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KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan 

modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-

program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun 

perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual 

terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian 

yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), 

Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya 

Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, 

Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busana, Teknik 

Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik 

Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio 

Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, 

Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin

(Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar 

Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik 

Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa 

Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa 

Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency 

Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber 

belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK 

dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri 

atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru 

(PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan 

Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan 

unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang 
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digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap 

pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di 

beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan 

konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan 

industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya 

Manusia (SDM)tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami 

sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada 

berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, 

serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran 

untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK 

atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680   
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PETA KEDUDUKAN MODUL

M
A
D
Y
A

Menyimak

Berbicara

Menulis

BHS.IND.MAD.01.1

BHS.IND.MAD.01.2

Membaca

BHS.IND.MAD.02.1

BHS.IND.MAD.02.2

BHS.IND.MAD.03.1

BHS.IND.MAD.03.2

BHS.IND.MAD.03.3

BHS.IND.MAD.03.5

BHS.IND.MAD.03.4

BHS.IND.MAD.03.7

BHS.IND.MAD.03.6

BHS.IND.MAD.04.1

BHS.IND.MAD.04.2

BHS.IND.MAD.04.3

BHS.IND.MAD.04.5

BHS.IND.MAD.04.6
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DAFTAR JUDUL MODUL

NO. KODE MODUL SUB KOMPETENSI JUDUL MODUL
KUALIFIKASI 

UKBI

JENJANG 

PENDIDIKAN

1. BHS.IND.MAD.01.1 Mempelajari Informasi Lisan yang tidak 

Bersifat Perintah

Menyimpulkan 

Informasi Lisan MADYA SMK

2. BHS.IND.MAD.01.2 Memahami Perintah Lisan Baik yang 

Diungkapkan Maupun Tidak

Memahami Perintah 

Lisan
MADYA SMK

3. BHS.IND.MAD.02.1 Memahami Perintah Kerja Tertulis Perintah itu Siap 

Kulaksanakan
MADYA SMK

4. BHS.IND.MAD.02.2 Memahami Makna Kata, Bentuk Kata, 

Ungkapan dan Kalimat dalam Teks

Mari Bermain Kata
MADYA SMK

5. BHS.IND.MAD.03.1 Menggunakan Kalimat 

Tanya/Pernyataan sesuai Tuntutan 

Situasi Tuntutan Komunikasi

Bagaimana Tanyamu?

MADYA SMK

6. BHS.IND.MAD.03.2 Membuat Parafrase Lisan Katakan Sejujurnya MADYA SMK

7. BHS.IND.MAD.03.3 Menerapkan Pola Gilir dalam 

Berkomunikasi

Sopan Bertindak Santun 

Bertutur
MADYA SMK
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NO. KODE MODUL SUB KOMPETENSI JUDUL MODUL
KUALIFIKASI 

UKBI

JENJANG 

PENDIDIKAN

8. BHS.IND.MAD.03.4 Bercakap-Cakap (Konversasi) Konversasi MADYA SMK

9. BHS.IND.MAD.03.5 Berdiskusi Indahnya Berbeda 

Pendapat
MADYA SMK

10. BHS.IND.MAD.03.6 Bernegosiasi Tawar Menawar yang 

Cerdas
MADYA SMK

11. BHS.IND.MAD.03.7 Menyampaikan Laporan Jangan Bicara Tanpa 

Fakta!
MADYA SMK

12. BHS.IND.MAD.04.1 Membuat Karangan Teknik Membuat 

Karangan
MADYA SMK

13. BHS.IND.MAD.04.2 Membuat Deskripsi Lukisan Imajinasimu MADYA SMK

14. BHS.IND.MAD.04.3 Membuat Eksposisi Membuat Karangan 

Eksposisi
MADYA SMK

15. BHS.IND.MAD.04.4 Membuat Ringkasan/Rangkuman Seni Meringkas Wacana MADYA SMK

16. BHS.IND.MAD.04.5 Membuat Simpulan Bisakah Kau 

Menyimpulkannya?
MADYA SMK



Modul BHS.IND.MAD.04.1 viii

MEKANISME PEMELAJARAN

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme 

pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

START

Lihat Petunjuk 
Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan 
Modul

Nilai ≥ 7

Modul 
berikutnya/Uji 

Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan
Evaluasi

Nilai ≥ 7

Kerjakan
Cek Kemampuan

T



Modul BHS.IND.MAD.04.1 ix

SENARAI

dinamis : penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak 

dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut.

fisik : jasmani/badan.

frustasi : rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan 

sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mengerjakan 

suatu cita-cita.

hakikat : Inti/dasar.

hubungan social : hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan 

hidup di tengah-tengah masyarakat.

iming-iming : memperlihatkan sesuatu untuk membujuk atau memikat 

hati.

inspirasi : pengaruh yang membangkitkan kegiatan kreatif dalam 

kesusastraan, musik, seni lukis, dan sebagainya.

karakteristik : mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan 

tertentu.

mental : hal yang menyangkut batin dan watak manusia, yang 

bukan bersifat badan atau tenaga.

monoton : berulang-ulang selalu sama nadanya. Bersifat 

membosankan atau menjemukan.

optimistis : orang yang selalu berpengharapan baik dalam 

menghadapi segala hal.

pesimistis : bersikap/berpandangan tidak mengandung harapan baik; 

(sikap) ragu akan kemampuan atau keberhasilan suatu 

usaha.

produsen : penghasil.

psikologis : bersifat Kejiwaan.

stres : gangguan atau kekacauan mental dan emosional; 

tekanan.

verifikasi : pemeriksaan tentang kebenaran laporan.
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BAB. I  
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul ini berisi kompetensi menulis/subkompetensi membuat 

karangan. Kriteria kinerja yaitu kerangka karangan dibuat berdasarkan topik-

topik tertentu dan kerangka ditulis (sederhana atau) dengan bahasa yang 

baik, bernalar, menarik, sesuai dengan sifat dan jenis tulisan (narasi, 

deskripsi, argumentasi, eksposisi).

Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan modul ini adalah 4 x 45 

menit.

B. Prasyarat

Syarat Anda mempelajari modul ini adalah Anda telah menguasai 

modul “Menggali Informasi“ (Semenjana 4) dan modul “Menyampaikan 

Laporan“ (Madya 11).

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk untuk Peserta Diklat

a) Gunakan teknik membaca cepat dalam mempelajari modul ini.

b) Pindai (scanning) topik-topik dalam modul.

c) Baca dan pahami modul dengan  baik.

d) Ikuti ketentuan yang berlaku dalam setiap modul, khususnya waktu 

yang disediakan untuk bagian tertentu.

e) Kerjakan tugas-tugas dan uji kemahiran dengan cermat dan jujur.

f) Jangan melihat kunci jawaban sebelum waktunya.

g) Usahakan menyelesaikan setiap modul lebih cepat dari waktu yang

telah disediakan.
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h) Tingkatkan terus pemahaman Anda.

i) Target minimal skor nilai uji kemahiran adalah 70 (skala 100).

j) Jika target minimal 70% belum tercapai, mintalah saran fasilitator.

k) Jika nilai Anda  70%, Anda diperbolehkan melanjutkan ke modul 

berikutnya.

l) Anda diperbolehkan bertanya kepada fasilitator (guru) jika dirasa 

perlu.

m) Laporkan kemajuan Anda kepada fasilitator sebelum melanjutkan ke 

modul berikutnya.

2. Petunjuk untuk Fasilitator

a) Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar.

b) Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas latihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar.

c) Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan menjawab 

pertanyaan/kendala proses belajar peserta diklat.

d) Membantu peserta diklat untuk mengakses sumber tambahan lain 

yang diperlukan untuk belajar.

e) Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.

f) Mencatat pencapaian kemajuan belajar peserta diklat.

g) Melaksanakan penilaian.

h) Menjelaskan kepada peserta diklat mengenai bagian yang perlu 

dibenahi.

i) Mengecek kembali kemampuan peserta diklat sebelum melaksanakan 

uji kemahiran.

j) Melaksanakan verifikasi setelah peserta diklat menyelesaikan modul 

untuk merundingkan rencana pemelajaran selanjutnya.
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D. Tujuan Akhir

Setelah selesai mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat:

1. tekun memahami butir-butir inti artikel;

2. terampil menyusun kerangka karangan;

3. terampil mengembangkan kerangka karangan;

4. teliti mengidentifikasi jenis teks;

5. gemar membaca;

6. terampil menentukan pikiran utama.



BHS.IND.MAD.04.1 4

E. Kompetensi

Kompetensi : Menulis

Kode : B

Durasi pemelajaran : 4 x 45 menit

MATERI POKOK PEMELAJARANSUB 

KOMPETENSI
KRITERIA KINERJA

RUANG 

LINGKUP SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

4.1. Membuat 

karangan

 Kerangka karangan 

dibuat berdasarkan 

topik-topik tertentu

 Kerangka ditulis 

(sederhana atau 

kompleks) dengan 

bahasa yang baik, 

barnalar, menarik, 

sesuai dengan sifat 

dan jenis tulisan 

(narasi, deskripsi, 

argumentasi, 

eksposisi)

 Bahan ajar, 

artikel surat

kabar/majala

 Tekun berusaha 

memahami butir-

butir inti dari 

artikel/tulisan yang 

akan disusun 

menjadi kerangka 

karangan

 Cermat memilih 

pengalaman, data 

dan hasil 

pengamatan yang 

disusun menjadi 

karangan

 Ciri-ciri Janis 

karangan seperti 

deskripsi, narasi, 

eksposisi dan 

argumentasi

 Teknik dan cara 

menyusun 

kerangka karangan 

dan cara 

mengembangkann

ya menjadi 

karangan 

 Membuat 

kerangka 

karangan

 Mengembangkan 

paragraf yang 

utuh dan padu

 Mengembangkan 

kerangka 

karangan 

menjadi 

karangan
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F. Cek Kemampuan

Untuk mengetahui kemampuan Anda tentang modul yang berjudul “Teknik 

Menyusun“, jawablah pertanyaan/pernyataan di bawah ini dengan memberi 

tanda centang ( √ ) pada kolom jawaban yang disediakan.

No. Pertanyaan/Pernyataan Ya Tidak

1. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada 

pikiran utama.

2. Menyusun kerangka karangan berarti menentukan 

pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran 

penjelasnya.

3. Paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal 

disebut paragraf deduktif.

4. Paragraf yang kalimat topiknya terletak di akhir 

disebut paragraf induktif.

5. Agar paragraf menjadi padu digunakan pengait 

paragraf.

6. Pengait paragraf bisa merupakan kata/ungkapan 

penghubung transisi, kata ganti, atau kata kunci 

(pengulangan kata yang dipentingkan).

7. “Namun, selanjutnya, sementara itu” adalah contoh 

kata/ungkapan penghubung.

8. Teknik pengembangan paragraf secara garis besar 

dapat dilakukan dengan menggunakan ilustrasi atau 

analisis.



BHS.IND.MAD.04.1 6

9. Dengan ilustrasi, yaitu apa yang dikatakan kalimat 

topik itu dilukiskan dan digambarkan dengan 

kalimat-kalimat penjelas.

10. Dengan analisis, yaitu apa yang dinyatakan kalimat 

topik dianalisis secara logis sehingga pernyataan 

tadi merupakan sesuatu yang meyakinkan. 

Jika Anda menjawab “ya” berjumlah minimal 80%, hubungi fasilitator untuk 

menentukan kegiatan Anda selanjutnya. Namun jika Anda menjawab “ya” 

kurang dari 80%, silakan pelajari modul ini sampai tuntas.
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BAB. II
PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

No.
Jenis 

Kegiatan
Tanggal Waktu

Tempat 

Pencapaian

Alasan 

Perubahan

Paraf 

Guru

1.

2.

Membuat 

kerangka 

karangan

Membuat 

karangan

B. Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1. Kerangka Karangan dan 

Pengembangannya

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Siswa mampu membuat kerangka karangan dan mengembangkan 

paragraf yang utuh dan padu.

b. Uraian Materi 

Membuat Kerangka Karangan

Kerangka karangan merupakan perincian tema atau topik, 

sedangkan tema-tema kecil yang kita susun dalam kerangka karangan 

akan menjadi sebuah alinea atau paragraf.
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Karangan yang kita buat merupakan hasil penyusunan ide-ide 

atau gagasan-gagasan yang dituangkan dalam kalimat-kalimat setiap 

alinea. Bentuk karangan yang paling sederhana dapat terdiri dari satu 

alinea atau satu paragraf. Tetapi, ada karangan yang terdiri dari beberapa 

buah paragraf. Setiap alinea hanya mengandung satu gagasan atau satu 

ide pokok. Jadi, satu alinea hanya memiliki satu gagasan utama atau ide 

pokok yang diperjelas melalui pikiran penjelas sehingga menjadi alinea 

yang lengkap. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf harus saling 

berhubungan agar paragraf tersebut menjadi paragraf yang utuh.

Contoh karangan yang terdiri dari satu alinea:

Sampah selamanya selalu memusingkan. Berkali-kali 

masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula jalan 

pemecahannya dirancang. Namun, keterbatasan-keterbatasan 

yang kita miliki tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang 

pelik. Pada waktu seminar-seminar itu berlangsung, penimbunan 

sampah terus terjadi. Hal ini mengundang keprihatinan kita 

karena masalah sampah banyak sedikitnya mempunyai kaitan 

dengan masalah pencemaran air dan banjir. Selama 

pengumpulan, pengangkutan,pembuangan akhir, dan 

pengolahan sampah itu belum dapat dilaksanakan dengan baik, 

selama itu pula sampah menjadi masalah.

Paragraf ini terdiri atas enam kalimat. Semua kalimat itu 

membicarakan soal sampah. Oleh sebab itu, paragraf itu mempunyai 

topik “Masalah Sampah” karena pokok permasalahan dalam paragraf itu 

adalah masalah sampah.

Kalimat (1) berisi pikiran utama. Kalimat yang berisi pikiran 

utama disebut kalimat topik. Kalimat (2), (3), (4), (5), (6) merupakan 

kalimat yang berisi informasi atau uraian yang menjelaskan pokok yang 
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terdapat dalam kalimat (1). Oleh karena itu, kalimat (2), (3), (4), (5), (6) 

disebut bagian kalimat penjelas. Pokok pikiran tidak selalu terletak dalam 

kalimat pertama di awal paragraf. Pokok pikiran dapat juga terletak dalam 

kalimat di bagian akhir paragraf. Paragraf yang kalimat topiknya terletak 

di bagian awal disebut paragraf deduktif (contoh paragraf di atas), 

sedangkan paragraf yang kalimat topiknya terletak di bagian akhir disebut 

paragraf induktif.

Contoh paragraf induktif (kalimat topik terletak di akhir paragraf):

Selama ini banyak orangtua yang mengeluh karena tidak 

dapat memahami pelajaran matematika yang diajarkan kepada 

anaknya. Mereka tidak dapat membantu anaknya mengerjakan 

pekerjaan rumah. Para guru lulusan tahun yang telah lama silam 

pun tidak sedikit yang kebingungan. Buku paket di beberapa 

tempat ternyata belum sampai. Tampaknya, pemberian 

pelajaran matematika dengan cara baru ini memang belum siap.

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, sebuah paragraf itu 

terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa buah kalimat penjelas. 

Kalimat-kalimat penjelas itulah yang membuat paragraf itu benar-benar 

“bicara” kepada pembacanya. Cara menjelaskan kalimat topik itu dapat 

dengan mengulasnya, menyokong, menceritakan, atau memberikan 

definisi secara jelas. Dengan demikian, sebuah paragraf menjadi suatu 

pembicaraan yang meyakinkan. 

Mengembangkan Paragraf yang Utuh dan Padu

Paragraf yang baik harus memiliki dua ketentuan, yaitu kesatuan 

paragraf dan kepaduan paragraf.

1. Kesatuan Paragraf

Dalam sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. 

Oleh sebab itu, kalimat-kalimat yang membentuk pargraf perlu ditata 
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secara cermat agar tidak ada satu pun kalimat yang menyimpang dari 

ide pokok paragraf itu. Kalau ada kalimat yang menyimpang dari 

pokok pikiran paragraf itu, paragraf menjadi tidak berpautan, tidak 

utuh. Kalimat yang menyimpang itu harus dikeluarkan dari paragraf. 

Perhatikan paragraf di bawah ini.

Jateng sukses. Kata-kata ini meluncur gembira dari 

pelatih regu Jateng setelah selesai pertandingan final 

Kejurnas Tinju Amatir, Minggu malam, di Gedung Olahraga 

Jateng, Semarang. Kota Semarang terdapat di pantai utara 

Pulau Jawa, ibu kota Provinsi Jateng. Pernyataan itu 

dianggap wajar karena apa yang diimpi-impikan selama ini 

dapat terwujud, yaitu satu medali emas, satu medali perak, 

dan satu medali perunggu. Hal itu ditambah lagi oleh pilihan 

petinju terbaik jatuh ke tangan Jateng. Hasil yang diperoleh 

itu adalah prestasi paling tinggi yang pernah diraih oleh 

Jateng dalam arena seperti itu.

Dalam paragraf itu kalimat ketiga tidak menunjukkan 

keutuhan paragraf. Oleh sebab itu, kalimat tersebut harus dikeluarkan 

dari paragraf.

2. Kepaduan paragraf

Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat 

secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan (kata-kata) pengait 

antarkalimat. Urutan yang logis akan terlihat dalam susunan kalimat-

kalimat dalam paragraf itu. Dalam paragraf itu tidak ada kalimat-

kalimat yang sumbang atau keluar dari permasalahan yang 

dibicarakan.

Pengait paragraf

Agar paragraf menjadi padu digunakan pengait paragraf, yaitu 

berupa 1) ungkapan penghubung transisi, 2) kata ganti, atau 3) kata 

kunci (pengulangan kata yang dipentingkan).
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Ungkapan pengait antarkalimat dapat berupa ungkapan 

penghubung/transisi.

1) Beberapa Kata Transisi

(1) Hubungan tambahan : lebih lagi, selanjutnya, 

tambahan pula, di samping itu, 

lalu, berikutnya, demikian pula, 

begitu juga, di samping itu, lagi 

pula.

(2) Hubungan pertentangan : akan tetapi, namun, 

bagaimanapun, walaupun 

demikian, sebaliknya, meskipun 

begitu, lain halnya.

(3) Hubungan perbandingan : sama dengan itu, dalam hal 

yang demikian, sehubungan 

dengan itu.

(4) Hubungan akibat : oleh sebab itu, jadi, akibatnya,

oleh karena itu,  maka.

(5) Hubungan tujuan : untuk itu, untuk maksud itu.

(6) Hubungan singkatan : singkatnya, pendeknya, 

akhirnya, pada umumnya, 

dengan kata lain, sebagai 

simpulan.

(7) Hubungan waktu : sementara itu, segera setelah 

itu, beberapa saat  kemudian.

(8) Hubungan tempat : berdekatan dengan itu.

Paragraf di bawah ini memperlihatkan pemakaian ungkapan 

pengait antarkalimat yang berupa ungkapan penghubung transisi.

Belum ada isyarat jelas bahwa masyarakat sudah 

menarik tabungan deposito mereka. Sementara itu, bursa 

efek Indonesia mulai goncang dalam menampung serbuan 
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para pemburu saham. Pemilik-pemilik uang berusaha meraih 

sebanyak-banyaknya saham yang dijual di bursa. Oleh karena 

itu, bursa efek berusaha menampung minat pemilik uang 

yang menggebu-gebu. Akibatnya, Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dalam tempo cepat melampaui angka 100 

persen. Bahkan, kemarin IHSG itu meloncat ke tingkat 

101,828 persen.

2) Kata Ganti

Ungkapan pengait paragraf dapat juga berupa kata ganti, 

baik kata ganti orang maupun kata yang lain.

(1) Kata Ganti Orang

Dalam usaha memadu kalimat-kalimat dalam suatu 

paragraf, kita banyak menggunakan kata ganti orang. 

Pemakaian kata ganti ini berguna untuk menghindari 

penyebutan nama orang berkali-kali. Kata ganti yang 

dimaksud adalah saya, aku, ku, kita, kami (kata ganti orang 

pertama), engkau, kau, kamu, mu, kamu sekalian (kata 

ganti orang kedua), dia, ia, beliau, mereka,dan nya (kata 

ganti orang ketiga). Hal ini dapat kita lihat pada contoh 

berikut ini.

Kirana, Salman, dan Karima adalah teman 

sekolah sejak SMA hingga perguruan tinggi. Kini 

mereka sudah menyandang gelar dokter dari sebuah 

universitas negeri di Jakarta. Mereka merencanakan 

mendirikan suatu poliklinik lengkap dengan 

apoteknya. Mereka menghubungi saya dan mengajak 

bekerja sama, yaitu saya diminta menyediakan 

tempatnya karena kebetulan saya memiliki sebidang 

tanah yang letaknya strategis. Saya menyetujui 

permintaan mereka.
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Kata mereka dipakai sebagai pengganti kata Kirana, 

Salman dan Karima agar nama orang tidak disebutkan 

berkali-kali dalam satu paragraf. Penyebutan nama orang 

yang berkali-kali dalam satu paragraf akan menimbulkan 

kebosanan serta menghilangkan keutuhan paragraf.

(2) Kata Ganti yang Lain

Kata ganti lain yang digunakan dalam menciptakan 

kepaduan paragraf ialah itu, ini, tadi, begitu, demikian, di 

situ, ke situ, di atas, di sana, di sini, dan sebagainya. 

Perhatikan contoh berikut.

Itu asrama mereka. Mereka tinggal di situ

sejak kuliah tingkat satu sampai dengan meraih 

gelar sarjana. Orangtua mereka juga sering 

berkunjung ke situ.

(3) Kata Kunci

Di samping itu, ungkapan pengait dapat pula 

berupa pengulangan kata-kata kunci, seperti kata sampah

pada contoh paragraf yang pertama. Pengulangan kata-kata 

kunci ini perlu dilakukan dengan hati-hati (tidak terlalu 

sering).

c. Rangkuman

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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d. Tugas 1

1. Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi sebuah paragraf yang 

baik.

a)

1) Komputer juga dapat mengerjakan bermacam-macam 

pekerjaan yang jika dikerjakan dengan tenaga manusia akan 

makan waktu lama.

2) Komputer adalah alat bantu manusia yang dapat mengerjakan 

bermacam-macam pekerjaan.

3) Berbagai data dan fakta dapat disimpan di dalam komputer dan 

dapat dicari kembali apabila diperlukan.

4) Di bagian komputer yang terkecil, yang disebut mikrokomputer, 

terdapat keping silikon yang disebut mikroprosesor yang 

berukuran tidak lebih besar daripada jari kelingking manusia.

5) Sebenarnya mikroprosesor ini adalah komputer yang dapat 

diolah menjadi berbagai jenis mesin.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

b)

1) Pimpinan Wisma Kartika memperhitungkan berapa buah rumah 

yang dapat dibangunnya dengan 300 ton pasir yang tertumpuk 

di Jalan H. Asnawi.
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2) Jadi, jelaslah bahwa setiap orang akan memandang suatu objek 

dengan makna yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-

masing.

3) Dari pasir itu ia dapat membangun sebuah komplek rumah 

murah yang terdiri atas 125 buah rumah.

4) Lain lagi pandangan seorang pekerja kapal keruk

5) Tidak demikian halnya dengan PT Beling Jaya.

6) Pimpinan Beling Jaya akan memperhitungkan jumlah 

keuntungan yang diperolehnya dari pasir itu kalau pasir itu 

dibuat kaca.

7) Pekerja kapal keruk memandang pasir ini sebagai penghalang 

yang perlu disingkirkan karena pasir merupakan musuh 

besarnya ketika mengeruk sebuah dasar sungai.

8) Kapal keruk itu mondar-mandir di sekitar sungai Batanghari.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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2. Sebutkan kalimat-kalimat utama dalam 2 paragraf yang telah Anda 

susun dengan baik!

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

3. Berdasarkan isinya, pargraf-paragraf di atas termasuk bentuk paragraf 

__________ dan paragraf__________

4. Paragraf-paragraf di atas termasuk dalam jenis karangan__________ 

dan__________

5. Identifikasi juga penggunaan pengait antar kalimat dalam paragraf-

paragraf di atas!

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6. Kalimat yang membuat paragraf kedua menjadi sumbang ialah 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

e. Tes Formatif 1

Bacalah wacana di bawah ini!

Hubungan Antara Bekerja dan Kesehatan Mental

Hakikat hidup adalah bekerja. Dapat dikatakan bahwa salah satu ciri 

manusia hidup adalah bekerja. Oleh karena itu, bekerja tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikologis.

Antara bekerja dan kesehatan manusia saling berhubungan bahkan saling 

mempengaruhi. Hal ini terbukti misalnya dari kenyataan bahwa seseorang menjadi 

lebih sehat bila dia bekerja daripada tidak bekerja. Atau kenyataan yang lain yang 

sebaliknya, yaitu seseorang yang bekerja maah menjadi sakit karena kondisi 

pekerjaannya tidak sesuai dengan karakteristik orang itu.

Dengan bekerja, pikiran akan berkembang dan wawasan atau cakrawala 

pandangan bertambah luas. Orang yang tidak bekerja ibarat pisau yang tidak 
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digunakan dan diasah. Lama-kelamaan pisau yang tidak digunakan dan diasah itu 

akan menjadi tumpul dan berkarat. Dalam bekerja, mental dan pikiran seseorang 

akan terangsang untuk berkembang leih maju sesuai dengan jenis dan tingkat 

kesukaran pekerjaannya.

Bekerja dapat menjadi obat untuk orang yang sedih. Orang yang bekerja 

dengan sungguh-sungguh, serius dan cermat biasanya akan melupakan hal-hal 

yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang sedang ditekuninya. Oleh 

karena itu, rasa pesimistis, sedih dan sejenisnya akan hilang pada saat kita 

bekerja keras dan sebagai gantinya akan timbul rasa optimistis serta semangat 

hidup.

Orang yang bekerja, pergaulan hidupnya akan lebih luas, dan hubungan 

sosialnya lebih berkembang. Teman, dan sahabat bertambah banyak dan akrab. 

Pikiran dan perasaannya tidak beku. Dengan bekerja, hidup menjadi lebih dinamis, 

tidak monoton. Oleh karena itu, kita akan merasa nikmat bila mempunyai 

pekerjaan tetap.Apalagi bila pekerjaan itu memberikan jaminan hidup masa depan 

yang cerah. Sebaliknya, orang yang menganggur akan merasa tersiksa dan jenuh 

dalam kehidupan sehari-hari karena tidak ada kesibukan yang jelas. Ia merasa 

tidak berguna dan tidak mempunyai harapan. Masa depannya suram. Apabila 

keadaan seperti ini berlangsung dalam waktu yang lama bisa berbahaya bagi 

kesehatan fisik dan mentalnya. Ia akan merasa kesal, jenuh, bingung, stres, dan 

frustasi. Kondisi mental seperti ini bisa menimbulkan berbagi penyakit dalam 

tubuhnya.

Kelelahan karena bekerja keras merangsang tubuh untuk istirahat.

Istirahat akan terasa nyaman bila sebelumnya telah mengerjakan pekerjaan 

dengan bekerja keras. Istirahat diperlukan setelah bekerja karena kemampuan 

tubuh manusia terbatas. Tidak ada manusia yang mampu bekerja terus-menerus 

tanpa istirahat. Istirahat memberi kesempatan kepada tubuh untuk pemulihan 

kekuatan. Istirahat yang baik adalah tidur. Dengan tidur, fisik dan mental dalam 

keadaan rileks dan tanpa beban.

Kebahagiaan hanya dapat dicapai dengan bekerja keras. Dengan kata lain, 

tak ada sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya yang 
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dapat diperoleh tanpa bekerja keras. Jadi, bahagia atau tidaknya seseorang 

diantaranya terletak pada kerja keras yang dia lakukan. Semakin sungguh-

sungguh usahanya, semakin keras bekerjanya semakin dekat dia pada 

kebahagiaan yang diinginkannya. Sebaliknya, tak ada sesuatu yang kita inginkan 

yang datang dengan sendirinya. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh serta 

kemauan dan kemampuan bekerja keras jangan harap kita bisa mencapai apa 

yang kita cita-citakan.

Karena bekerja keras jiwa kita akan mendapat cahaya. Dapat kita rasakan 

bahwa dengan bekerja, inspirasi akan lebih mudah timbul. Jalan ke arh 

tercapainya cita-cita kelihatan terang benderang. Jiwa kita akan selalu terbuka 

pada saat bekerja. Oleh karena itu, dengan bekerja jiwa kita optimis, badan kita 

menjadi sehat.

Disadur dari Majalah Bulanan KORPRI No.221 Th.XIX, Maret 1995. 

Setelah membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Wacana “Hubungan Antara Bekerja dan Kesehatan Mental” Termasuk jenis

karangan ________________________________________________________

2. Carilah pikiran–pikiran utama dalam teks wacana “Hubungan Antara Bekerja 

dan Kesehatan Mental”!

a) _____________________________________________________________

b) _____________________________________________________________

c) _____________________________________________________________

d) _____________________________________________________________

e) _____________________________________________________________

f) _____________________________________________________________

g) _____________________________________________________________

h) _____________________________________________________________

3. Carilah penanda hubungan antarkalimat dalam wacana “Hubungan Antara 

Bekerja dan Kesehatan Mental”!

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

4. Mengapa bekerja dapat dikatakan sebagai salah satu ciri manusia yang hidup?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Dengan bekerja hidup menjadi lebih dinamis, tidak monoton.

Dinamis 

artinya__________________________________________________________ 

Monoton artinya__________________________________________________

6. Pikiran utama ialah________________________________________________                               

Pikiran penjelas ialah______________________________________________

7. Paragraf yang baik harus memiliki 2 ketentuan yaitu__________________dan 

__________________

8. Pengait paragraf dapat berupa:

a) ______________ b) ______________  c) ______________
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Kegiatan Belajar 2. Membuat Karangan

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Siswa mampu membuat karangan dengan baik.

b. Uraian Materi

Teknik Pengembangan Paragraf

Teknik pengembangan paragraf itu, secara garis besarnya, ada 

dua macam. Pertama, dengan menggunakan “ilustrasi”. Apa yang 

dikatakan kalimat topik itu dilukiskan dan digambarkan dengan kalimat-

kalimat penjelas sehingga di depan pembaca tergambar dengan nyata 

apa yang dimaksud oleh penulis. Kedua, dengan “analisis”. Apa yang 

dinyatakan kalimat topik dianalisis secara logis sehingga pernyataan tadi 

merupakan sesuatu yang meyakinkan.

Di dalam praktik, kedua teknik di atas dapat dirinci lagi menjadi 

beberapa cara yang lebih praktis, di antaranya (a) dengan memberikan 

contoh (b) dengan menampilkan fakta-fakta (c) dengan memberikan 

alasan-alasan, dan (d) dengan bercerita.

Perhatikan contoh-contoh di bawah ini:

1. Dengan Memberikan Contoh/Fakta

Biasanya, pembaca senagn membaca paragraf-paragraf yang 

dikembangkan dengan cara ini. Perhatikan paragraf berikut.

Kegiatan KUD di desa-desa yang belum dewasa sering 

dicampuri oleh tengkulak-tengkulak, seperti di Desa Kioro. 

Semua kegiatan KUD selalu dipantau oleh tengkulak-

tengkulak. Kadang-kadang bukan memantau lagi namanya, 

tetapi langsung ikut serta menentukan harga gabah 

penduduk yang akan dijual ke koperasi. Tengkulak itulah 

yang mengatur pembagian uang yang ditangani oleh ketua 

koperasi, mengatur pembelian padi, dan sebagainya. 



BHS.IND.MAD.04.1 21

Demikian pula halnya dalam menjual kembali ke masyarakat. 

Harga padi selalu ditentukan oleh tengkulak itu. Dari hasil 

penjualan ini tengkulak meminta upah yang cukup besar dari 

ketua koperasi.

Dalam menggunakan cara ini, penulis hendaknya pandai 

memilih contoh-contoh yang umum,contoh yang representatif, yang 

dapat mewakili keadaan yang sebenarnya, dan bukan contoh yang 

terlalu dicari-cari.

2. Dengan Memberikan Alasan-Alasan

Dalam cara ini, apa yang dinyatakan oleh kalimat topik 

dianalisis berdasarkan logika, dibuktikan dengan uraian-uraian yang 

logis dengan menjelaskan sebab-sebab mengapa demikian. Perhatikan 

paragraf berikut.

Membiasakan diri berolahraga setiap pagi banyak 

manfaatnya bagi seorang pegawai. Olahraga itu sangat perlu 

untuk mengimbangi kegiatan duduk berjam-jam di belakang 

meja kantor. Kalau tidak demikian, pegawai itu akan 

menderita beberapa penyakit karena tidak ada keseimbangan 

kerja otak dan kerja fisik. Kalau pegawai itu menderita sakit, 

berarti dia membengkalaikan pekerjaan kantor yang berarti 

pula melumpuhkan kegiatan negara.

3. Dengan Bercerita

Biasanya pengarang mengungkapkan kembali peristiwa-

peristiwa yang sedang atau sudah berlaku apabila ia mengembangkan 

paragraf dengan cara ini. Dengan paragraf itu, pengarang berusaha 

membuat lukisannya itu hidup kembali. Perhatikan paragraf berikut.

Kota Wonosobo telah mereka lalui. Kini jalan lebih 

menanjak dan sempit berliku-liku. Bus meraung-raung ke 

dataran tinggi Dieng. Di samping kanan jurang menganga, 

tetapi pemandangan di kejauhan adalah hutan pinus 
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menyelimuti punggung bukit dan bekas-bekas kawah yang 

memutih. Pemandangan itu melalaikan goncangan bus yang 

tak henti-hentinya berkelak-kelok. Sesekali atap rumah 

berderet kelihatan di kejauhan.

c. Rangkuman

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

d. Tugas 2

1. Buatlah sebuah karangan berdasarkan kerangka karangan di bawah 

ini!

a) Topik : Menyontek di kalangan pelajar.

b) Tujuan : Menunjukkan betapa besar pengaruh menyontek 

terhadap perkembangan jiwa seseorang.

c) Bahan : Buku-buku, majalah, surat kabar, wawancara, dan 

lain-lain.

d) Kerangka :

1) Pengertian Menyontek

Beberapa cara menyontek yang sering dilakukan oleh siswa.
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2) Sebab-sebab Menyontek

(a) Pelajaran sukar

(b) Tidak belajar

(c) Ingin mendapat nilai tinggi

3) Akibat Menyontek

(a) Malas belajar

(b) Tidak percaya diri

(c) Memupuk sikap curang

4) Cara Mengatasi Kebiasaan Menyontek

(a) Mempelajari materi pelajaran yang akan menjadi materi 

ulangan.

(b) Menanamkan pengertian bahwa menyontek perbuatan 

tidak baik.

(c) Pengawasan yang ketat dan tidak memberi kesempatan 

para siswa untuk menyontek.

________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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2. Buatlah sebuah karangan argumentasi dengan tema, “Peranan Tenaga 

Kerja Wanita”. Ikutilah tahapan-tahapan pembuatan karangan dengan 

membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Kemudian kembangkanlah 

kerangka karangan menjadi karangan!

_______________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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e. Tes Formatif 2

1. Susunlah kelompok-kelompok kalimat berikut ini menjadi sebuah 

paragraf!

a)

1) Ini berarti bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk 

mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak.

2) Dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 45 dinyatakan bahwa setiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.

3) Tersedianya lapangan pekerjaan yang luas memungkinkan 

setiap warga negara mendapatkan pekerjaan.

4) Kata kunci dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 45 itu adalah hak atas 

pekerjaan dan penghidupan.

5) Negara menciptakan kondisi yang menunjang terciptanya 

lapangan pekerjaan sebanyak mungkin.

6) Hak ini dipunyai oleh setiap warga negara.

b)

1) Sebagian besar tenaga kerja yang mencari pekerjaan itu hanya 

berpendidikan sekolah dasar.

2) Rendahnya kualitas tenaga kerja juga merupakan masalah 

dalam dunia ketenagakerjaan.

3) Sementara yang telah menamatkan pendidikan SLTP dan SMU 

belum menjamin bahwa pendidikan yang mereka peroleh di 

bangku sekolah cocok dengan kebutuhan tenaga kerja di 

lapangan.

4) Bahkan banyak yang belum sempat menamatkan pendidikan 

sekolah dasar.

5) Mereka tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan.
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2. Sebutkan kalimat utama pada paragraf nomor 1 dan nomor 2!

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Sebutkan kata pengait pada paragraf nomor 1 dan nomor 2!

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Namun pengalaman negara-negara industri menunjukkan bahwa 

untuk mempertahankan keunggulan teknologi di antara para pesaing 

perlu dikembangkan penelitian besar. Maka, banyak penelitian di 

perguruan tinggi yang disponsori oleh dunia usaha.

Pengait antar kalimat dalam paragraf di atas menyatakan 

_________________________dan_____________________________

5. Perhatikan kerangka karangan di bawah ini!

a) Pendahuluan

b) Dengan transportasi hasil produksi dapat tersebar sampai ke 

pelosok desa

c) Dengan transportasi yang lancar daerah terisolir dapat dibuka

d) Dengan transportasi yang memadai pembangunan dapat dirasakan 

sampai ke desa-desa

e) Penutup

Kerangka karangan di atas didasarkan pada topik 

________________________

6. Bacalah kembali wacana “Hubungan Antara Bekerja dan Kesehatan 

Mental”, kemudian berikanlah contoh fakta yang menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara bekerja dan kesehatan mental!

7. Secara garis besar teknik pengembangan paragraf terbagi 2, sebutkan 

dan jelaskan!

a) ______________________________________________________

______________________________________________________
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b) ______________________________________________________

______________________________________________________

8. Teknik pengembangan paragraf pada soal no.1 dengan cara 

memberikan_________________dan __________________________
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BAB. III
EVALUASI

A. INSTRUMEN PENILAIAN

I. Bacalah kutipan teks di bawah ini!

(1) Beberapa orang menilai bahwa anak remaja sekarang 

cenderung kurang peduli terhadap lingkungannya. (2) Di tempat-tempat 

umum mereka sering bergerombol sehingga mengganggu para pemakai 

jalan yang juga berhak lewat di tempat itu. (3) Tingkah laku mereka di 

jalan raya pun demikian. (4) Pada malam hari, saat orang memerlukan 

istirahat, tidak jarang mereka bermain gitar dan bernyanyi keras-keras 

dengan suara sumbang. (5) Aksi corat-coret sangat mereka gemari 

sehingga menjadikan lingkungan berkesan kotor. (6) Oleh karena itu, 

tidak sedikit orang yang merasa resah atas tingkah laku mereka.

(7) Di pihak lain, ada pula orang yang berpendapat bahwa remaja 

memerlukan perhatian yang lebih banyak lagi. (8) Tingkah laku mereka 

justru merupakan protes atas kurangnya perhatian orangtua terhadap 

mereka. (9) Mereka bertingkah laku untuk menyatakan keberadaan 

mereka secara ekstrem. (10) Dengan demikian, mereka berharap agar 

orang lain memperhatikan mereka beserta persoalan dan kebutuhan yang 

mereka hadapi.

Setelah Anda membaca kutipan teks di atas, jawablah soal-soal di 

bawah ini! Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Kutipan teks di atas termasuk jenis karangan…

a. eksposisi

b. deskripsi
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c. argumentasi

d. narasi

2. Gagasan pokok paragraf pertama adalah…

a. Beberapa orang menilai.

b. Remaja kurang peduli lingkungan.

c. Mereka sering bergerombol.

d. Tidak sedikit orang yang merasa kesal.

3. Paragraf pertama di atas termasuk paragraf… 

a. induktif

b. deduktif

c. deskriptif

d. naratif

4. Penanda hubungan dalam kutipan teks di atas adalah…

a. Oleh karena itu, di pihak lain, dengan demikian.

b. Oleh karena itu, dengan demikian.

c. Di pihak lain, dengan demikian.

d. Oleh karena itu, di pihak lain.

5. Gagasan pokok paragraf kedua adalah…

a. Remaja perlu perhatian yang banyak.

b. Mereka berharap oarang lain memperhatikan.

c. Tingkah laku mereka ekstrem.

d. Mereka protes atas kurangnya perhatian.

6. Arti kata ekstrem adalah…

a. fanatik

b. simpatik

c. keterlaluan

d. pendirian

7. Penggunaan kata depan terdapat pada kalimat nomor…

a. 1, 2, 3

b. 2, 3, 7
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c. 4, 5, 6

d. 8, 9, 10

8. Gambaran tentang ketidakpedulian remaja, terdapat pada kalimat-

kalimat…

a. 1, 2, 3, 4

b. 2, 3, 4, 5

c. 3, 4, 5, 6

d. 2, 4, 5, 6

9. Kalimat utama paragraf kedua terdapat pada kalimat nomor…

a. 7

b. 8

c. 9

d. 10

10. Sebab remaja sekarang kurang peduli terhadap lingkungannya, 

mengakibatkan…

a. Mereka sering bergerombol.

b. Mereka mengganggu pemakai jalan.

c. Mereka bernyanyi keras-keras.

d. Beberapa orang merasa resah atas tingkah laku mereka.

II. Anda perhatikan baik-baik paragraf di bawah ini. Angka dalam kurung 

adalah nomor kalimat.

(1) Pada jalan-jalan utama di dalam Kelurahan Tajur harus diperbaiki 

dengan segera. (2) Perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan 

mutu jalan. (3) Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal

Buton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya 5-10 tahun. (4) 

Apalagi perumahan Bumi Serpong Damai terus dibangun. (5) 

Pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai 

jalan ekonomi. (6) Juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai 

akibat frekwensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin 

meningkat. (7) Hal ini dilakukan karena old contruction tidak sesuai lagi 
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dengan beban yang ada sekarang. (8) Kehadiran jalan yang bermutu 

tinggi sangat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (9) Masyarakat 

menengah yang hidup di Kelurahan Tajur itu lebih banyak menggunakan 

sepeda untuk bepergian ke pasar atau ke kota. (10) Tentu saja jalan 

tersebut berguna sekali bagi mereka.

Setelah Anda membaca kutipan teks di atas, jawablah soal-soal di bawah 

ini! Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

1. Paragraf di atas adalah paragraf…

A. deduktif karena kalimat topik terletak di awal paragraf.

B. deduktif karena kalimat topik terletak di akhir paragraf.

C. induktif karena kalimat topik terletak di awal paragraf.

D. induktif karena kalimat topik terletak di akhir paragraf.

2. Tanda hubung terpakai dengan tepat di ujung baris, yaitu pada…

A. baris kedua

B. baris ketiga

C. baris keempat

D. baris kelima

3. Pemakaian garis bawah yang benar terdapat pada…

A. baris keempat

B. baris kedelapan

C. baris sepuluh

D. baris kelima

4. Dalam paragraf di atas ada kalimat yang tidak bersubjek. Kalimat 

tersebut adalah…

A. kalimat satu

B. kalimat dua

C. kalimat tiga

D. kalimat empat

5. Tanda hubung yang dipakai di ujung baris secara tepat terdapat 

pada…
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A. baris keenam

B. baris ketujuh

C. baris kedelapan

D. baris kesembilan

6. Kalimat yang menyimpang dalam paragraf di atas adalah…

A. kalimat empat

B. kalimat enam

C. kalimat delapan

D. kalimat sepuluh

7. Kata yang penulisannya tidak baku adalah kata…

A. manfaat pada baris tiga belas

B. frekwensi pada baris kedelapan

C. bobot pada baris kedelapan

D. sifatnya pada baris ketujuh

8. Pemakaian huruf besar yang kurang tepat terdapat pada…

A. baris ketiga

B. baris keempat

C. baris kelima

D. baris keenam

9. Kalimat enam merupakan kalimat yang tidak baku. Ketidakbakuan 

kalimat itu disebabkan oleh…

A. ketiadaan subjek

B. ketiadaan predikat

C. ketiadaan objek

D. ketiadaan keterangan

10.Subjek kalimat tiga adalah…

A. peningkatan mutu jalan

B. setebal 4 cm

C. lapisan aspal Buton

D. ketahanannya 5-10 tahun
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B. KUNCI JAWABAN

Kunci Jawaban Tugas 1

1.

a)           Komputer adalah alat bantu manusia yang dapat mengerjakan 

bermacam-macam pekerjaan. Berbagai data dan fakta dapat disimpan 

di dalam komputer dan dapat dicari kembali apabila diperlukan. Di 

bagian komputer yang terkecil, yang disebut mikrokomputer, terdapat

keping silikon yang disebut mikroprosesor yang berukuran tidak lebih 

besar daripada jari kelingking manusia. Sebenarnya, mikroprosesor ini 

adalah komputer yang dapat diolah menjadi berbagai jenis mesin. 

Komputer juga dapat mengerjakan bermacam-macam pekerjaan yang 

jika dikerjakan dengan tenaga manusia akan memakan waktu yang 

lama.

b)           Pimpinan Wisma Kartika memperhitungkan berapa buah rumah 

yang dapat dibangunnya dengan 300 ton pasir yang tertumpuk di Jalan 

H. Asnawi. Dari pasir itu ia dapat membangunsebuah kompleks rumah 

murah yang trdiri atas 125 buah rumah. Tidak demikian halnya dengan 

PT Beling Jaya. Pimpinan Beling Jaya akan memperhitungkan jumlah 

keuntungan yang diperolehnya dari pasir itu kalau pasir itu dibuat kaca. 

Lain lagi pandangan seorang pekerja kapal keruk. Kapal keruk 

memandang pasir itu sebagai penghalang yang perlu disingkirkan 

karena pasir merupakan musuh besarnya ketika mengeruk sebuah dasar 

sungai. Kapal keruk itu mondar-mandir di sekitar sungai Batanghari. 

Jadi, jelaslah bahwa setiap orang akan memandang suatu objek dengan 

makna yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

2.

a) Komputer adalah alat bantu manusia yang dapat mengerjakan 

bermacam-macam pekerjaan.

b) Jadi, jelaslah bahwa setiap orang akan memandang suatu objek dengan 

makna yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
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3. deduktif dan induktif

4. eksposisi dan argumentasi

5. Sebenarnya, dari, tidak demikian halnya, lain lagi, dan jadi.

6. Kapal keruk itu mondar-mandir di sekitar sungai Batanghari.

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. Eksposisi 

2. a) Hakikat hidup adalah bekerja.

b) Antara bekerja dan kesehatan berhubungan.

c) Dengan bekerja pikiran berkembang dan wawasan luas.

d) Bekerja dapat menjadi obat.

e) Orang yang bekerja pergaulannya luas dan berkembang.

f) Kelelahan bekerja keras merangsang tubuh untuk istirahat.

g) Kebahagiaan dicapai dengan bekerja keras.

h) Karena bekerja jiwa kan bercahaya.

3. Oleh karena itu, hal ini, atau, sebaliknya, dengan kata lain, sebaliknya, dan 

jadi.

4. Karena bekerja tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, baik secara 

fisik maupun psikologis.

5. Dinamis  : penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan 

mudah menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut.

Monoton : berulang-ulang selalu sama nadanya. Bersifat membosankan 

atau menjemukan.

6. Pikiran utama ialah pikiran yang menjadi topik persoalan atau pokok 

pembicaraan.

Pikiran penjelas ialah pikiran yang menjelaskan atau mendukung pikiran 

utama.

7. Kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf.

8. a) Ungkapan penghubung transisi

b) Kata ganti

c) Kata kunci (pengulangan kata yang dipentingkan)
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Kunci Jawaban Tugas 2

1. Yang perlu Anda perhatikan untuk memeriksa jawaban siswa adalah 

ketatabahasaan (EYD, pilihan kata, struktur kalimat) dan kesatuan serta 

kepaduan paragraf.

2. Pokok pikiran yang menjadi masukan adalah:

a) Wanita mula-mula dipandang sebagai tenaga kerja kelas dua;

b) Wanita banyak memiliki kelebihan, misalnya kesabaran, ketelitian, 

kehalusan perasaan;

c) Banyak jenis pekerjaan yang hasilnya kurang baik di tangan pria;

d) Dalam hal kecerdasan wanita tidak kalah dengan pria;

e) Wanita bisa menduduki posisi penting dalam berbagai bidang 

pekerjaan;

f) Tenaga kerja wanita merupakan aset yang tidak kalah penting dengan 

pria.

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1.

a)           Negara menciptakan kondisi yang menunjang terciptanya 

lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Tersedianya lapangan 

pekerjaan yang luas memungkinkan. Setiap warga negara 

mendapatkan pekerjaan. Ini berarti bahwa negara menjamin setiap 

warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang 

layak. Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dinyatakn bahwa setiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Kata kunci dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 itu adalah 

hak atas pekerjaan dan penghidupan. Hak ini dipunyai oleh setiap 

warga negara.

b)           Rendahnya kualitas tenaga kerja juga merupakan masalah 

dalam dunia ketenagakerjaan. Sebagian besar tenaga kerja yang 
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mencari pekerjaan itu hanya berpendidikan sekolah dasar. Bahkan 

banyak yang belum menamatkan pendidikan sekolah dasar. Mereka 

tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai yang 

sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Sementara yang telah 

menamatkan pendidikan SLTP dan SMU belum menjamin bahwa 

pendidikan yang mereka peroleh di bangku sekolah cocok dengan 

kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

2.

a) Negara menciptakan kondisi yang menunjang terciptanya lapangan 

pekerjaan sebanyak mungkin.

b) Rendahnya kualitas tenaga kerja juga merupakan masalah dalam 

dunia ketenagakerjaan.

3. ini, bahkan, sementara, mereka.

4. Hubungan pertentangan dan hubungan akibat

5. Peranan transportasi bagi kemajuan masyarakat pedesaan.

6. -   Bekerja bisa menjadi obat untuk oarang yang sedang bersedih, karena 

orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, serius, dan cermat 

biasanya akan melupakan hal-hal yang tidak ada hubungannya 

dengan pekerjaan yang sedang ditekuninya.

-  Bekerja bisa menghilangkan rasa pesimistis dan sebagai gantinya 

timbul rasa optimistis serta semangat hidup.

7. Ilustrasi ialah dengan melukiskan atau menggambarkan.

Analisis ialah dengan menganalisis secara logis sehingga menjadi sesuatu 

yang meyakinkan.

8. Fakta dan alasan.
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KUNCI JAWABAN EVALUASI

I.

1. C

2. B

3. B

4. A

5. A

6. A

7. B

8. B

9. A

10. D

II.

1. A

2. D

3. C

4. A

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A

10. A



BHS.IND.MAD.04.1 38

BAB. IV
PENUTUP

Setelah Anda menjawab soal evaluasi, cocokkan jawaban Anda dengan kunci 

jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang 

benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung tingkat 

pemahaman Anda.

Tingkat pemahaman : jumlah jawaban yang benar  x 100%

20

Berapa persen pemahaman Anda?

Arti tingkat pemahaman yang Anda capai

90% - 100% = baik sekali 

80% -  89%  = baik    

70% -  79%  = cukup         

< 70%         = kurang         

Bila Anda tengah mencapai tingkat pemahaman >70%, Anda dapat melanjutkan 

ke Modul 13. Selamat! Tetapi jika hasil pemahaman Anda <70%, pelajari kembali 

bagian-bagian yang belum Anda kuasai, atau berkonsultasilah pada fasilitator 

Anda.

…..%
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