
Section II (continued)

Part B – 15 marks
Attempt Question 5
Allow about 30 minutes for this part

Question 5 (15 marks)

Bacalah teks yang dimuat pada halaman berikut. Dalam 250–300 kata, dengan menggunakan
kata-kata Anda sendiri, tulislah sebuah surat yang menanggapi ide-ide dalam teks tersebut,
dan berikanlah pendapat pribadi Anda mengenai masalah yang dibahas dalam teks. Surat
Anda akan dimuat di majalah dinding sekolah.

Question 5 continues on page 15

Jawablah Pertanyaan 5 dalam bahasa
INDONESIA dalam buku tulis TERSENDIRI.
Apabila diperlukan, tersedia buku tulis
tambahan.

Jawaban Anda akan dinilai berdasarkan
kemampuan Anda untuk:

■ bertukar informasi menanggapi pendapat,
ide-ide dan informasi dalam wacana

■ menuliskan argumentasi yang runtut yang
didukung dengan contoh-contoh dari wacana

■ menyampaikan informasi dan ide-ide dengan
tepat dalam bahasa yang sesuai

Answer Question 5 in INDONESIAN in a
SEPARATE writing booklet. Extra writing
booklets are available.

In your answer you will be assessed on how
well you:

■ exchange information in response to
opinions, ideas and information

■ compose a well-structured argument
supported by textual reference

■ convey information, opinions and ideas
accurately and appropriately
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Question 5 (continued)

Banjir di halaman sekolahku!! Apa penyebabnya sih? Kemarin ketika pulang sekolah, aku
lewat di kompleks perumahan baru di dekat sekolahku dan kulihat comberan dan selokan air
yang mampet di sana. Kupikir, tentu inilah penyebab banjir yang selama ini melanda kawasan
di sekitar sekolahku. Jadinya aku merasa jengkel banget. Tapi kalau dipikir-pikir, timbul
pertanyaan mengapa selokan itu mampet? Ini yang perlu dijawab di sini. 

Ketika kulihat sekelilingku, ada tempat-tempat sampah yang tersedia di depan setiap rumah di
kompleks itu. Jadi bagaimana sampah tersebut bisa tersangkut di selokan dan bukannya ada di
tempat sampah?

Jawabannya bisa ditebak. Nampaknya penghuni daerah perumahan itu malas dan kurang sadar
lingkungan. Mereka membuang sampah sembarangan walaupun sudah disediakan tempat
pembuangan sampah yang seharusnya.

Kulihat sendiri secara langsung bagaimana anak-anak kecil membuang bungkus makanan
seenaknya ketika pulang sekolah. Selain itu mereka membuang botol plastik, kotak minuman
dan bungkus plastik di berbagai tempat sekenanya. Bahkan beberapa dari mereka saling
menyepak botol plastik itu seperti main bola dan botol itu masuk ke selokan. Ketika kutengok
selokan tersebut, kulihat sudah banyak botol, bungkus plastik dan kotak minuman terapung-
apung di sana. Lebih buruk lagi, kulihat juga seorang pembantu rumah tangga dengan
seenaknya malah membuang sampah ke dalam selokan itu. Memang, baginya lebih mudah
membuangnya ke selokan daripada memasukkannya ke tempat sampah. Mengapa? Itu
kebiasaan buruk!

Bayangkanlah kalau hujan datang! Tentu kita semua bisa menduga apa yang bakal terjadi.
Sampah tersebut akan menyumbat selokan itu sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar,
dan akibatnya air serta sampahnya akan melimpah ke jalanan. Selain kotor, limpahan air dan
sampah ini juga membawa penyakit. Brengsek kan?

Makanya, sebagai kawula muda kita berkewajiban ikut menjaga lingkungan yang sehat dan
bersih. Kita kan nggak mau kalau lingkungan kita menjadi sumber penyakit. Kesehatan dan
kebersihan lingkungan harus dipelihara. Kalau bukan kita-kita yang muda ini, siapa lagi dong
yang peduli lingkungan? Semboyan kita: BEKEN! (Bersih, Elok, Keren, Enak, Nyaman).
Hebat kan?

End of Question 5

Please turn over
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