MENGATUR DAPUR
Topic: Home

Authentic Reading:
“4 LANGKAH MENGATUR DAPUR” (Kompas, December 3, 2019)
Introduction

How do you design or organize your kitchen so that it is functional, comfortable, and beautiful?

Photo by Becca Tapert on Unsplash

Learning Objectives

Learners will be able to:
 Identify the key elements in the kitchen
 Identify the steps to create a functional, safe, and beautiful kitchen
 Describe a kitchen using key vocabulary such as aliran udara, alur, menata, and perkakas
 Introduce a new idea using “berikut ini ……”
 Give additional suggestion using structure “selain ………, …… sebaiknya …..”
 Give suggestion using passive voices e.g. “Perlengkapan atau peralatan yang diletakkan
di dapur sebaiknya diatur sesuai alur kegiatan memasak”
 Use transitions within a paragraph to make a suggestion using hypothetical statement
“ ….. jika …..” followed by “setidaknya …..and “sebaiknya …” to suggest something.

Persiapan
1. Di bawah ini ada dua gambar dapur di Indonesia. Berikan tanda X pada peralatan atau
perkakas dapur yang ada dalam gambar! Diskusikan dengan teman sekelas fungsi peralatanperalatan atau perkakas-perkakas dapur ini!

 Kompor gas
 Tabung gas
 Kompor tradisional
 Penggorengan
 Panci
 Ember
 Wastafel
 Ember
 Gayung
 Tempat sampah

 Kompor gas
 Tabung gas
 Kompor tradisional
 Penggorengan
 Panci
 Ember
 Wastafel
 Ember
 Gayung
 Tempat sampah

2. Dalam kelompok kecil, diskusikan persamaan dan perbedaan dari kedua dapur ini!
Presentasikan hasil diskusi Anda di kelas!
3. Anda akan membaca sebuah artikel berjudul “4 Langkah Mengatur Dapur.” Kira-kira ada
informasi apa saja di artikel ini? Berikan tanda X pada kolom perkiraan atau prediksi yang sesuai
dengan perkiraan Anda!
No
1
2
3
4

Informasi
Ada 4 cara mengatur dapur
Perlengkapan atau perkakas yang ada di dapur
Instalasi listrik untuk dapur
Alur atau urutan /kronologi kegiatan memasak

Perkiraan
Ada
Tidak ada
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Penyajian

Lihatlah artikel berjudul “4 Langkah Mengatur Dapur” di bawah ini:
1. Ada berapa paragraf dalam artikel ini? Berikan nomor pada setiap paragraf!
2. Ada berapa sub-judul dalam artikel ini? Sebutkan sub-judul yang ada!
3. Bacalah artikel ini secara cepat untuk mencocokkan prediksi Anda (lihat halaman 2 nomor 3).

4 Langkah Mengatur Dapur

Paragraf

Sumber: Kompas, December 3, 2019

_______

Dapur akan menjadi tempat yang akan menyenangkan jika kita bisa mendesainnya
dengan baik. Setidaknya sesuai dengan selera dan kebutuhan kita. Namun, menata
dapur sebaiknya juga mempertimbangkan fungsi dan estetika.

_______

Selain sebagai tempat memasak yang nyaman dan aman, penampilan dapur
sebaiknya selaras dengan tema keseluruhan interior rumah. Dapur yang indah dan
bersih dapat menjadi tempat idaman bagi seluruh anggota keluarga.

_______

_______

_______

Disarikan dari Ideaonline.co.id, pemanfaatan ruang harus diperhatikan. Kita juga
perlu mengantisipasi segala bentuk gangguan mengingat dapur menjadi tempat
bertemunya beberapa elemen berbahaya, seperti api, air, gas, dan benda-benda tajam.
Elemen tadi perlu dikelola dengan benar dan aman. Berikut ini empat langkah untuk
menciptakan dapur yang teratur.
Ergonomis
Dimulai dengan tata letak yang ergonomis. Perlengkapan atau peralatan yang
diletakkan di dapur sebaiknya diatur sesuai alur kegiatan memasak yang biasa
dilakukan pemilik rumah. Setelah itu, tentukan posisi dan bentuk yang pas untuk
memudahkan akses pengguna dapur. Msialnya menentukan area tabung gas sehingga
mudah saat hendak menggantinya. Selain itu, dapur sebaiknya memiliki bukaan
untuk kelancaraan aliran udara dan sinat matahari agar terang dan tidak lembab.
Tempat penyimpanan
Kemudian, rancang ragam penyimpanan sesuai karakter barang-barang yang akan
disimpan. Bedakan tempat penyimpanan perkakas dengan bahan makanan. Estetika
tempat penyimpanan ini perlu diperhatikan baik dari sisi bentuk, warna, maupun
jenis bukaannya.
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_______

_______

_______

Instalasi listrik
Selanjutnya, perhatikan instalasi kelistrikannya. Selain lampu, beberapa jenis
peralatan elektronik bsia diletakkan di dapur. Oleh sebab itu, rencanakan secara
cermat pemasangan instalasi listriknya untuk mencegah hubungan arus pendek.
Material
Yang tak kalah penting adalah pemilihan material dapur. Faktor keamanan harus
diutamakan. Api dan air harus dikelola dengan benar. Sistem pipa yang baik akan
mencegah terjadinya sumbatan aliran air sehingga dapur tidak kebanjiran. Adapun
kompor (sumber api) dan perlengkapannya sebaiknya ditempatkan di area yang
aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.
Merancang dapur sebaiknya dilakukan sejak awal saat pembangunan sebuah rumah.
Kalau perlu, kita bisa menyerahkan desain dapur pada kontraktor yang khusus
menangani rancang bangun ruangan itu.

Latihan - Interpretive Mode

1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dan cocokkan dengan bacaan yang ada . Apakah
pernyataan di bawah ini benar atau salah? Jika salah, apa yang benar?
Paragraf

Pernyataan

1–2

Aspek fungsi merupakan satu-satunya
aspek yang penting dalam menata dapur
Tidak ada elemen yang berbahaya di dapur
karena dapur merupakan tempat berkumpul
keluarga
Tata letak peralatan atau perlengkapan
dapur perlu diatur sesuai alur kegiatan
yang biasa dilakukan
Perkakas dapur dapat disimpan dalam
tempat penyimpanan bahan makanan
Pemasangan listrik di dapur harus dibuat
secara hati-hati untuk mencegah (tidak
terjadi) hubungan arus pendek
Fungsi estetika lebih penting daripada
keamanan saat memilih material dapur

3
4
5
6
7

Benar

Salah

Jika salah, apa
yang benar?
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2. Lengkapi tabel di bawah ini berdasarkan bacaan!
No
1

4 langkah untuk menciptakan dapur yang teratur, aman dan indah
Langkah
Maksudnya?
Pertimbangkan faktor ergonomis

2

Atur tempat penyimpanan

3

Perhatikan instalasi listrik

4

Pemilihan material dapur

Latihan Struktur dan Tata Bahasa

A. Introducing a new idea using “berikut ini ……”
Contoh dari artikel:
Berikut ini empat langkah untuk menciptakan dapur yang teratur (Paragraf 3 kalimat terakhir)
Latihan: Lomba menulis cerita berantai. Ikuti petunjuk di bawah ini!
1. Dalam kelompok kecil, tulislah sebuah cerita berantai tentang dapur impian. Gunakanlah frasa
“berikut ini …..” sebanyak satu atau dua kali dalam cerita Anda!
2. Setiap mahasiswa hanya boleh menuliskan satu kalimat setiap gilirannya.
3. Setiap kelompok bisa meneruskan cerita hingga beberapa putaran sampai cerita selesai dengan
baik.
4. Kelompok yang menang adalah kelompok yang menulis cerita terbaik dengan penggunaan
frasa “berikut ini …” yang paling tepat.
B. Give additional suggestion using structure “Selain ………, …… sebaiknya …..”
Contoh dari artikel:
Selain sebagai tempat memasak yang nyaman dan aman, penampilan dapur sebaiknya selaras
dengan tema keseluruhan interior rumah (Paragraf 2 kalimat pertama)
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Latihan: Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini!
1. Selain ………………………………, dapur sebaiknya memperhatikan aspek estetika juga.
2. Selain ………………………………., kamar tidur sebaiknya memiliki jendela.
3. Selain sebagai tempat untuk menyimpan barang yang tidak digunakan, gudang sebaiknya
……………………….
4. Selain mereka yang mengerjakan pekerjaan esensi, semua orang sebaiknya …………………
5. ………... [buat kalimat sendiri] ………...
C. Give suggestion using passive voices
Contoh dari artikel:
Perlengkapan atau peralatan yang diletakkan di dapur sebaiknya diatur sesuai alur kegiatan
memasak (Paragraf 4 kalimat kedua)
Latihan: Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini!
1. ………….. yang disimpan di dapur, sebaiknya diatur ………………..
2. ………….. yang ditanam di halaman belakang, sebaiknya disiram ………………..
3. Buku-buku yang di ……………………, sebaiknya di ………………………
4. Sampah rumah tangga yang di ………………….., sebaiknya di ……………………….
D. Use connectors to create the follow-up information in a paragraph that begins with a
hypothetical statement “ ….. jika …..” followed by a suggestion using “setidaknya …..” and
“sebaiknya ….. “
Contoh dari artikel:
Dapur akan menjadi tempat yang menyenangkan jika kita bisa mendesainnya dengan baik.
Setidaknya sesuai dengan selera dan kebutuhan kita. Namun, menata dapur sebaiknya juga
mempertimbangkan fungsi dan estetika (Paragraf 1)
Latihan: Dalam kelompok kecil, pilihlah salah satu topik di bawah ini dan tulislah satu paragraf
berisi saran mengenai topik tersebut dengan menggunakan struktur seperti di atas!
1. Liburan
2. Pekerjaan
3. Kuliah
4. … [topik yang pernah Anda bahas di kelas] …
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Latihan - Presentational and Interpersonal Mode

1. Presentasi
Dalam kelompok kecil, rancang atau design kembali dapur di bawah ini sehingga memiliki (i) tata
letak yang ergonomis, (ii) tempat penyimpanan yang memadai, dan (iii) instalasi listrik yang aman,
serta (iv) menggunakan bahan atau material dekorasi yang menarik, aman, dan bermanfaat.
Rancangan atau design Anda harus cocok untuk konteks rumah di Indonesia!
Presentasikan rancangan Anda di kelas dan jawablah pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang
lain!

2. Main peran - Berpasangan
Situasi: Anda baru saja ditugaskan di Indonesia. Kantor Anda memberikan fasilitas rumah, tetapi
Anda kurang menyukai dapur yang ada. Anda ingin merenovasi dapur tersebut. Hari ini Anda
bertemu dengan seorang perancang ruangan.
Peran A: Anda perancang ruangan. Hari ini Anda bertemu calon klien. Tanyalah jasa apa yang
diperlukan, alasan renovasi, keinginan yang ingin diwujudkan dari renovasi, dan anggaran yang
tersedia. Anda mulai percakapan.
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Peran B: Anda pemilik rumah yang akan merenovasi dapur. Lengkapi informasi di bawah ini dan
mainkan peran Anda!
- Alasan Anda untuk merenovasi dapur ……….(lengkapi sendiri) ……..
- Anda ingin dapur yang …… (lengkapi dengan informasi mengenai dapur impian Anda) ……
- Anggaran yang Anda miliki untuk renovasi dapur ……. (jumlah anggaran dalam rupiah) ….

Kosakata

Kosakata
Aliran udara
Alur
Arus pendek
Dikelola
Diutamakan
Mempertimbangkan
Menata
Nyaman
Perkakas
Sumbatan

Definisi sesuai dengan konteks bacaan
sirkulasi udara
tahap, langkah-langkah, prosedur
korsleting, masalah listrik
dijalankan, diatur, dikontrol
dijadikan paling penting di antara semua
memikirkan yang baik dan buruk
mengorganisasi, mengatur (barang)
kondisi yang baik, enak, hati tenang
alat, barang-barang
sesuatu yang menutup jalan/ruang
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