
Be jalan - jalan di kota Jogjakarta 

Contoh Satu 
A : Permisi, apakah anda tahu di mana letak warung sate? 
B : Tentu saja, warung sate terletak di jalan Sudirman, tepatnya di depan pasar 

A : Dapatkah Anda memberi tahu bagairnana caranya menuju ke warung sate itu? 
B : Baiklah, sekarang kita berada di Jalan Raya Sudirman, berjalanlah terus kea rah barat, setelah 
Anda melihat monurnen di perempatan, beloklah ke kiri, lalu terus ke utara. Setelah itu Anda akan berada 
di jalan Sudirman, beloklah ke kiri, menuju kea rah Timur. Warung sate terletak sebelwn kebun binatang 

Contoh Dua 
A : Maaf bapak, saya mau bertanya. Apakah ini jalan Kapten Tendean? 
B : Ya benar, apa yang bisa saya Bantu? 
A : Saya tersesat. Saya harus pergi ke kantor pos. Apakah bapak dapat memberi tahu jalan menuju 
Kantor Pos 

B : Tentu saja, sekarang kita berada di Pertokoan Indah, di jalan KApten Tendean Berjalanlah terus 
menuju ke arah selatan sampai kamu berada di jalan Raya Diponegoro. Beloklah ke arah tirnur dan jalan 
tens. Kantor pos ada diantara Bank dan kantor polisi, tepatqa di sebelah kanan jalan 

A : Ah terimakasih sekali, setelah dari situ, bagaimana cara menuju tempat parkir? 
B : Oh mudah sekali, tempat parkir ada di belakang keraton Istana Sultan Keraton itu terletak di 
depan Kantor Pos. Anda bisa menyeberang jalan Raya Diponegoro. 

Contoh Tiga 
A : Pak polisi, apakah bapak bisa menjelaskan kepada saya bagaiaman cara menuju Hotel Agung? 
B : Ya ya nak, begini.. 

Sekarang kita berada di Pelabuhan, jalanlah menuju kea rah utara, tetapkah berada di jalan CIk 
Di Tiro, kamu a h  melewati dua perempatan. Pada perempatan ke dua, di jalan jalan Sudirman beloklah 
ke kanan, lalu berjalanlah terus sampai kamu melihat SD 5 di kiri jalan Setelah SD 5 beloklah ke kiri dan 
jalan tern sampai melihat hotel Agung di kanan jalan. Hotel itu terletak tepat setelah Pura 

Contoh Empat 

A berada di kebun binatang 
A : Setelah dari kebun binatang, mari kita pergi melihat tari dan wayang orang di Bangsal Budaya 

B : Di rnanakah bangsal budaya? 
A : Di ujung jalan Raya Diponegoro 
A : Bagaimana cara menuju Bangsal Budaya? 
B : Kita hams be rjalan sepanjang jalan Sudiman, menuju kea rah barat, lalu di perernpatan ke dua, 
kita belok kanan dan jalan terus. Jalan itu adalah jalan Cut Nyak Dien. Di ujung jalan itulah bangsal 
budaya ! 

1. Sekarang, dengan teman di sebelahmu, cobalah berlatih menunjukkan tempat - tempat di 
Jogjakarta 

2. Pilihlan daerah yang paling kamu suka, letakkan rumahmu dan jelaskan kepada ternanmu 
bagaimana cara menuju rumahmu. 


