
  RUANG BACA DI RUMAH 
Topic: Home 
 
Authentic Reading: 
“RUANG BACA DI RUMAH” (Kompas, December 6, 2019) 

 

 
 
A comfortable reading room can serve as a sanctuary for an avid reader. You can convert any 
space at home into a cozy reading spot with some tricks.  
 

 
Photo by Nick Hillier on Unsplash 

 

 
 
Learners will be able to: 
 Identify the tricks to create a cozy reading spot at home 
 Use idiomatic expression “menghabiskan waktu” in the context  
 State condition using “… hanya bisa ……. apabila /jika … …” 
 Offer advice or suggestions using connectors “jika memungkinkan …..; “pertimbangkan 

pula ….; “sebisa mungkin ….. ; …. yang patut diperhatikan ….” 
 Use connector “sekaligus” in the context 
 Use selected key vocabulary from the reading such as “nyaman,” “gemar” etc. 

 

Introduction

Learning Objectives

https://unsplash.com/@nhillier?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/reading-room?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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1. Deskripsikan gambar di bawah ini! Dari aspek design atau rancangan, penerangan, dan 
penyimpanan buku, apakah ruang ini cukup nyaman untuk membaca? Diskusikan dengan teman 
sekelas! 
 

 
 
2. Anda akan membaca sebuah artikel yang berjudul “Ruang Baca di Rumah.” Kira-kira, 
informasi apa saja yang akan muncul?  Tulis 5 prediksi Anda di sini: 
 
� ________________________________________   
� ________________________________________ 
� ________________________________________ 
� ________________________________________ 
� ________________________________________ 
 
 

 
 
1. Ada berapa paragraf dalam bacaan ini? Berikan nomor di depan setiap paragraf! 
2. Bacalah artikel berjudul “Ruang Baca di Rumah” dengan cepat dan berikan tanda [X] di depan 
prediksi Anda yang benar!  

Persiapan

Penyajian



  
Indonesian Materials Development Project - Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison 

and Education and Cultural Office, Embassy of the Republic of Indonesia, Washington D.C., USA 
 

3 

 

3. Artikel ini ditulis dengan gaya tutur lisan. Secara bergantian, bacalah artikel ini dengan suara 
dan intonasi seperti seseorang yang sedang memberikan nasehat atau yang sedang berusaha 
untuk menyakinkan orang lain. 
 
 

 
Ruang Baca di Rumah  

Sumber: Kompas, December 6, 2019 
Paragraf  
 
 
_______ 

Siapa pun yang gemar membaca pasti memahami betapa menyenangkannya 
menghabiskan waktu dengan membaca buku favorit. Kegiatan ini bisa dilakukan di 
mana saja, terutama di rumah ketika bersantai. Untuk meningkatkan kualitas baca, 
kita bisa menciptakan sudut baca yang nyaman. 
 

 
 
_______ 

JIKA koleksi buku kita banyak, memiliki perpustakaan memang lebih oke. Namun, 
saat ini kita biasa tinggal di ruang huni yang relatif lebih kecil, baik di rumah tapak 
ataupun apartemen. Menyediakan ruangan khusus untuk perpustakaan mungkin 
menjadi lebih merepotkan. Namun, kita tetap bisa berkreasi dengan memanfaatkan 
bagian-bagian tertentu rumah.  
 

 
 
 
 
_______ 

Sudut baca yang nyaman bisa jadi mengambil tempat di ruang keluarga, kamar tidur, 
teras belakang, atau bahkan balkon. Sebaiknya pilih ruangan yang tenang dan tidak 
banyak dilalui orang agar aktivitas membaca tak gampang terganggu. Dengan ukuran 
yang tidak terlalu besar, Anda justru bisa mengoptimalkan penampilannya.  
 

 
 
 
 
_______ 

Hal kedua yang patut diperhatikan adalah rak penyimpanan buku. Jika 
memungkinkan, letakkan rak di dekat ruang baca. Kita bisa menggunakan misalnya 
sofa yang bagian bawahnya sekaligus disekat menjadi rak buku atau menggantung 
rak di dinding. Rak juga akan terlihat lebih rapi jika seolah-olah berada di dalam 
dinding sehingga permukaan rak sejajar dengan permukaan dinding (built-in). 
Namun, ini hanya bisa dilakukan apabila letak perpustakaan sudah ditentukan ketika 
kita mulai membangun rumah.  
 

 
 
 
_______ 

Pertimbangkan pula penerangan. Sebisa mungkin upayakan ada ventilasi yang 
memberikan pencahayaan alami sekaligus mendukung sirkulasi udara yang baik. 
Selain itu, letakkan lampu di langit-langit yang cukup mampu memberikan 
penerangan merata untuk keseluruhan ruangan. Untuk kebutuhan membaca pada 
malam hari, jika Anda masih membutuhkan penerangan tambahan, Anda bisa 
meletakkan standing lamp atau lampu meja.   
 

 
_______ 

Kita bisa berkreasi lebih jauh dengan memersonalisasi sudut baca, misalnya dengan 
menghiasnya dengan aksesori yang berkaitan dengan buku kesayangan atau 
meletakkan vas berisi bunga segar di meja baca. Anda bahkan bisa membuat sendiri 
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karya tangan seperti kartu atau pajangan berisikan kutipan-kutipan dari penulis 
favorit. Ruang baca pun menjadi lebih hidup.  
 

 

 
 
Pemahaman Bacaan: Bacalah artikel sekali lagi dan kerjakan tugas di bawah ini! 
 
1. Apa ide pokok setiap paragraf? Cocokkan paragraf dengan ide pokok yang sesuai! 

 
2. Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah menurut artikel? Jika salah, apa yang benar? 
 

Paragraf Pernyataan Benar Salah Jika salah, 
apa yang 
benar? 

1 Bagi yang suka membaca, kegiatan membaca buku 
favorit bisa sangat menyenangkan. 

   

2 Jika kita tinggal di rumah atau tempat tinggal yang 
kecil, tidak mungkin memiliki ruang baca. 

   

3 Ruang mana saja yang tenang bisa menjadi ruang 
baca di rumah. 

   

4 Rak penyimpanan buku dapat diletakkan di mana 
saja di rumah. 

   

5 Ventilasi rumah tidak hanya berguna untuk sirkulasi 
udara tetapi juga untuk penerangan alami. 

   

6 Ruang baca sebaiknya tidak dihias karena akan 
mempersempit ruangan. 

   

 
 
 

Latihan - Interpretive Mode

Paragraf Ide Pokok 
1 a. Ruang baca yang baik sebaiknya memiliki penerangan yang baik pula. 
2 b. Ruang baca yang nyaman sebaiknya mengambil sisi rumah yang tenang. 
3 c. Ruang atau sudut baca di rumah bisa dihias sesuai dengan kreasi masing-

masing. 
4 d. Ruang baca yang nyaman di rumah dapat meningkatkan kualitas kegiatan 

membaca.  
5 e. Rak penyimpanan buku sebaiknya terletak tidak jauh dari ruang baca. 
6 f. Walaupun tempat tinggal kita hanya memiliki ruang yang tidak besar, kita 

masih bisa berkreasi untuk membuat ruang baca yang nyaman. 
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A. Padanan Kata 
 
Cocokkanlah kata-kata di sebelah kiri dengan sinonim yang tepat di sebelah kanan! 
1. Gemar (paragraf 1)    a. Penampakan; performa 
2. Memahami (paragraf 1)   b. Mengerti 
3. Nyaman (paragraf 1)  c. Suka 
4. Memanfaatkan (paragraf 2)  d. Penerangan 
5. Penampilan (paragraf 3)   e. Menyenangkan, damai, dan menyegarkan (untuk tempat) 
6. Menciptakan (paragraf 1)  f. Menggunakan 
7. Pencahayaan (paragraf 5)  g. Hiasan 
8. Aksesori (paragraf 6)  h. Mewujudkan; membentuk 
   
B. Ungkapan Idiomatik 
 
Konteks 1 – spend time on 
 
Contoh 1 (dari teks): Siapa pun yang gemar membaca pasti memahami betapa menyenangkannya 
menghabiskan waktu dengan membaca buku favorit (paragraf 1) 
 
Contoh 2 (dari konteks lain): Selama liburan yang lalu, Dwi menghabiskan waktu dengan 
belajar memasak dari koki terkenal di kota ini. Dwi sangat senang mendapatkan kesempatan 
tersebut karena dia senang memasak. 
 
Pemahaman – Diskusikan contoh-contoh di atas dengan teman sekelas!   
 
Contoh 1 (dari teks) 
Apakah kegiatan membaca dalam contoh pertama dianggap kegiatan yang menyenangkan? 
Apakah seseorang yang gemar membaca akan senang membaca buku favoritanya selama 
berjam-jam? Apakah dia akan bosan waktu membaca buku favoritnya? 
 
Contoh 2 (dari konteks lain) 
Apakah pada liburan yang lalu Dwi belajar memasak selama banyak waktu? Apakah Dwi 
melakukan kegiatan tersebut secara terpaksa atau tidak dengan senang? Apakah dia merasa 
bosan selama belajar memasak dari koki terkenal tersebut? 
 
Membuat contoh           
Bagaimana Anda menghabiskan waktu pada akhir minggu atau selama liburan? 
 
 

Latihan Kosakata,  Struktur dan Tata Bahasa
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Konteks 2 – waste time 
 
Percakapan 
Dosen A: Dwi, bisa tolong isi borang (formulir) tentang hasil penelitian untuk akreditasi program 
studi kita? 
Dosen B: Baiklah, tetapi menurut saya, kegiatan mengisi borang hanya menghabiskan waktu 
saja. Kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk meneliti! 
 
Pemahaman – Diskusikan contoh di atas dengan teman sekelas!     
Dosen A meminta dosen B untuk melakukan apa? Apakah dosen B menganggap kegiatan 
tersebut menyenangkan dan berguna? 
 
Membuat contoh           
Kegiatan kampus atau kantor seperti apa yang menurut Anda hanya menghabiskan waktu atau 
membuang waktu saja? Mengapa? 
 
Konteks 3 – kill time 
 
Percakapan 
Bu Dewi: Wah, Bu Sri gemar merajut ya sekarang? 
Bu Sri: Ah, nggak juga. Saya sekedar menghabiskan waktu sambil menunggu anak saya les 
berenang. 
 
Pemahaman – Diskusikan contoh-contoh di atas dengan teman sekelas!    
Apakah bu Sri merajut karena dia gemar merajut? Apakah bu Sri melakukan kegiatan merajut 
dengat terpaksa? Apakah kegiatan merajut yang dilakukan bu Sri merupakan kegiatan utama? 
Bagaimana dengan kegiatan menunggu anak dalam konteks di atas?  
 
Membuat contoh           
Jika harus menunggu seseorang, kegiatan apa yang Anda biasanya lakukan untuk menghabiskan 
waktu?  
 
 
C. Struktur: “… hanya bisa ……. apabila /jika … … “  
 
Contoh dari teks: 
Ini (rak built-in) hanya bisa dilakukan apabila letak perpustakaan sudah ditentukan ketika kita 
mulai membangun rumah (paragraf 4) 
 
Diskusikan kalimat di atas dengan teman sekelas Anda: Apakah memasang rak built-in untuk 
buku bisa dilakukan sebelum letak perpustakaan ditentukan? Kalau begitu, apa syarat adanya rak 
built-in?  
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Membuat contoh – lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini! 
 
a. Ijazah sekolah hanya bisa dikeluarkan apabila _____________________________________ 
b. Mahasiswa hanya bisa lulus dari mata kuliah ini apabila _____________________________ 
c. _____________ hanya bisa _________________ apabila semua warga tidak membuang 
sampah sembarangan. 
d. _____________ hanya bisa _________________ apabila berolahraga secara rutin dan 
mengkonsumsi makanan yang sehat. 
 
D. Sekaligus 
 
Contoh dari artikel 
Sebisa mungkin upayakan ada ventilasi yang memberikan pencahayaan alami sekaligus 
mendukung sirkulasi udara yang baik (paragraf 5) 
 
Dalam kalimat di atas, ventilasi memiliki dua fungsi atau hal yang sama penting: 
- memberikan pencahayaan alami 
- mendukung sirkulasi udara yang baik 
 
Lengkapi kalimat di bawah ini! 
 
a. Bagi para karyawan perusahaan itu, atasan mereka seperti role model sekaligus 
………………………….  
b. Istirahat makan siang sering digunakan oleh para pegawai kantor itu sebagai waktu bercakap-
cakap dengan pegawai yang lain sekaligus ……………………………………. 
c. Petugas keamanan memeriksa semua tas atau bawaan pengunjung yang datang sekaligus 
………………….. 
d. Karena bangun terlambat, saya makan pagi sekaligus ___________________  pada waktu 
yang sama. 
 
E. Memberikan saran dengan menggunakan frasa penghubung  
 
a. Cari di artikel dan garisbawahi frasa atau klausa di bawah ini! 
 

 Jika memungkinkan ….. 
 Pertimbangkan pula …. 
 Sebisa mungkin …..  
 ………. yang patut diperhatikan … 

 
b. Lengkapilah percakapan di bawah ini dengan frasa penghubung di atas! 
 
Rita : Dewi bisa bantu saya cari rumah kos?  
Dewi : Tentu saja! Mau rumah kos seperti apa? 
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Rita : ________________________, saya ingin cari rumah kos yang dekat jalan Sudirman 
supaya saya bisa jalan kaki ke kantor. ____________________, sewa bulanannya di bawah dua 
juta rupiah.  
Dewi : Hmm, ada banyak rumah kos di dekat jalan Sudirman. Saya kira faktor keamanan dan 
kebersihan rumah kos __________________________ juga. ____________________ faktor 
banjir. Ada beberapa daerah di dekat jalan Sudirman yang sering kebanjiran. 
 
 

 
 
A. Presentational skills 
 
Pilihlah satu topik di bawah ini dan siapkan presentasi selama 5-10 menit yang berisi saran 
kepada mahasiswa Indonesia yang baru pertama kali datang ke Amerika Serikat. Gunakan frasa 
penghubung, tata bahasa serta kosakata yang dipelajari dalam pelajaran ini sebanyak mungkin! 
 
1. Mencari apartemen di Amerika Serikat 
2. Kehidupan sosial di lingkungan kampus 
3. Interaksi antara dosen dan mahasiswa di kampus  
4. Kegiatan di perpustakaan 
 
B. Interpersonal skills 
 
Main peran 1 
 
Peran A: Anda ingin membuat ruang baca di rumah tetapi apartemen Anda kecil. Minta saran 
kepada teman Anda! 
Peran B: Sebutkan 4 saran untuk menciptakan ruang baca yang nyaman menurut artikel dan 
berikan saran tersebut kepada teman.  
  
[Catatan: setelah selesai, mahasiswa A memainkan peran B dan sebaliknya] 
 
Main peran 2 
 
Situasi: Seorang mahasiswa yang berasal dari _______ akan tinggal di Jakarta  selama 6 bulan 
untuk melakukan penelitian. Dia harus mencari apartemen atau kamar kos sendiri. Setelah 
membaca beberapa iklan di internet, mahasiswa ini memutuskan untuk menelepon kantor 
apartemen atau ibu/bapak kos.  
 
A: Anda memulai percakapan. (i) Deskripsikan apartemen atau rumah kos yang Anda inginkan 
dan (ii) tanyalah lokasi, (iii) harga, dan (iv) cara pembayaran untuk apartemen atau rumah kos 

Latihan - Presentational and Interpersonal Mode
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tersebut (sebanyak mungkin, gunakan tata bahasa, struktur, frasa dan kosakata yang Anda 
pelajari dari artikel).  
 
B. Jawablah semua pertanyaan yang diajukan (sebanyak mungkin, gunakan tata bahasa, struktur, 
frasa dan kosakata yang Anda pelajari dari artikel). Anda juga bisa bertanya jika ada hal yang 
kurang jelas. Berikan juga beberapa saran mengenai kehidupan di Jakarta.  
 
 

 
 
Kosakata Definisi sesuai dengan konteks bacaan 
Gemar suka sekali 
Disekat                                                            diberi sekat, batas, penghalang agar ada ruang baru 
Meletakkan                                                               menaruh, memposisikan di suatu tempat 
Menciptakan membuat sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada 
Pajangan sesuatu yang diletakkan di ruangan untuk dekorasi 
Penampilan performa, sesuatu yang ditunjukkan (gaya berpakaian, talenta) 
Permukaan bagian atas/tekstur atas benda 
Pencahayaan proses/hal memberikan cahaya 
Penerangan alat untuk membuat terang (lampu) 
Penyimpanan tempat menyimpan 
Pertimbangkan pikirkan yang baik dan buruk 
Sudut baca tempat di sudut ruangan untuk membaca 

 
                                                                                
                                                                       
                                                                             
                                                                          
                                                                       
                                                                         
                                                                      
                                                                          
 

Daftar Kosakata
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