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1. Bacalah kutipan teks berikut! 

Gerhana Matahari dan Mitos Kebutaan 

 

Berbicara mengenai gerhana matahari, mungkin banyak diantara kita yang bertanya, 

sebenarnya melihatnya secara langung bisa menyebabkan buta, itu sebuah mitos atau 

fakta. Ketika menanggapi tentang fenomena alam tentunya kita bisa mengetahuinya lewat 

ilmu sains. Namun sebenarnya apa gerhana matahari itu? 

Gerhana matahari adalah sebuah fenomena dimana posisi bumi, matahari dan 

bulan sejajar dan berada pada satu garis lurus. Pada saat itu Bulan akan melintas diantara 

bumi dan matahari, untuk beberapa waktu cahaya matahari ke bumi akan terhalang oleh 

bayangan Bulan. Ketika fase total itu terjadi bulan menutupi matahari, korona matahari 

akan terlihat seperti menjulur dari pinggir bagian yang ditutupi oleh bulan. Lantas apa 

hubungan fenomena tersebuat dengan kebutaan mata? 

Menurut Thomas Djamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

atau LAPAN, melihat gerhana matahari total secara langsung bisa 

menyebabkan kebutaan adalah mitos modern. Yang benar ialah cahaya matahari pada 

saat gerhana maupun dalam kehidupan sehari-hari sama-sama berbahaya, untuk itu 

jangan melihat matahari secara langsung sebab dapat merusak mata, lebih tepatnya pada 

bagian retina. Kerusakan pada retina yang dimaksud adalah terjadinya solar retinopathy, 

suatu penyakit pada mata yang gejalanya muncul titik hitam pada setiap kamu 

memandang, dan penyakit ini akan sulit untuk disembuhkan. 

Penyebabnya bisa jadi ketika fase gerhana Matahari total terjadi, suasana menjadi sangat 

gelap dan pupil mata membesar mencoba untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin . 

Tetapi ketika fase total berakhir dan bulan mulai bergeser, cahaya matahari akan terang 

kembali, perpindahan dari gelap menjadi terang itulah yang sangat berbahaya. 

Melihat dari faktor yang sudah diuraikan tersebut, pertanyaan melihat gerhana matahari 

bisa menyebabkan kebutaan adalah mitos modern. Faktanya sinar matahari sangat 

berbahaya jika kita melihatnya secara langsung, baik ketika gerhana atau dalam 

kehidupan sehari-hari. 

a) Berdasarkan fakta yang terjadi pernyataan manakah yang sesuai dengan uraian Kepala 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN? Berilah tanda centang (√) 

Gerhana matahari dapat menyebabkan kebutaan karena pupil mata membesar 

menangkap sebanyak mungkin cahaya yang masuk. 

 

 Melihat langsung cahaya matahari pada saat gerhana maupun dalam kehidupan 

sehari-hari sangat berbahaya.  

 

Penyakit mata yang gejalanya muncul titik hitam  setiap kamu memandang 

gerhana akan sulit untuk disembuhkan. 

 

Melihat gerhana matahari secara langsung dapat menyebabkan kebutaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Level Access and Retrieve 
 



 

 

 

2. Bacalah kutipan dialog berikut! 

Kevin, Aditya dan Edsel sedang membicarakan tentang teks “Gerhana Matahari dan 

Mitos Kebutaan” tersebut. 

Kevin :    Saya suka melihat gerhana matahari secara langsung dengan alat sederhana  

  yang tidak membahayakan mata. Karena hal itu lebih menyenangkan. 

Aditya:    Kalau saya suka melihat peristiwa gerhana matahari total tayangan  live di 

televisi.  Menurut saya hal itu lebih aman dan nyaman. 

Edsel  :    Kalau saya lebih suka mengsahakan alat bantu untuk melihat gerhana matahari 

atau   benda angkasa dan menjualnya  daripada melihat peristiwa itu. Karena bagi 

saya hal itu peluang emas sebagai entrepreneur.. 

 

Kamu lebih menyetujui pendapat siapa? 

 

Kevin 

 

Aditya 

 

Edsel 

 

Jelaskan jawabanmu! Tunjukkan informasi dari bacaan tentang hal itu! 

 

 

 

 

3. Bacalah kutipan teks berikut! 

Dampak Merokok Bagi Pelajar 

 

Sebagai manusia tentunya kita ingin tubuh kita sehat. Cara untuk mendapatkan hidup 

sehat adalah dengan tidak mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu kesehatan. 

Salah satu hal yang menjadi faktor terganggunya kesehatan adalah rokok. Rokok sendiri 

adalah silinder dari kertas yang berisi cacahan tembakau dan mengandung zat kimia. 

Pada awalnya merokok adalah sebagai kebutuhan spiritual di Amerika. 

Akhir – akhir ini, sudah banyak pelajar yang sudah mengkonsumsi rokok. Banyak 

diantara mereka adalah siswa SMP dan SMA. Sejatinya mereka masihlah dibawah umur. 

Merokok pastinya sangat mempengaruhi kehiduppan pelajar. Lalu, apakah dampak dan 

bagaimana cara mengatasinya. 

Saat ini, terdapat 1.100 juta penghisap rokok di dunia. Setiap tahunnya, 4 juta orang 

meninggal karena rokok. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 

250 juta anak-anak akan meninggal apabila merokok tidak tidak segera dicegah. Di 

Indonesia, sudah marak pelajar yang sejatinya masih tergolong anak-anak sudah 

merokok. 

Hasil dari survei dibeberapa SMP, 40 persen siswa sudah pernah mencoba rokok. Siswa 

SMP masih tergolong labil sehingga mudah termakan oleh ajakan teman. Berdasarkan 

data Yayasan Jantung Indonesia sebanyak 77 persen siswa merokok karena ditawari 

teman. Sekali, duakali, mungkin ditawari oleh teman selanjutnya siswa akan ketagihan, 

siswa yang ketagihan akan mencoba untuk terus mengkonsumsi rokok. 

Level Reflect and Evaluate 

Level Integrate and Interprate 

 



Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pandangan pada rokok, siswa 

beranggapan bahwa dengan merokok siswa akan terlihat lebih keren dan dewasa. Selain 

itu, siswa juga beranggapan dengan merokok akan mudah mendapatkan teman bergaul. 

Banyak juga yang beranggapan bahwa dengan merokok bisa meningkatkan prestasi 

siswa. Merokok juga dapat menghilangkan dari ngantuk. Alasan lain, merokok juga 

sebagai cara untuk menghilangkan suntuk dan stres. 

Padahal, pada dasarnya merokok lebih banyak dampak negatif nya dibanding dengan 

dampak positif. Dampak negatif bagi pelajar adalah menyebabkan prestasi menurun 

karena siswa akan tidak fkus pada pelajaran. Bau menyengengat yang ditimbulkan oleh 

rokok juga meyebabkan orang lain merasa risih. Selain itu, zat kimia yang dikandung 

oleh rokok juga menyebabkan hancurnya organ – organ tubuh. Zat kimia yang dikandung 

rokok juga menimbulkan berbagai komplikasi pada tubuh seperti kanker, serangan 

jantung, penyakit paru- paru, penyakit tenggorokan, gangguan pada pita suara, dll. 

Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meminimalisir jumlah perokok. 

Sudah banyak slogan-slogan yang melarang kita untuk merokok. Bahkan semua produk 

rokok, sekarang sudah tertera bahaya merokok di kemasannya. Pemerintah juga telah 

melarang untuk tidak merokok sembarangan, karena asapnya juga menyebabkan polusi. 

Yang tepenting, pemerintah telah memasukan materi bahaya merokok pada kurikulum 

sekolah, buktinya ada slogan “Hindarkan dan Jauhkan Sekolah dari Asap Rokok” di buku 

pegangan siswa. 

Secara umum, merokok hanya menimbulkan kerugian. Banyak orang orang meninggal 

dan menderita penyakit kronis karena mengkonsumsi rokok. Oleh karena itu, perlu 

ditumbuhkan kesadaran bagi pelajar dan masyarakat lainnya terhadap bahaya merokok. 

Orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi pergaulan anak agar tidak 

terjerumus dalam pergaulan yang salah. Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah untuk meminimalisir jumlah perokok. 

 

 

Beri tanda centang (√ ) pada setiap pertanyaan yang sesuai dengan teks di atas! 

 

Pertanyaan Iya Tidak 

Apakah struktur yang pertama dari teks  adalah  berisi 

pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan 

penulis dalam teks? 

  

Apakah  penulis menyampaikan informasi tentang data-

data dan pendapat-pendapat yang mendukung 

pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang 

disampaikan. 

  

Benarkah pernyataan terakhir paragraph teks di atas  

berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah 

dilakukan atau yang telah diputuskan? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber; 

Tim MGMP Bahasa Indonesia Kota Surabaya 

Tim penyusun soal SMPN 11 Surabaya 

(dilakukan pengeditan seperlunya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


