaya Dela tiba-tiba naik ke panggung. Ia pun mendekati Dela. ” 
Maaf ya, Del....Aku menyesal. Habis ...aku ingin sekali bersalaman dengan kamu!” Ujarnya lirih. 
 Dela mengangguk dan tersenyum. “ Ya, tapi lain kali jangan begitu, ya! Oya, siapa 
namamu?” tanya Dela sambil mengulurkan tangannya. 

Gadis cilik itu lalu menyambar dan mencium tangan Dela. ”Saya Heni ”kata anak itu. Ah, 
betapa sennagnya Heni bisa berkenalan langsung dengan artis kesayangannya. 
Dikutip dari :Bina Bahasa dan Sastra Indonesia, Erlangga 
 
Wacana 2 
 TARI COKEK 
  

Malam itu, Bayu sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya ditemani Kakek Ali. 
 ”Kek, Kakek tahu nama-nama tarian Betawi, tidak? Saya ada PR tentang itu, Kek,” kata 
Bayu. 
 “Oh, kalau Taria Betawi, Kakek tahu! Salah satunya, tari cokek. Waktu masih muda, 
Kakek pernah menarikannya,” ujar kakek. 
 “Wah, asyik! Lalu apa lagi tari Betawi yang lain, Kek?” 
 “Ada tari Zapin, lalu, ah.... Kakek lupa! Sebenarnya, masih ada yang lainnya.” 
 ”Kek, ceritakan tentang tari Cokek dong ?”Bayu meminta. 
 Kakek Ali kemudian bercerita. 
 ”Tari Cokek sudah lama ada, yaitu sejak abad ke-19. waktu itu negara kita masih dijajah 
Belanda.” 
 ”Kok, namanya lucu ya, Kek? Seperti bahasa Cina.” ucap Bayu. 
 “Benar, tarian ini memang dipengaruhi budaya cina. Mulanya, tarian ini dipertunjukkan 
di rumah – rumah Cina untuk menghibur pembesar Belanda.” 
 ”Apa tarian itu sekarang masih ada, Kek ? tanya Bayu. 



”Ada, sekarang sudah menjadi tarian muda-mudi. Akan tetapi, tariannya sudah tidak 
sama lagi dengan tari Cokek zaman dahulu. Sekarang, ya, sering ditampilkan pada acara 
perayaan atau peresmian sesuatu.” 

”Penarinya bagaimana, Kek?” tanya Bayu lagi. 
”Penari utamanya wanita, sedangkan penari pria sebagai pasangannya.” jawab kakek. 
”Bagaimana pakaian penarinya?” 
’Dahulu, penari cokek menggunakan baju kurung dan celana dari sutera. Lalu, dilengkapi 

selendang yang diselempangkan di dada.” 
”Apa sekarang pakaian tarinya masih sama, Kek?” tanya Bayu. 
”Tidak, sekarang penari wanita memakai kain dan kebaya, serta selendang di dada. 

Penarinya juga merangkap sebagai penyanyi. Lagu yang sering dinyanyikan antara lain lagu ” 
Kicir-kicir ” dan ” Jali-jali ”. 

”Wah, hebat juga! Lalu, apakah gerakan penari pria dan wanitanya sama?” 
”Tentu tidak. Penari wanita ada gerakannya sendiri. Kalau penari pria gerakannya lain 

lagi. Contohnya kepala diputar, disentak ke depan sesuai dengan irama musik.” 
”Wah terima kasih ya, Kek! Bayu tulis dulu semua penjelasan Kakek tadi. Nanti kalau 

ada yang kurang, Bayu tanya lagi.” kata Bayu. 
”Ya, ya, belajarlah yang tekun! Kakek do’akan nilai tugasmu ini bagus,” ujar kakek Ali. 

Sumber : 
Kesenian jakarta kelas 6  
 
Wacana 3 
CINTA SEPERTI GARAM 

 
Seorang raja yang sudah tua mempunyai tiga anak laki-laki. Raja itu bingung memilih calon 

penggantinya sebagai putera mahkota. Akhirnya, ia mendapat ide. Ketiga anaknya itu lalu 
dipanggil untuk menghadap. 

”Anak-anakku , aku akan menguji kalian dengan satu pertanyaan. Siapa yang jawabannya 
paling baik, dialah yang berhak menjadi putra mahkota. Bagaimana, kalian siap ?” 

”Siap Ayah,” jawab ketiga putranya itu. 
”Begini pertanyaannya. Jika kalian jadi raja, sebesar apa cintamu pada rakyatmu?” tanya 

sang raja. 
Putra pertama menjawab,” Cintaku kepada rakyatku sebesar guinung! Alasannya karena di 

dunia ini tidak ada yang sebesar gunung. Jadi seperti itulah cintaku kepada rakyatku ,” jawabnya 
penuh semangat. 

Raja lalu bersabda, ” Di pulau Madura ini tidak ada gunung, Cuma ada bukit. Kau hanya 
mendengar kata orang saja, belum pernah sekalipun  melihatnya!” kata raja kecewa. 

Kemudian putra kedua menjawab, ”Cintaku kepada rakyat setinggi bintang. Alasannya, 
karena bintang letaknya paling tinggi dari semua benda di dunia ini!” jawabnya dengan bangga.  

”Hm, pikiranmu terlalu jauh tinggi dari bumi, sedangkan hal-hal di bumi ini sendiri kau 
lupakan!” sahut raja tetap tidak puas. 

Kini giliran putra bungsu menjawab, ”Cintaku kepada rakyatku seperti garam,” katanya 
dengan tenang. 

”Hah? Mengapa seperti garam?” tanya sang raja heran. 
”Karena sehari-hari aku membuat garam bersama-sama rakyat. Selain itu, setiap manusia di 

dunia ini pasti membutuhkasn garam dalam makanan mereka. Jika cintaku seperti garam, berarti 



semua orang dapat merasakan cintaku itu. Tak seorangpun yang tidak mendapatkan cintaku. 
Demikianlah yang ku maksud cintaku seperti garam,” jelas putra bungsu. 

Mendengar penjelasan itu, raja mengangguk-angguk dan tersenyum dan puas.”Jawabanmu 
menunjukkan hal yang nyata ada di pulau kita ini, yaitu garam. Itu juga menunjukkan bahwa 
engkau begitu dekat dengan rakyat. Oleh sebab itu, kuputuskan..putra bungsukulah yang kelak 
menjadi penggantiku!” titah raja. 
Sumber : cerita rakyat madura, D. Zawawi Imron. 
 
Wacana 4 
AKU DAN ADIKKU 
Karya Norma Aisyah 
 

Aku mempunyai dua orang adik. Akan tetapi, adikku sudah agak besar-besar. Aku 
senang sekali. 

Adikku yang paling dekat denganku sudah duduk di kelas tiga SD. Namanya Fati. Ia 
cukup cerdas, tidak kalah dengan teman-teman sekelasnya. Terbukti pada kenaikan kelas tahun 
ini, ia berada di peringkat keempat. 

Biarpun sekarang kelas tiga, ia masih suka menangis. Jika makanpun, kadang-kadang 
minta disuapi. Jika mau tidur malam, ia minta ditemani ayah dan dibacakan dongeng. Oh ya, 
ayahku pintar sekali mengarang dongeng untuk dibacakan pada kedua adikku sebelum tidur. 

Paling lucu adalah adik bungsuku yang laki-laki. Namanya Kiki. Ia suka nonton film 
Ksatria Baja Hitam di RCTI. Ia ingin setiap hari adalah hari Selasa. Alasannya, karena pada hari 
itulah film kesukaannya diputar. 

Kiki selalu bermain sebagai Ksatria Baja Hitam. Ia memakai topeng Ksatria Baja Hitam 
miliknya. Lengkap dengan kaus tangan, kaus kaki dan sepatu. Lalu, ia beraksi di depan lemari 
sambil menyanyi lagu Ksatria Baja Hitam sekeras-kerasnya. 

Pokoknya, asyik sekali bermain dengan kedua adikku. Susahnya, jika berrmain mereka 
selalu menggelar aneka mainannya di lantai dan jika sudah bermain ditinggalkan begitu saja. 
Mereka tidak mau membereskannya. Jadi, ibu yang selalu repot membereskan aneka mainan 
mereka. 

Jika kami bertengkar, aduh, ramainya bukan main. Pokoknya ribut deh. Aku sering 
dipukuli si bungsu. Adikku yang kecil ini tidak punya rasa takut. Ia paling berani melawan 
kakak-kakaknya. 

Itulah adik-adikku. Biarpun mereka kadang-kadang nakal, tapi aku tetap menyayanginya. 
Tidak terbayang olehku, alangkah sepinya jika di rumah tidak ada adik-adikku. 
Sumber : Bobo no 27, 13 Oktober 1994 
 
 
Wacana 5 
PIO DAN HARIMAU 
 

Pio tampak gelisah. Kakeknya, Kakek Sueb, belum juga pulang dari hutan. Akan tetapi 
tak lama kemudian, kakek Sueb tiba. Ia tampak membawa seikat rotan dan seekor anak harimau. 

”Kek, anak harimau ini dari mana? Bagaimana kalau nanti induknya mencarinya?” tanya 
Pio ketakutan. 



Kakek Sueb tersenyum,”Justru karena itu, kakek kasihan pada anak harimau ini. Ia 
terpisah dari induknya. Kakek menemukannya di tepi jalan setapak. Ya, sudah, kakek bawa 
pulang. Kita akan pelihara dia. Mudah-mudahan dia betah.” 

”Nanti jika induknya marah dan menerkam kita?” tanya Pio tetap ketakutan. 
”Kita kan tidak bermaksud jahat pada harimau ini” jawab kakek. 

Kakek segera membawa anak harimau itu ke belakang rumah. Ia dimasukkan ke kandang 
kambing yang sudah tidak dipakai. Sebelumnya, anak harimau itu dikalungi sebuah lonceng 
kecil. 

Beberapa tahun kemudian, setelah kakek Sueb meninnggal, anak harimau itu dilepas. Pio 
yakin ank harimau itu sudah bisa mencari makan sendiri. 

Sewaktu Pio mencari rotan di hutan, ia melihat seekor anak burung yang terluka. Ia 
melongok ke atas pohon. Dilihatnya ada sarang burung di atas ranting pohon. Pio segera 
memanjat. Ternyata, tiga ekor anak burung ada di dalam sangkar itu. Ia lalu memasukkan anak 
burung itu agar bersama dengan teman-temannya.  

Pio segera turun. Ia terkejut! Ternyata, seekor harimau telah menantinya di bawah. 
Harimau itu tiba-tiba meloncat ke atas pohon. Pio sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar. Harimau 
itu melihat dengan sorot mata yang tajam sambil menggerak-gerakkan ekornya. 

Terdengar suara gemerincing lonceng. Pio seketika ingat suara lonceng itu. Suara itu 
sama dengan lonceng yang dikalungkan pada leher si anak harimau beberapa tahun lalu. Darah 
Pio berdesir cepat. 

”Mungkinkah ini harimau yang pernah ia dan kakeknya pelihara beberapa tahun lalu,” 
gumamnya dalam hati. 

Harimau itu seakan-akan mengerti apa yang dipikirkan Pio. Ia menggerak-gerakkan 
lehernya. Suara lonceng semakin keras. Beberapa menit kemudian, harimau itu turun. Kemudian 
menghilang ke tengah hutan. 

Pio segera turun. Ia segera pulang ke kampungnya. Sepanjang perjalanan, ia berpikir 
tentang harimau tadi. 

”Untung harimau itu tidak menerkamku. Mungkin ia masih ingat apa yang aku perbuat 
bersama kakekku dulu. Setiap orang yang berbuat baik tentu akan mendapat balasan yang baik 
juga,” kata Pio dalam hati. 
 
 



Wacana 6 
RAKET KESAYANGAN 
Cahyo Nugroho 
 

Sejak kelas satu, Andri hobi bermain bulu tangkis. ”Andri ingin menjadi pemain nasional 
seperti Taufik Hidayat,” jawabnya setiap kali ditanya. 

Kedua orang tua Andri senang mendengar cita-cita anaknya itu. ”Yah...! Andri ingin 
punya raket yang bagus, dong.” pinta Andri pada ayahnya. 

”Iya, tapi Andri harus janji dulu sama ayah,” jawab ayahnya. 
”Janji apa, Yah?” tanya Andri penasaran. 
”Andri akan rajin belajar dan berlatih,” kata ayahnya menjelaskan. 
”O, itu, baiklah. Andri janji. Tapi kapan akan Ayah akan membelikan raket itu untuk 

Andri?” tanya Andri bersemangat. 
” Tunggu aja, yang pasti ayah akan memebelikannya untukmu,” jawab ayahnya. 
Tepat di hari ulang tahun Andri, ayahnya menghadiahi Andri sebuah raket merk terkenal. 

”Wah, Yah! Ini raket yang sudah lama Andri inginkan. Pasti harganya mahal.” 
”Tak apa. Itu kan, kesukaanmu. Selain itu karena prestasimu bagus di sekolah, kamu 

pantas menerimanya.” jawab ayahnya ikhlas. 
Melihat keseriusan Andri menekuni hobinya, ayahnya mendaptarkannya ke klub bulu 

tangkis. Andri sangat senang dan lebih rajin berlatih. 
Tak terasa, sudah sembilan bulan Andri berlatih di klub itu. Perkembangan Andri cukup 

bagus. Pelatihnya Pak Frans, berniat untuk mengirim Andri mengikuti pertandingan antar klub. 
Sebulan kemudian, hari pertandingan pun tiba. Andri berhasil melewati babak-babak 

awal dengan mudah. Bahkan, akhirnya ia lolos ke babak final. 
Kini dua pemain terbaik saling berhadapan. Pertandinagn berjalan seru. Keduanya saling 

kejar-mengejar angka. 
Ketika melakukan smes, Andri merasakan suara aneh pada raketnya. Ternyata raketnya 

patah. Senarnya pun koyak. Sesaat ia terbayang wajah ayahnya saat memberikan raket itu. 
”Andri....! Cepat ganti raketnya dan lanjutkan pertandingan!” teriak Pak Frans. 
Andri tersadar dan segera mengganti raketnya. Akan tetapi ia menjadi kurang percaya 

diri. Pukulannya tidak akurat lagi. Andri minta izin wasit untuk mengelap keringatnya. Ayahnya 
segera menyeruak dari kerumunan penonton. 

”Andri...! Kamu harus terus bersemangat! Tunjukkan pada ayah permainan terbaikmu. 
Jangan risaukan raket itu. Ayah akan lebih senang kalau anak ayah pantang menyerah dan tidak 
putus asa!” ucap ayahnya sambil menepuk bahu Andri. 

Semangat Andri bangkit lagi. Bahkan, lebih besar dari sebelumnya. Pertandingan 
dilanjutkan kembali. Andri tak memberi kesempatan lawan. Akhirnya, Andri menang! 

Sorak-sorai penonton mengiringi Andri ketika menerima hadiah. Selain uang, ia juga 
mendapat raket yang sama seperti hadiah dari ayahnya. Dengan rasa bangga Andri 
mengacungkan raket itu ke arah ayahnya. Ayahnya memandanginya dengan penuh haru. 



Wacana 5 
SANG JAGO LAPANGAN 
 

Pertandingan sepak bola antar SD sudah berlangsung satu minggu. SD PELITA sudah 
bertanding tiga kali dan selalu menang dalam setiap pertandingannya. Akhirnya, SD PELITA 
maju ke pinal. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan hari Sabtu. SD Pelita akan berhadapan 
dengan SD GARUDA I. 

Kesebelasan SD PELITA diperkuat Made, Ujang, Rijal dan Bayu, si bintang  lapangan.  
Hari yang ditunggu – tunggu pun tiba. Pertandingan dilaksanakan pukul 16.00 WIB. Lima belas 
menit sebelum pertandingan, kedua kesebelasan telah berada di tepi lapangan. Bayu dan kawan- 
kawannya sedang mendengarkan pengarahan dari Pak Yanto, guru olah raga mereka . 

Para penonton terus berdatangan kelapangan. Bukan hanya siswa yang menonton. Akan 
tetapi, banyak pula orang tua murid, guru, dan masyarakat sekitar yang menonton. 
Tepat pukul 16.00 pertandingan dimulai. Awal permainan masih berjalan biasa saja. Mereka 
saling menyerang. Beberapa kali tendangan yang ditujukan ke gawang dapat di tangkap oleh 
penjaga gawang. 

Pertandingan telah berlangsung lima belas menit. Kedudukan masih 0-0. Para penyerang 
kedua kesebelasan saling melakukan serangan secara bergantian. 

Bola kini ditendang Andi SD GARUDA 1 ke arah temannya, Edi. Akan tetapi, bola 
justru di terima Bayu. Bayu kemudian menggiringnya melewati beberapa pemain dan di 
tendangnya langsung ke arah gawang. Akhirnya, bayu berhasil memasukan bola ke gawang 
lawan. Kedudukan berubah 1-0 untuk SD PELITA.  

Wasit meniup peluit panjang tanda istirahat. Kedua kesebelasan menghentikan 
permainan. Sambil istirahat, kedua kesebelasan mendapat pengarahan dari pelatih masing- 
masing. 

Saat babak kedua, pertandingan semakin seru. Iwan, kapten kesebelasan SD GARUDA 1, 
berhasil mencetak gol kegawang made. Akhirnnya kedudukan menjadi 1-1. 
Akan tetapi, lima belas menit kemudian, Bayu kembali mencetak gol untuk kesebelasannya. Kini 
SD PELITA unggul 2-1. 

Sampai pertandingan berakhir, kedudukan tidak berubah. Dengan demikian, SD PELITA 
menjadi juara pertama. 


