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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 Busan, 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 

digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap 
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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
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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
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SENARAI

1. instruktif : bersifat memerintah

2. tersirat : terkandung; tersembunyi di dalamnya

3. tersurat : telah ditulis; tertulis

4. UKBI : Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

5. bunyi bahasa : bunyi-bunyi yang dihasilkan lat ucap

6. media : alat; sarana

7. alat ucap : organ tubuh manusia yang berfungsi 

dipengujaran bunyi bahasa, seperti paru-paru, 

laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, 

bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, dan velum

8. interaksi : hal saling melakukan aksi, berhubungan, mem-   

pengaruhi

9. inval : 

10. nuansa : variasi atau perbedaan yang sangat halus atau 

kecil sekali; kepekaan terhadap sesuatu; 

kewaspadaan atau kemampuan menyatakan 

adanya pergeseran yang kecil sekali (tentang 

makna, perasaan atau nilai)

11. informasi : penerangan; pemberitahuan

12. sesi : babak; tahap

13. camping ground : area berkemah

14. nombok : menambah

15. membludak : penuh 

16. counter : kios

17. THR : Tunjangan Hari Raya

18. kastemer : pelanggan

19. sales promotion girl : petugas promosi

20. sales counter :petugas kios
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BAB. I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul yang berjudul Memahami Perintah Lisan ini  disusun untuk 

memudahkan Anda mempelajari mata diklat bahasa Indonesia khususnya sub 

kompetensi (1.2) menyimak, yaitu memahami perintah lisan baik yang 

diungkapkan maupun tidak. 

Lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan modul ini adalah 4 X 45 

menit atau 4 jam pelajaran yang terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan 

belajar pertama bertujuan agar Anda dapat memahami perintah lisan dengan 

baik, merumuskan kembali (secara lisan.tulisan) isi perintah lisan tersebut dengan 

menggunakan kiat-kiat mengenali perintah lisan, dan mencatat informasi perintah 

lisan yang disampaikan berupa waktu, tempat, dan bentuk kegiatan yang 

didengar. Dalam kegiatan belajar kedua, Anda diharapkan  dapat menyusun 

rencana tindak lanjut dari perintah lisan yang telah dipahami dalam bentuk 

proposal kegiatan LDK OSIS dan dapat berkonsultasi dengan kepala sekolah 

(pemberi perintah) atau dengan Pembina OSIS mengenai proposal kegiatan 

sebagai tindak lanjut dari perintah lisan.

Setelah menyelesaiakan modul ini, dari evaluasi yang Anda kerjakan, tingkat 

pemahaman terhadap perintah lisan minimal mencapai 70 %. Bila tingkat 

pemahamannya kurang dari 70 %, maka Anda harus mengulang kembali hingga 

ketentuan yang ditetapkan tercapai.

Bacalah dengan cermat prasyarat dan petunjuk penggunaan modul ini dengan

baik dan cermat, agar dapat menyelesaikan modul ini dengan lancar dan baik.
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B. Prasyarat

Sebelum Anda mengerjakan modul ini, prasyarat yang harus dipenuhi  adalah 

Anda sebelumnya telah menyelesaikan modul Madya 1, sub kompetensi  

menyimak (1.1), yaitu  Menyimpulkan Informasi Lisan yang Tidak Bersifat 

Perintah, dan telah memiliki kompetensi bahasa Indonesia setara kualifikasi 

Semenjana melalui UKBI.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk untuk Peserta Didik

a. Bacalah modul ini dengan cermat. Gunakan teknik membaca cepat 

b. Pahami materi tentang perintah lisan baik yang instruktif maupun tersirat 

besert contohnya 

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 

ditetapkan

h. Tingkatkan terus pemahaman Anda;

1) Target minimal skor nilai uji kemahiran 70 %

2) Jika target minimal belum tercapai, mintalah saran guru/fasilitator

3) Jika skor nilai Anda diatas 70 %, Anda diperbolehkan melanjutkan ke 

modul berikutnya.

i. Anda diperbolehkan bertanya kepada guru/fasilitator, jika dirasa perlu

j. Laporkan kemajuan Anda kepada guru/fasilitator sebelumn melanjutkan ke 

modul berikut.
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2. Petunjuk Guru/Fasilitator

a. Sediakan sarana maupun prasarana yang sesuai dengan kompetensi ini 

misalnya, Kamus Besar bahasa Indonesia, kamus Istilah dan buku 

penunjang lainnya

b. Arahkan peserta didik agar dapat lebih mudah dalam menyelesaikan modul 

ini

c. Motivasilah peserta didik untuk mengerjakan modul dengan mandiri dan 

jujur

d. Periksa modul peserta didik yang sudah seslesai dan berikan modul 

berikutnya bagi peserta didik yang telah kompeten mengerjakan modul ini.

D. Tujuan Akhir

Setelah mengerjakan modul ini Anda diharapkan dapat:

1. Membedakan perintah lisan instruktif dengan perintah lisan tersirat

2. Merumuskan kembali isi perintah dengan menggunakan kiat mengenali 

perintah

3. Menuliskan kembali isi perintah lisan dalam bentuk kerangka atau bagan

4. Dapat menyusun rencana tindak lanjut dari perintah lisan yang telah dipahami 

dalam bentuk proposal kegiatan LDK OSIS 

5. Dapat berkonsultasi dengan kepala sekolah (pemberi perintah) atau dengan 

Pembina OSIS mengenai proposal kegiatan sebagai tindak lanjut dari perintah 

lisan

6. Memiliki sikap yang serius dan penuh perhatian dalam mendengarkan perintah

7. Memiliki inisiatif untuk bertanya saat menyimak perintah lisan apabila ada 

yang belum jelas atau tidak dipahami

8. Memiliki kiat mengenali kalimat perintah lisan  berdasarkan ciri intonasi, 

tekanan, dan nada

9. Melaksanakan konsultasi dengan pemberi perintah mengenai keakuratan 

rencana tindak lanjut yang dibuat.
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E. Kompetensi 

Di dalam modul ini dilatihkan kompetensi dan sub kompetensi sebagai berikut.

KOMPETENSI              :   Berkomunikasi dalam bahasa Indonesia setara dengan kualifikasi 
Madya
                                     (Skor UKBI 466-592)
KODE                         :   B
DURASI PEMELAJARAN:   4 Jam @ 45 menit

MATERI POKOK PEMELAJARAN
       SUBKOMPETENSI KRITERIA KINERJA      RUANG LINGKUP

             SIKAP         PENGETAHUAN       KETERAMPILAN

         Menyimak

1.2. Memahami 

perintah 

lisan, baik 

yang 

diungkapka

n maupun 

yang tidak

 Isi perintah 

dirumuskan kembali 

(secara lisan atau 

tulis) dengan 

menggunakan kiat 

mengenali perintah

 Isi perintah dituliskan 

kembali dalam 

bentuk kerangka 

atau bagan

 Kegiatan yang akan 

dilakukan disebutkan 

(lisan/tulis) ber-

dasarkan isi perintah

 Kegiatan yang akan 

dilakukan dituliskan 

dalam bentuk 

kerangka atau bagan

 Kebenaran rencana 

kegiatan yang akan 

dilakukan ditanya-

kan kepada pemberi 

perintah

 Sejumlah 

perintah lisan 

dari yang 

sederhana 

sampai yang 

komplkes, dari 

yang 

terucapkan 

sampai yang 

tersirat dan dari 

yang 

memerlukan 

respons segera 

(perbuat-an 

atau jawaban) 

sampai yang 

memerlukan 

waktu untuk 

mencatat 

perintah atau 

mengkaji 

maksud 

perintah 

tersebut

 Keseriusan 

memperha-

tikan/ 

mendengarka

n perintah 

dan siap 

mengajukan 

pertanyaan 

bila ada yang 

kurang/ tidak 

jelas serta 

mem-buat 

catatan bila 

diper-lukan

 Kiat mengenali 

perintah lisan, 

seperti intonasi 

dan tekanan 

serta merumus-

kan perintah atau 

rencana tindak 

lanjut dalam 

bentuk kerangka 

atau bagan, dan 

sebagainya

 Merumuskan 

kembali isi 

perintah secara 

rinci dalam 

bentuk yang 

tepat baik lisan 

maupun tulis 

(kerangka atau 

bagan)

 Berkonsultasi 

dengan pemberi 

perintah 

mengenai 

keakuratan 

rencana tindak 

lanjut yang 

dibuat
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F. Cek Kemampuan

Untuk mengetahui kemampuan Anda sebelum mengerjakan modul ini, ujikan 

dahulu kemampuan Anda dengan memberi tanda cek (√) pada kolom ya atau 

tida sesuai dengan pertanyaan yang Anda baca.

No. Pertanyaan Ya Tidak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ayah baru pulang dari Bali.

Kalimat tersebut merupakan perintah lisan?

Apakah Anda mengetahu perbedaan bahasa ragam 

lisan dengan ragam tulis?

Apakah Anda mengetahui perbedaan perintah lisan 

instruktif dengan tersirat?

Apakah Anda dapat merumuskan kembali isi perintah 

lisan yang Anda dengar dalam sebuah pertemuan?

Apakah Anda pernah merumuskan isi perintah lisan?

Apakah Anda pernah menyusun proposoal kegiatan 

OSIS?

Apakah Anda mengetahui kiat mengenali perintah 

lisan?

Apakah Anda  dapat menjelaskan arti intonasi?

Apakah Anda dapat mnyusun sebuah kerangka/bagan 

kegiatan?

Apakah Anda pernah menyusun sinstrumen konsultasi 

dengan kepala sekolah?

Apabila Anda menjawab ya 80 % lebih, maka Anda tidak perlu mempelajari 

modul ini, Anda langsung membuka Bab Evaluasi. Tapi apabila Anda menjawab 

“ya” kurang dari 80 %, Anda harus mempelajari modul ini dengan bimbingan  

fasilitator.
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BAB. II
PEMELAJARAN

A.Rencana Belajar Peserta Diklat

No. Jenis Kegiatan Tanggal Waktu

Tempat 

Pencapai-

an

Alasan 

Perubah-

an

Disetujui 

Fasilitator

1.

2.

- Membedakan 

perin-tah lisan 

instruktif 

dengan perintah 

lisan tersirat.

- Merumuskan 

kembali isi 

perintah dengan 

menggunakan 

kiat mengenali 

perintah.

- Menuliskan 

kembali isi 

perintah lisan 

dalam bentuk 

kerangka atau 

bagan

- Menyusun 

rencana

 tindak lanjut dari 

perintah lisan 

yang telah 

dipahami dalam 

bentukproposal 

kegiat-an LDK 

2x45

menit

2x45

menit
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OSIS 

- Menyususn 

instru-ment 

untuk berkon-

sultasi dengan 

kepala sekolah 

(pemberi 

perintah) atau 

dengan 

pembina OSIS 

mengenai 

proposal 

kegiatan 

sebagai tindak 

lanjut dari 

perintah lisan.

B.Kegiatan Belajar 

Kegiatan Belajar  1.

a. Tujuan 

Setelah selesai mempelajari materi kegiatan belajar ini, Anda diharapkan 

dapat:

1. Membedakan perintah lisan instruktif dengan perintah lisan tersirat

2. Merumuskan kembali isi perintah dengan menggunakan kiat mengenali 

perintah

3. Mencatat informasi dalam perintah lisan yang disampaikan berupa waktu, 

tempat, dan bentuk kegiatan yang didengarnya

4. Menuliskan kembali isi perintah lisan dalam bentuk kerangka atau bagan

5. Memiliki kiat mengenali kalimat perintah lisan  berdasarkan ciri intonasi, 

tekanan, dan nada.
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b. Uraian Materi

Bacalah dengan cermat wacana di bawah ini!

Wacana 1

Komunikasi Lisan

Dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi dengan seseorang  

menggunakan bahasa lisan, tulisan, atau isyarat. Bahasa lisan dipergunakan 

dalam berbagai situasi percakapan, misalnya bertegur sapa, bercakap-cakap, 

menyampaikan isi hati, pidato, diskusi, mengajukan permohonan, meminta 

tolong, menyampaikan permintaan maaf, memerintahkan sesuatu, rapat, 

musyawarah dll.

Bahasa tulis digunakan dalam surat, artikel, berita di koran dan 

majalah,dll. Kedua ragam bahasa ini menggunakan media yang berbeda. 

Berbeda dengan bahasa tulis, bahasa lisan kita menggunakan alat ucap untuk 

menyampaikan maksud. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap 

manusia menghasilkan tutur kata yang bermakna. Keberhasilan komunikasi 

lisan akan tercapai jika pembicara dan pendengar sama-sama memahami 

maksud percakapan. 

Terjadinya interaksi antara pembicara dan pendengar dalam sebuah 

percakapan disebabkan percakapan tersebut sama-sama dipahami. Oleh 

karena itu di dalam kegiatan berbahasa lisan, kita dituntut untuk mampu 

berbicara  dengan lafal yang jelas agar informasi yang disampaikan dapat 

saling diphami oleh pembicara maupun pendengar. Sebaliknya sebagai 

pendengar kita juga dituntut untuk mampu menyimak dengan baik dan benar, 

sehingga pesan yang tersurat maupun tersirat dalam percakapan tersebut 

dipahami pula dengan baik.

Salah satu contoh percakapan atau komunikasi dalam bahasa lisan 

adalah perintah atau instruksi. Perhatikan dengan cermat contoh di bawah ini:

 PAK USRO: ”Din, sini kamu! Belikan Bapak nasi Padang pake rendang. Nih, 

duitnya. Buruan, jangan pake lama!“
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 PAK USRO: “Din, sini Din. Bapak minta tolong ya. Beli nasi Padang pake 

rendang. Cepat ya, Din!”

 PAK USRO: “ Din, Sini. Kalau kamu tidak ada tugas, Bapak minta tolong 

belikan nasi Padang pake rendang, ya.  Bisa tolong Bapak kan, 

Din.” 

Informasi dalam ketiga kalimat di atas adalah meminta tolong untuk 

membelikan nasi padang. Informasinya sama, namun penyampaian 

perintahnya berbeda. Oleh karena itu, nungkin akan kita sepakati bahwa 

perintah dalam kalimat ketiga merupakan perintah yang nuansa maknanya 

paling halus dan santun dengan ditandai ciri nada intonasi yang wajar dan 

tekanan yang biasa. Nah, jadi mari kita biasa berbahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, dengan selalu memperhatikan sopan santun berbahasa. 

Bukankah kalau kita santun berbahasa, siapa pun orangnya yang menjadi 

lawan bicara kita tentu akan senang.

Berbeda dengan kalimat ketiga, kalimat pertama dan kedua bernada 

keras dan tegas sehingga berkesan menyuruh/memerintah. Untuk itu, tidk 

disarankan untuk digunakan. Perhatikan pula contoh beriktu ini.

 Dilarang buang ludah, reak dan sampah sembarangan demi untuk kesehatan 

bersama di lingkungan RT 01/RW 05.

 Buanglah ludah, reak dan sampah di tempatnya demi untuk kesehatan 

bersama di lingkungan RT 01/RW 05

 Demi kesehatan bersama di lingkungan kita, dilarang meludah dan membuang 

sampah di sembarang tempat. 

Apakah pendapat Anda mengenai ketiga contoh diatas. Paparkanlah dalam 

kolom berikut ini.
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Kolom 1

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................



Modul BHS.IND.MAD.01.2 11

c. Rangkuman 

Dapatkah Anda merangkum wacana di atas? Cobalah lengkapi kalimat-kalimat 

di bawah ini dengan kata-kata yang tersedia sebagai isian:

1. Bahasa lisan dipergunakan dalam....................................... 

Media yang digunakan adalah............... Sedangkan bahasa 

tulis digunakan dalam.......................................................

2. Bahasa lisan di digunakan dengan menggunakan media alat 

ucap manusia, yaitu.......................................................... 

Sementara bahasa tulis menggunakan media......................

3. Kesalah pahaman dalam percakapan pada umumnya 

disebabkan oleh..................................... antara pembicara 

dan pendengar.

4. Informasi yang disampaikan dalam bahasa lisan beraneka 

ragam, diantaranya menyampaikan....................................

5. Intonasi dan tekanan nada pada kalimat lisan memegang 

peranan penting karena ...................................................

alat ucap, surat, artikel, Koran, dan majalah, lidah, gigi, 

tenggorokan, dan bibir, tulisan, pengumuman, dapat membedakan 

makna, percakapan sehari-hari, tidak terjadinya interaksi, instruksi 

kepala sekolah.
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Kunci Jawaban

Jawaban Kolom 1

1. Dilarang buang ludah, reak dan sampah sembarangan demi untuk 

kesehatan bersama di lingkungan RT 01/RW 05

2. Buanglah ludah, reak dan sampah di tempatnya demi untuk kesehatan 

bersama di lingkungan RT 01/RW 05

3. Demi kesehatan bersama di lingkungan kita, dilarang meludah dan 

membuang sampah di sembarang tempat. 

Apakah pendapat Anda mengenai ketiga contoh diatas? Paparkanlah dalam 

kolom berikut ini.

Jawaban:

Kalimat-kalimat diatas merupkan himbauan kepada warga untuk tidak 

membuang ludah dan kotoran di sembarang tempat, namun kalimat yang 

paling baik adalah kalimat yang mengimabu dengan santun, yaitu kalimat 

ketiga:

 Demi kesehatan bersama di lingkungan kita, dilarang meludah dan 

membuang sampah di sembarang tempat. 

Jawaban Rangkuman

1. Bahasa lisan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Media 

yang digunakan adalah alat ucap. Sedangkan bahasa tulis digunakan 

dalam surat, artikel, koran, majalah, dll.

2. Bahasa lisan di digunakan dengan menggunakan media alat ucap 

manusia, yaitu lidah, gigi, tenggorokan, dan bibir. Sementara 

bahasa tulis menggunakan media tulisan.

3. Kesalahpahaman dalam percakapan pada umumnya disebabkan oleh 

tidak terjadinya interaksi antara pembicara dan pendengar.

4. Informasi yang disampaikan dalam bahasa lisan beraneka ragam, 

diantaranya menyampaikan instruksi kepala sekolah, 

pengumuman, dll.
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5. Intonasi dan tekanan nada pada kalimat lisan memegang peranan 

penting karena dapat membedakan makna.

Wacana 2

Simaklah dengan cermat informasi yang disampaikan oleh fasilitator yang 

berperan sebagai Pembina OSIS SMK DIAN ILMU kepada Ketua OSIS dalam 

dialog di bawah ini:

BU NURWATI: “Rini, Ibu mendengar bahwa OSIS akan menyelenggarakan 

kegiatan Latihan Dasar kepemimpinan Siswa untuk kelas I. 

Kapan dilaksanakan ? Apakah sudah berkoordinasi dengan 

Pak Dede?“

RINI         : “Belum Bu, Kami merencanakan kegiatan tersebut dilaksanakan 

pada minggu I Agustus ini, tetapi kami belum menyiapkan 

apapun Bu. Kami baru rapat OSIS satu kali dan Pak Dede 

sebagai Wakil kesiswaan belum kami hubungi.”

BU NURWATI: “Oh. Kalau begitu, sebaiknya kalian mendengarkan  informasi 

dari kepala sekolah berkenaan dengan kegiatan tersebut. 

Kemarin kepala sekolah memanggil Ibu dan Pak Dede 

untuk membicarakan masalah LDK tersebut. Sebaiknya 

pengurus OSIS yang lain juga kamu ajak. Bagaimana kalau 

Ibu tunggu di ruang Ibu saja, kebetulan dua jam pelajaran 

ini Ibu tidak ada sesi mengajar.”

RINI          : ”Baik, Bu. Saya akan mengajak wakil, sekretaris dan bendahara 

OSIS ke ruang Ibu, permisi Bu, saya akan memanggil 

teman-teman dulu.”

(RUANG PEMBINA OSIS. BU NURWATI SEDANG MEMBERIKAN 

PENJELASAN KEPADA POENGURUS OSIS, RINI, RUDI, ANTON, dan 

RURI)

PARA SISWA: “Bu, kami sudah siap menerima penjelasan yang akan Ibu 

sampaikan. Tadi kami telah izin kepada guru piket.”
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BU NURWATI: “Baiklah. Kemarin Ibu dan Pak Dede dipanggil kepala sekolah 

untuk memperbincangkan masalah Latihan Dasar 

Kepemimpinan Siswa bagi anak-anak kelas I. Pada prinsipnya 

beliau tidak berkeberatan sepanjang kegiatan ini dilaksanakan 

dengan tertib, aman, dan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Beliau mengatakan. Bahwa sebaiknya LDK 

dilaksanakan pada hari Sabtu minggu tgl 7-8 Agustus 2004. 

Peserta yang diizinkan adalah hanya siswa kelas I, sedangkan 

panitia semuanya dari kelas II dibantu guru Pembina OSIS dan 

yang ditunjuk. Tempat LDK boleh dilaksanakan di luar kota, 

misalnya di vila atau camping ground, tetapi harus disesuaikan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran OSIS, 

yaitu Rp 87.500 per siswa. Bagaimana?“

RINI:              “Kami setuju,   Bu dan   hal itu   sudah   kami hitung

dengan

                      bendahara Ruri selaku bendahara OSIS, nanti kami akan 

menyusun draft proposalnya. Ya, kan Rud?”

RUDI:          ”Betul Bu, kami akan menyusun proposalnya siang nanti pulang 

sekolah. Boleh kan Bu?”

BU NURWATI:”Tentu saja boleh Rud, apalagi itu tugasmu sebagai sekretaris 

OSIS. Baiklah kalau begitu, kalian boleh kembali ke kelas. Ibu 

hanya berpesan segera susun proposal dan jadwal kegiatan 

tersebut . Secepatnya serahkan kepada Ibu untuk dikoreksi.”

ANTON:        ”Kalau dananya ga cukup, boleh enggak kami mungut lagi Bu? 

Kasihan, nanti Ruri nombok.” (RURI TERSENYUM KECUT)

BU NURWATI:”Tentu saja boleh, tetapi atas izin ketua komite dan kepala 

sekolah. Coba dulu kalian, cukup-cukupkan, ya. Baiklah, terima 

kasih kalian telah mendengarkan penjelasan Ibu. Selamat 

siang semuanya.”

PARA SISWA:   ”Terima kasih, Bu. Selamat siang.”
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Setelah membaca wacana di atas, kita dapat mengklasifikasikan beberapa 

perintah yang bersifat instruktif atau yang tersirat.

Contoh:

 Bagaimana kalau Ibu tunggu di ruang Ibu saja? Kebetulan dua jam 

pelajaran ini Ibu tidak ada sesi mengajar.

Kalimat dia atas merupakan perintah tersirat,  wujudnya bertanya, tetapi 

maksudnya memerintahkan Rini dkk. ke ruang Ibu Nurwati untuk konsultasi. 

Bandingkan dengan kalimat berikut ini.

 Rin, sekarang kamu dan teman-teman ke ruang Ibu untuk konsultasi. Ibu 

kebetulan enggak  ada sesi mengajar.

Jelas, kan bedanya. Kalimat yang pertama memerintah secara tersirat, 

sementara yang kedua memerintah secara tersurat atau instruktif.

d. Tugas 

Setelah menyimak dialog di atas, kerjakanlah tugas berikut ini!

1. Bacalah kembali wacana 2 di atas dengan cermat. Daftarkanlah perintah 

lisan instruktif dan tersurat di kolom tang telah disediakan. 

a. Perintah lisan instruktif

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................



Modul BHS.IND.MAD.01.2 16

b. Perintah lisan tersirat

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

2. Bacalah wacana di bawah ini dengan cermat!

      BU NURWATI: “Baiklah. Kemarin Ibu dan Pak Dede dipanggil kepala 

sekolah untuk memperbincangkan masalah Latihan Dasar 

Kepemimpinan Siswa bagi anak-anak kelas I. Pada 

prinsipnya beliau tidak berkeberatan sepanjang kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. Beliau mengatakan. Bahwa 

sebaiknya LDK dilaksanakan pada hari sabtu minggu tgl 7-8 

Agustus 2004. Peserta yang diizinkan adalah hanya siswa 

kelas I, sedangkan panitia semuanya dari kelas II dibantu 

guru Pembina OSIS dan yang ditunjuk. Tempat LDK boleh 
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dilaksanakan di luar kota, misalnya di vila atau camping 

ground, tetapi harus disesuaikan dengan anggaran yang 

telah ditetapkan dalam Anggaran OSIS, yaitu Rp 87.500 per 

siswa. Bagaimana?“

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat:

1. Apakah  yang diperintahkan kepala sekolah kepada Pak Dede dan Bu 

Nurwati? Cobalah rumuskan kembali perintah-perintah lisan yang 

disampaikan kepala sekolah kepada Pak Dede dan Bu Nurwati.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

2. Dapatkah kalian catat hal-hal penting yang merupakan isi perintah lisan 

kepala sekolah. Daftarkanlah di kolom yang tersedia di bawah ini.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
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3. Sampaikanlah rumusan tersebut kepada seluruh perwakilan kelas dalam 

rapat OSIS. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan 

memperhatikan, lafal, intonasi dan tekanan nada. Buatlah di bawah ini 

rumusan perintah lisan yang akan disampaikan tersebut di bawah ini 

dengan menggunakan bahasa sendiri.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

e. Tes Formatif

A. SILANGLAH  HURUF a,b,c,atau d, SEBAGAI JAWABAN YANG BENAR!

1. Ketiga kalimat yang disampaikan Pak Usro dalam contoh wacana 1 

memiliki informasi yang …

a. tidak sama

b. sama

c. mirip

d. tidak tahu

2. Informasi yang disampaikan Pak Usro adalah:

a. meminta dibelikan nasi padang oleh Udin

b. meminta nasi padang sebungkus kepada Udin



Modul BHS.IND.MAD.01.2 19

c. menyuruh Udin membeli nasi padang

d. meminta tolong kepada Udin untuk membelikan nasi padang

3. Perintah lisan yang paling halus menurut kalian terdapat pada kalimat:

a. kalimat pertama

b. kalimat kedua

c. kalimat ketiga

4. Kalimat yang intonasi dan tekanannya keras terdapat pada :

a. kalimat pertama

b. kalimat kedua

c. kalimat ketiga

5. Di bawah ini merupakan situasi kebahasaan yang menuntut 

digunakannya bahasa lisan, kecuali:

a. Pidato

b. diskusi

c. membuat surat

B. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DI BAWAH INI DENGAN TEPAT DAN  

BENAR!

1. Jelaskanlah perbedaan kalimat perintah lisan instruktif dengan perintah 

lisan tersurat! Buatlah contoh untuk melengkapi penjelasan Anda 

tersebut.

……………………………………………………………………………………………………..

...

……………………………………………………………………………………………………..

...

……………………………………………………………………………………………………..

...
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……………………………………………………………………………………………………..

...

……………………………………………………………………………………………………..

...

……………………………………………………………………………………………………..

...

……………………………………………………………………………………………………..

...

……………………………………………………………………………………………………..

...

……………………………………………………………………………………………………..

...

……………………………………………………………………………………………………..

...

……………………………………………………………………………………………………..

...

2. Bacalah wacana di bawah ini dengan cermat. Kemudian 

rumuskanlah  isi informasi yang terdapat dalam perintah lisan 

tersebut.

Wacana:

PRIA BERDASI:    “Selamat pagi, Saudara-Saudara. Marilah kita mulai rapat kendali 

mutu perusahaan kita karena waktunya sudah tiba. Seperti yang 

tercantum dalam undangan rapat, bahwa hari ini agenda rapat 

kita adalah antisipasi perusahaan kita dalam menyambut Hari 

raya Iedul fitri 1426 H, Natal 2005 dan Tahun baru 2006 nanti. 

Saya telah menerima laporan dari berbagai cabang di seluruh 

wilayah DKI, bahwa semua took dan departemen store kita sejak 

septemeber lalu selalu dibanjiri pembeli dan alhamdulillah omzet 

berdasarkan laporan para manager cabang menunjukkan 

peningkatan hampir 100 %. Tentunya ini akan meningkat seiring 

dengan semakin dekatnya hari raya lebaran, natal dan tahun 
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baru. Oleh karena itu saya instruksikan kepada seluruh manager 

cabang, supervisor dan para pelaksana counter, bahwa untuk 

mengantisipasi membludaknya pembeli, cuti tahunan untuk 

tahun ini ditiadakan, kecuali sakit. Bahkan yang sedang cuti pun 

kalau memungkinkan akan kita panggil kerja kembali. Untuk 

merangsang kegairahan kerja, dewan direksi telah sepakat 

untuk menaikkan THR bagi seluruh karyawan dan memberi 

bonus ekstra bagi karyawan yang berprestasi. Berkat kerjasama 

yang baik perusahaan kita semakin maju, namun demikian saya 

masih mendengar keluhan dari kastemer maupun rekanan kita 

yang kurang puas terhadap pelayanan kita. Khusus untuk 

wilayah Jakarta Pusat, pengaduan yang saya terima pada 

umumnya di bagian pelaksana, bahwa masih ada perlakuan 

yang kurang menyenangkan dari para sales counter dan sales 

promotion girl kita. Masih ada yang melayani dengan judes dan 

sembarangan. Ini akan berakibat buruk pada perusahaan kita. 

Oleh karena itu, tolong layani pelanggan kita dengan pelayanan

prima. Selalu gunakan prinsip TSS kita, Tatap, Senyum dan 

Sapa. Kami pun mengerti bahwa masalah pelayanan adalah 

masalah karakter manusia, namun demikian kita harus selalu 

berusaha dan belajar meningkatkan pelayanan kita. Kebijakan 

perusahaan adalah memecat karyawan yang sudah dua kali 

dilaporkan para manager cabang kepada kami. Sementara 

kepada para petugas gudang kami mengimbau untuk selalu 

menjaga kondisi fisik, mengingat volume barang yang terus 

meningkat. Itu saja sambutan kami. Terima kasih, 

walsalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.”
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Rumusan informasi yang terdapat dalam perintah lisan pembicara di atas:

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.
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……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.

……………………………………………………………………………………………………....

.
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f. Kunci Jawaban

1. Perintah lisan instruktif

a. Sebaiknya kalian mendengarkan informasi dari kepala sekolah 

berkenaan dengan kegiatan tersebut.

b. Kalian boleh kembali ke kelas.

c. Segera susun proposal  dan jadwal kegiatannya.

d. Secepatnya serahkan kepada Ibu.

2. Perintah lisan  tersirat

a. Bagaimana kalau Ibu tunggu di ruang Ibu, kebetulan dua jam pelajaran 

ini Ibu tidak ada sesi mengajar.

b. Sebaiknya LDK dilaksanakan tanggal 6-7 Agustus 2004.

c. Sebaiknya peserta yang diizinkan adalah siswa kelas I dan panitianya 

semua dari kelas II.

d. Tempat pelaksanaan LDK harus disesuaikan dengan anggaran OSIS 

yang telah ditetapkan.

e. Anggaran biaya peserta ditetapkan Rp 87.500,00

3. Isi Perintah lisan Kepala Sekolah

a. Yang diperintahkan kepala sekolah kepada Bu Nurwati dan pak Dede 

adalah beliau mengintruksikan Pak Dede dan Bu Nurwati untuk 

mengawasi pelaksanaan LDK ini harus berjalan dengan tertib, aman, 

dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

b. LDK bagi para siswa sebaiknya dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu 

tanggal 7-8 Agustus 2004. Peserta yang diizinkan adalah hanya siswa 

kelas I, sedangkan panitia semuanya dari kelas II dibantu guru 

Pembina OSIS dan yang ditunjuk. Tempat LDK boleh dilaksanakan di 

luar kota, misalnya di vila atau camping ground, tetapi harus 

disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran 

OSIS, yaitu Rp 87.500,00 per siswa. 

Sampaikanlah rumusan tersebut kepada seluruh perwakilan kelas dalam rapat OSIS. 

Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan, lafal, 
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intonasi dan tekanan nada. Buatlah di bawah ini rumusan perintah lisan yang akan 

disampaikan tersebut di bawah ini dengan menggunakan bahasa sendiri!

Jawaban:

“Assalamualaikum WW. Teman-teman perwakilan kelas I yang saya hormati. 

Kami pengurus OSIS akan menyampaikan rencana LDK yang insya ALLAH 

akan diselenggarakan pada tanggal 7-8 Agustus 2005. Untuk itu kami mohon 

para pengurus kelas untuk mencatat hal-hal sebagai berikut di bawah ini, 

yaitu:

LDK bagai anak-anak sebaiknya dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 

7-8 Agustus 2004. Peserta yang diizinkan adalah hanya siswa kelas I, 

sedangkan panitia semuanya dari kelas II dibantu guru Pembina OSIS dan 

yang ditunjuk. Tempat LDK boleh dilaksanakan di luar kota, misalnya di vila 

atau camping ground, tetapi harus disesuaikan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan dalam Anggaran OSIS, yaitu Rp 87.500,00 per siswa. 

Teman-teman yang belum jelas nanti dapat menanyakannya langsung 

kepada Pembina OSIS atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Terima 

kasih“.

Jawaban Tes Formatif

a) 1.  c

2.  c

3.  d

4.  c

5.  a

6.  c

b)  Perbedaan kalimat perintah lisan instruktif dengan perintah lisan tersirat 

adalahsebagai berikut:
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 Pada kalimat perintah lisan instruktif, bentuk kalimat berupa kalimat 

perintah atau permohonan dan informasi dalam kalimat tersebut dapat 

lebih mudah dipahami karena bersifat lugas. Misalnya:

- “Budi, kerjakan PR no 5 di papan tulis!”

- “Jagalah kebersihan kelas kalian. Jangan buang sampah semabrang.”

 Pada kalimat perintah lisan tersirat, bentuk kalimat dapat berupa 

kalimat tanya dan informasi dalam kalimat tersebut merupakan 

perintah secara halus atau dapat juga permohonan, misalnya:

- “Dini, Ayah haus sekali. Tadi dari kantor jalan kaki.”, ujar seorang 

bapak kepada putrinya. (informasi kalimat tersebut adalah 

memerintahkan Dini mengambilkan air minum penghilang haus).
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Kegiatan Belajar  2

a. Tujuan 

Setelah selesai mempelajari materi kegiatan belajar ini, Anda diharapkan 

dapat:

1. Menyusun rencana tindak lanjut dari perintah lisan yang telah dipahami 

dalam bentuk proposal kegiatan LDK OSIS 

2. Berkonsultasi dengan Kepala Sekolah (pemberi perintah) atau dengan 

Pembina OSIS mengenai proposal kegiatan sebagai tindak lanjut dari 

perintah lisan.

b. Uraian Materi

Pada pemelajaran pertama telah kita ketahui, bahwa perintah lisan dari 

kepala sekolah melalui Pembina OSIS dapat dimengerti oleh pengurus OSIS. 

Sebagai tindak lanjut dari pemahaman tersebut adalah pengurus OSIS agar 

segera menyusun proposal kegiatan LDK dan menyerahkannya kepada 

Pembina OSIS untuk dikoreksi.

Menurut Anda, bagaimanakah sebaiknya menyusun sebuah proposal 

kegiatan?

Proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan 

kerja. Tujuan pembuatan proposal adalah utuk menginformasikan kepada 

pihak-pihak yang terlibat dan akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut, misalnya kegiatan pentas seni, pertandingan olah raga, acara 

kegiatana keagamaan , atau acara social lainnya. Sedangkan tujuan lainnya 

adalah mencari bantuan, baik moril maupun materil berupa dana ataupun 

dalan bentuk penyediaan fasilitas, dan sebagainya.

Penyusunan proposal mempunyai bentuk spesifikasi sesuai dengan 

kebutuhannya masing-masing. Namun secara garis besar dapat disusun 

dengan susunan materi sebagai berikut ; 1) Judul kegiatan, 2) Nama 

penyusun, 3) Kata pengantar atau pendahuluan, yang berisi latar belakang 
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diadakannya kegiatan, 4) Bentuk atau jenis kegiatan, tempat dan waktu 

pelaksanaan (jadwal), 5) Rencana program kerja, 6) susunan panitia kegiatan, 

7) Anggaran biaya yang dibutuhkan, 8) Penutup, berisi harapan untuk 

mendapatkan persetujuan ataupun bantuan supaya kegiatan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, 9) Lampiran-lampiran, misalnya berisi 

surat edaran, undangan, dan lain-lain.

Perhatikan contoh di bawah ini:

PROPOSAL 

DIKLAT PENGUKUHAN PENGURUS OSIS 

DAN ANGGOTA SANGGAR EKSKUL

SMK DIAN ILMU JAKARTA

I. Latar Belakang

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan menciptakan manusia Indonesia seutuhnya 

yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME 

dan bebudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. 

Kesehatan jasmani dan rohani, kepribadiaan yang mantap serta 

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Dasar inilah yang membuat kami bermaksud mengadakan 

pendidikan dan pelatihan pengukuhan OSIS dan seluruh anggota 

sanggar di lingkungan masyarakat. Jika dilihat dari segi manfaat 

hal tersebut sangatlah positif untuk menanamkan semangat 

kebangsaan dan rasa peduli terhadap alam dan lingkungan fisik 

maupun sosial dalam diri tiap siswa.

II. Landasan Hukum 

1. Visi dan Misi SMK DIAN ILMU

2. Program kerja OSIS dan seluruh sanggar Ekskul  SMK DIAN 

ILMU
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III. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini:

1. Menanamkan rasa cinta tanah air

2. Menciptakan disiplin diri dalam mengembangkan diri 

3. Meningkatkan semangat persaudaraan sesama siswa

4. Refreshing sambil belajar 

5. Mempertebal rasa kebangsaan, moral dan intelegensi dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa SMK DIAN ILMU

IV. Nama Kegiatan 

Kegiatan ini kami namakan Diklat Pengukuhan Pengurus OSIS dan 

seluruh anggota sanggar tahun 2004/2005.

V. Tema Kegiatan 

Melalui Diklat Pengukuhan Pengurus OSIS dan anggota sanggar 

ekskul kita tingkatkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa 

yang merdeka dan kita pertebal semangat kebersamaan antar 

sesama serta kepedulian terhadap lingkungan.

VI. Sasaran Kegiatan 

Kegiatan ini ditujukan untuk para siswa khususnya pengurus OSIS 

dan anggota sanggar ekskul tahun 2004/2005.

VII. Pelaksanaan 

Kegiatan ini akan di selenggarakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu-Minggu, 26-27 Februari 2005 

Tempat : Bumi Perkemahan Cipelang, Sukabumi,            

Jawa Barat

Acara : Terlampir

VIII. Anggaran 

Pendapatan:

1. Donatur (siswa) 118 orang x 55.000 = 6.490.000
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2. Dana bantuan dari OSIS = 1.000.000

7.490.000

Pengeluaran:

1. Akomodasi 

 - Villa 2 unit @ 500.000 = 1.000.000

 - Keamanan =    100.000

 - Kebersihan =    100.000

1.200.000

2. Trasportasi 3 unit truk @ 850.000 = 2.550.000

3. Konsumsi = 1.950.000

4. P3K =    100.000

5. Aqua 6 dus @ 12.000 =      72.000

6. Dokumentasi =    100.000

7. Pelaporan =    100.000

8. Perizinan =    150.000

9. Biaya survey =    150.000

10.Cadangan =    193.000

11.Tip tol 3 unit truk@ 75.000 =    225.000

12.Dana taktis operasional = 1.000.000

7.490.000

IX. Kepanitiaan

1. Ketua : Ronaldi 
2. Sekretaris : Fatmasari

Ayi Widiastuti
3. Bendahara : Sri Wulan Ningsih 
4. Seksi Konsumsi : Rika Oktaviani 

Euis Suhartati
5. Seksi Keamanan : Ahmad Sofyan Dahlan 

Nurmala Sinambela 
Hendri Dwi Saputri 

6. Seksi Transportasi : Edi Junaedi 
7. Seksi P3K : Suparjo 
8. Seksi Dokumentasi : Lusi Syafrianti
9. Seksi Survei : Zakaria

Murdianto
10. Seksi Acara : Farah Gita Juwita 
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  Maulidina
  Shella Loviana 
  Irene Widia Mutia 

X. Penutup

Demikian proposal ini kami buat sebagai salah satu tahapan 

yang tidak mungkin lepas dalam kegiatan organisasi.

Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat berjalan dan 

tentunya di dukung oleh semua pihak. Atas perhatian dan 

dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2004

Lembar Persetujuan,

Ketua Panitia, Sekretaris 

Panitia,

    Ronaldi      Fatmasari

Ketua OSIS,

Shella Loviana

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Sekolah, Koord. 
Kesiswaan,

 Jaohari S.Pd Dede Hidayat 
S.Pd
NIP. 131 676 344 NIP. 132 168 025
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c. Rangkuman

Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja

Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Tugas 

Setelah membaca proposal di atas, kerjakanlah tugas di bawah ini! 

1. Contoh proposal di atas terdiri dari berbagai komponen, yaitu:

a. ……………………………………………………………………………………………......

b. ……………………………………………………………………………………………......

c. ……………………………………………………………………………………………......

d. ……………………………………………………………………………………………......

e. ……………………………………………………………………………………………......

f. ……………………………………………………………………………………………......

g. ……………………………………………………………………………………………......

h. ……………………………………………………………………………………………......

i. ……………………………………………………………………………………………......

j. ……………………………………………………………………………………………......

2. Apakah tujuan pembuatan proposal. Jelaskanlah!

……………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………….........

3. Jelaskan! Mengapa setiap kegiatan harus dimulai dengan penyusunan 

proposal?

……………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………….........
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e. Test Formatif

Berdasarkan contoh di atas, buatlah proposal kegiatan OSIS dengan 

memperhatikan pesan yang disampaikan kepala sekolah melalui Ibu Nurwati. 

Selamat bekerja!
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f. Kunci Jawaban

1. Komponen proposal terdiri dari:

a. latar belakang kegiatan

b. landasan hukum

c. tujuan kegiatan

d. nama kegiatan

e. tema kegiatan

f. sasaran kegiatan

g. pelaksanaan

h. anggaran biaya

i. kepanitiaan

j. penutup

2. Tujuan proposal adalah untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang 

terlibat dan akan dilibatkan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan

3. Agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terprogram dan terarah 

sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.
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BAB. III
 EVALUASI

A. Tes Teori

JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR 

DAN JELAS!

1. Jelaskanlah perbedaan bahasa lisan dengan tulisan. Buatlah contoh beberapa 

kalimatnya.

2. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini

- Dilarang merokok di ruangan ini!

- Terima kasih Anda tidak merokok di ruang ini.

Buatlah 5 contoh seperti kalimat di atas, sehingga Anda dapat membedakan 

perintah lnstruktif dan perintah tersirat.

3. Apakah kegunaan pembuatan proposal kegiatan?

4. Jelaskanlah komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah proposal!

5. Pada bulan Agustus pengurus OSIS akan menyelenggarakan Latihan Dasar 

Kepemimpinan (LDK) bagi calon pebgurus OSIS yang baru. Buatlah proposal 

kegiatan tersebut.

B. Tes Praktik

1. Buatlah sebuah rencana rapat pembentukan koperasi siswa di sekolah Anda.

2. Praktikkan rencana tersebut dengan bimbingan fsilitator Anda. Undanglah 

sebagai nara sumber seorang guru ekonomi, seorang wakil kepala sekolah 

dan seluruh ketua kelas sekolah Anda. 

3. Buatlah notulen rapat sesuai dengan hasil rapat.

4. Daftarkanlah informasi-informasi yang diperoleh dari rapat tersebut.

5. Rangkumlah perintah-perintah lisan yang diperoleh dari nara sumber atau 

peserta rapat dan informasikan di depan kelas.

`
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BAB.  IV
PENUTUP

Setelah Anda menyelesaikan modul ini, maka cocokanlah jawabannya dengan 

kunci jawaban yang ada. Kemudian hitunglah jawaban yang benar, lalu gunakanlah 

rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan materi yang baru saja 

Anda pelajari.

TINGKAT PENGUASAAN:  Jumlah Jawaban Anda yang benar X 100 %

              Jumlah soal

Target Pencapaian Nilai

90 % - 100 %= baik sekali

80 % -   89 %= baik

70 % -   79 %= cukup

Apabila penguasaan Anda telah sampai pada tingkat 70%, Anda dapat 

melanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya. Jika tingkat penguasaan materi 

Anda kurang dari 70% Anda harus mempelajari kembali materi kegiatan belajar 

dalam modul ini.
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Kunci Jawaban

Rangkuman 1

 Dapatkah kita rangkum wacana di atas? Cobalah lengkapi kalimat-kalimat di 

bawah ini sebagai rangkuman:

1. Bahasa lisan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Media yang 

digunakan adalah alat ucap. Sedangkan bahasa tulis digunakan dalam 

surat, artikel, Koran, majalah, dll.

2. Bahasa lisan di digunakan dengan menggunakan media alat ucap 

manusia, yaitu lidah, gigi, tenggorokan, dan bibir. Sementara bahasa 

tulis menggunakan media tulisan.

3. Kasalah pahaman dalam percakapan pada umumnya disebabkan oleh 

tidak terjadinya interaksi antara pembicara dan pendengar.

4. Informasi yang disampaikan dalam bahasa lisan beraneka ragam, 

diantaranya menyampaikan instruksi kepala sekolah, pengumuman, dll.

5. Intonasi dan tekanan nada pada kalimat lisan memegang peranan 

penting karena dapat membedakan makna.

PILIHLAH  JAWABAN YANG BENAR!

1. Ketiga kalimat yang disampaikan Pak Usro tersebut memiliki informasi yang

…

a. tidak sama

b. sama

c. mirip

d. tidak tahu

2. Informasi yang disampaikan Pak Usro adalah:

a. meminta dibelikan nasi padang oleh Udin

b. meminta nasi padang sebungkus kepada Udin

c. menyuruh Udin membeli nasi padang

d. meminta tolong kepada Udin untuk membelikan nasi padang
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3. Perintah lisan yang paling halus menurut kalian terdapat pada kalimat:

a. kalimat pertama      b. kalimat kedua     c. kalimat ketiga

4. Kalimat yang intonasi dan tekanannya keras terdapat pada:

a. kalimat pertama      b. kalimat kedua     c. kalimat ketiga

5. Di bawah ini merupakan situasi kebahasaan yang menuntut digunakannya 

bahasa lisan, kecuali:

a. pidato                b. diskusi                         c. membuat surat


