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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 
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unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang 

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



Modul BHS.IND.MAD.02.1 vi

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

adiktif : menimbulkan ketergantungan kepada pemakainya.

akselerasi : kecepatan; Peningkatan kecepatan; laju perubahan  

                     kecepatan waktu.

busi : pecahan api untuk meletupkan gas dalam motor.

disposisi : pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat  

                     dalam surat dinas yang ditulis pada lembar khusus.

edaran : surat yang diedarkan.

elektroda : dua kutub; lempeng logam atau kawat untuk mengalirkan 

                     arus listrik.

essai : karangan prosa yang membahas suatu masalah secara        

                     sepintas lalu dari sudut pandang penulisnya.

file : berkas.

grogi : pening; puyeng; terhuyung-huyung.

ikon : lukisan atau gambar yang berguna.

konflik : percekcokan; perselisihan; pertentangan.

ilegal : tidak menurut hokum; tidak sah.

logo : huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas 

                     satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan.

Memorandum: nota atau surat peringatan tidak resmi; bentuk komunikasi 

                      yang berisi saran; arahan; atau penerangan.

saham : surat bukti pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi 

            hak atas dividen.
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BAB. I 
PENDAHULUAN

A.  Deskripsi 

Modul ini disusun untuk memudahkan peserta diklat dalam mempelajari 

bahan ajar bahasa Indonesia yang meliputi aspek menyimak, membaca, 

berbicara dan menulis.

Lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan modul ini adalah dua 

kali tatap muka atau sama dengan empat jam pelajaran. Modul yang 

memuat subkompetensi memahami perintah kerja tertulis ini dilengkapi 

dengan soal. Tingkat pemahaman atau penguasaan peserta diklat setelah 

mempelajari modul ini adalah 70 %, sedangkan peserta diklat yang tingkat 

penguasaannya kurang dari 70% harus mengulang kembali hingga 

mencapai tingkat penguasaan yang ditetapkan.

Dengan mempelajari materi dalam modul ini, peserta diklat diharapkan 

dapat menerapkan pengetahuan serta keterampilan berbahasa dalam 

kehidupannya, khususnya dalam bidang keahliannya.

B. Prasyarat

Untuk mempelajari modul ini peserta diklat harus sudah lulus terlebih 

dahulu dalam evaluasi modul madya 2 yang menjadi prasyarat

untuk masuk ke proses pemelajaran bahasa Indonesia setingkat kualifikasi 

madya 3.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Untuk Peserta Diklat

a. Gunakan teknik membaca cepat dalam mempelajari modul ini.

b. Pindai  topik-topik bahasan modul.
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c. Bacalah dan pahami modul dengan baik.

d. Ikuti ketentuan yang berlaku dalam setiap modul khususnya waktu 

yang disediakan untuk bagian tertentu.

e. Manfaatkanlah kamus untuk membantu menyelesaikan tugas.

f. Kerjakan tugas-tugas uji kemahiran dengan cermat dan jujur.

g. Jangan melihat kunci jawaban sebelum selesai mengerjakan uji 

kemahiran.

h. Usahakan menyelesaikan setiap modul lebih cepat dari waktu yang  

telah ditetapkan.

i. Tingkatkan terus pemahaman Anda.

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

k. Jika target minimal 70 % belum tercapai mintalah saran kepada

fasilitator.

2. 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 atau kendala proses belajar peserta diklat.

d. Membantu peserta diklat untuk mencari sumber tambahan lain yang 

diperlukan untuk belajar.

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.

f. Mencatat pencapaian kemahiran belajar peserta diklat.

g. Melaksanakan penilaian peserta diklat.

h. Menjelaskan kepada peserta diklat mengenai bagian yang perlu 

untuk dibenahi.

i. Memeriksa kembali kemampuan peserta diklat sebelum 

melaksanakan uji kemahiran.

j. Melakukan pemeriksaan 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. Memahami perintah kerja tertulis.

2. Teliti, sungguh-sungguh dan kritis dalam membaca perintah kerja.

3. Memahami informasi mengenai kebiasaan peraturan atau budaya kerja 

yang berlaku di tempat kerja walaupun dirumuskan dalam bentuk dan 

redaksi yang berbeda.

4. Memiliki kiat untuk menyikapi perintah kerja yang dirumuskan dalam 

bentuk dan redaksi yang berbeda tetapi maksudnya sama.

5. Membuat catatan yang diperlukan untuk kelancaran kerja termasuk 

perintah kerja yang tidak jelas.

6. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan catatan.

7. Merancang bagan atau prosedur kerja yang diperlukan.

8. Meminta konfirmasi kepada pemberi perintah.
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E. Kompetensi

KOMPETENSI :  Berkomunikasi dalam bahasa Indonesia setara dengan kualifikasi Madya (skor UKBI 
466-592)

KODE :  B
DURASI PEMELAJARAN :  4 jam @ 45 menit

MATERI POKOK PEMELAJARAN
SUB-

KOMPETENSI
KRITERIA 
KINERJA

RUANG 
LINGKUP SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

2. Membaca
   2.1. Memahami   
         perintah 
         kerja   
         tertulis.

 Tindak lanjut 
direncanakan, 
berdasarkan 
catatan yang 
dibuat pada waktu 
membaca perintah 
kerja tertulis.

 Bagan/prosedur 
kerja dibuat 
berdasarkan 
perintah kerja 
tertulis.

 Kebenaran 
rencana kegiatan 
yang akan 
dilakukan (secara 
lisan atau tulisan) 
ditanyakan kepada
pemberi       
perintah.

 Perintah 
kerja tertulis, 
baik berupa 
surat, surat 
edaran, 
pengumu-
man, memo, 
disposisi 
maupun 
buku manual 
kerja.

 Teliti, 
sungguh-
sungguh dan 
kritis dalam 
membaca 
perintah 
kerja.

 Informasi 
mengenai 
kebiasaan 
peraturan, atau 
budaya kerja yang 
berlaku di tempat 
bekerja dan kiat 
untuk untuk 
menyikapi perintah 
kerja yang 
maksudnya sama, 
tetapi dirumuskan 
dalam bentuk dan 
redaksi yang 
berbeda. 

 Membuat catatan yang 
diperlukan untuk 
kelancaran kerja, termasuk 
perintah kerja yang kurang 
jelas.

 Membuat rencana tindak 
lanjut berdasarkan 
catatan.

 Merancang 
bagan/prosedur kerja yang 
diperintahkan.

 Meminta konfirmasi 
kepada pemberi perintah 
akan ketepatan rencana 
kegiatan yang telah 
disusun berdasarkan 
pemahaman yang 
menerima perintah.
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F. Cek Kemampuan

Untuk mengetahui kemampuan Anda tentang modul ini, jawablah 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) 

pada kolom jawaban yang tersedia.

JAWABAN
NO. PERTANYAAN

YA TIDAK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

Apakah Anda telah memahami perintah kerja tertulis?
Apakah perintah kerja tertulis lebih mudah dipahami 
daripada perintah kerja yang diterima secara lisan?
Apakah Anda dapat membedakan antara perintah kerja 
berbentuk pengumuman dan perintah kerja berbentuk 
surat edaran?
Apakah Anda dapat membedakan antara perintah kerja 
bentuk disposisi dan perintah kerja bentuk 
memorandum?
Apakah buku manual kerja itu sangat diperlukan sebagai 
penuntun pemakaian barang-barang elektronik?
Apakah Anda dapat menggunakan barang-barang 
elektronik dengan baik tanpa membaca buku manual 
kerja terlebih dahulu?
Apakah penulisan rencana kerja sangat diperlukan 
apabila Anda menerima perintah kerja secara tertulis?
Apakah Anda dapat membuat bagan langkah kerja 
hanya berdasarkan perintah kerja tertulis yang diterima?
Apakah perintah kerja yang berupa buku manual kerja 
lebih mudah dipahami daripada perintah kerja yang 
diterima secara lisan?
Apakah Anda pernah menyusun langkah-langkah kerja 
dalam melaksanakan perintah kerja tertulis?
Apakah Anda pernah menyusun langkah-langkah kerja 
dalam melaksanakan perintah kerja tertulis?
Apakah Anda pernah menyusun langkah-langkah kerja 
dalam melaksanakan perintah kerja tertulis?

Jika Anda menjawab “Ya” paling sedikit 80 % dari pertanyaan di atas, 

hubungi fasilitator Anda untuk menentukan kegiatan Anda selanjutnya. 

Namun jika Anda menjawab “Ya” dari pertanyaan di atas kurang dari 80 %, 

silakan pelajari modul ini sampai tuntas.
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BAB. II
PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu
Tempat 

Pencapaian
Alasan 

Perubah
an

Disetujui 
Fasilitator

2. Membaca
    2.1. Memahami 

perintah 
kerja 
tertulis.

    Kegiatan Belajar 1
    a. Memahami     
        perintah kerja  
        tertulius yang 
        berupa 
        wacana.
    b. Memahami 
        perintah kerja 
        tertulis yang 
        berupa buku 
        manual kerja.
    Kegiatan Belajar 2
    Memahami  
    perintah kerja 
    tertulis yang 
    berupa:
    a. Surat edaran.
    b. Pengumuman.
    c. Memorandum.
    d. Disposisi.
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B. Kegiatan Belajar 

Kegiatan Belajar 1.

Memahami Perintah Kerja Tertulis

Membaca: Memahami perintah kerja tertulis.

a. Tujuan 

Setelah selesai mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan:

1. Menyerap informasi dari wacana yang dibaca,

2. Membuat catatan penting dari wacana,

3. Membuat bagan mengenai langkah kerja.

b. Uraian Materi

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerima perintah kerja tertulis. 

Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini yang kemajuan teknologi komunikasi 

berkembang begitu cepat. Akan lebih mudah apabila komunikasi berupa 

perintah kerja disampaikan secara tertulis. Perintah kerja tertulis dapat berupa 

surat edaran, pengumuman, memorandum, maupun buku manual kerja. 

Dalam dunia kerja hal itu lazim dilakukan. Untuk itu diperlukan keterampilan 

untuk memahami perintah kerja tertulis yang diterima agar perintah tersebut 

dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dimaksud oleh si pemberi perintah. 

Berikut ini adalah contoh-contoh perintah kerja secara tertulis.

1. Perintah kerja tertulis secara tidak langsung (dalam bentuk 

    wacana)

Bacalah wacana yang memuat perintah kerja tertulis di bawah ini    dengan 

cermat memakai teknik membaca cepat!

Buatlah catatan-catatan yang memuat informasi penting dari wacana 

berikut:

  Wacana 1.
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          Hadapi Hari-hari Pertama di Kantor Baru

Pindah ke tempat kerja yang baru kadang 

menjadi hal yang menakutkan sekaligus 

menggembirakan. Takut, grogi dan was-was, 

bercampur dengan rasa antusias. Perasaan yang 

campur aduk itu membuat orang tidak jarang 

melakukan hal-hal konyol di hari pertama masuk 

kerja.

Mulai dari jatuh dari kursi saat ingin memperkenalkan  diri,  hingga  

salah  menyebut

nama sendiri. Namun, perasaan itu tidak perlu berlarut-larut 

sehingga mempengaruhi kinerja karena Anda harus segera unjuk gigi 

alias menunjukkan kemampuan, asalkan jangan kelewatan sehingga 

mengesankan Anda seorang yang sok tahu.

Berikut tip yang dapat membantu Anda menghadapi tempat kerja baru:

Apa pekerjaanku? Pelajari seluruh bagian pekerjaan Anda sampai 

sedetil mungkin. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Bila memungkinkan 

mintalah rincian tugas dan kewajiban secara tertulis kepada atasan.

Malu bertanya sesat di jalan. Pepatah di atas cocok di hampir segala 

situasi. Usahakan untuk bertanya tentang segala sesuatu. Pada hari 

pertama, wajar bila masih menerka-nerka gambaran pekerjaan, sehingga 

lebih baik tanyakan kepada atasan sebelum memulai perkerjaan daripada 

keburu membuat kesalahan. 

Kesan pertama penting? Kadang orang melupakan pentingnya kesan 

pertama. Buatlah diri Anda nyaman dan tenang saat berada di lingkungan 

baru sehingga menunjukkan pribadi yang penuh percaya diri. Contohnya, 

saat berjabat tangan untuk berkenalan, usahakan untuk menjabat erat dan 

memandang mata orang yang diajak bersalaman. Hal ini menunjukkan 

bahwa Anda orang yang bersahabat, hangat dan tegas. 

Menjalin hubungan. Setelah berkenalan selanjutnya menjalin 

komunikasi denga rekan sekantor dan atasan. Dengan komunikasi yang 

terbuka, niscaya suasana lebih cair sehingga Anda dapat menjadi lebih 
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akrab dengan teman-teman baru. Dengan begitu Anda dapat merasa betah 

dan diterima. 

Hindari konflik. Konflik dalam kantor merupakan hal biasa. 

Perselisihan antarteman sekantor atau terjadinya kubu-kubu tertentu 

merupakan hal yang jamak. Namun usahakan untuk menghindari 

pemihakan terhadap kubu-kubu yang ada tersebut. Ingat, Anda masih 

karyawan baru dan tindakan memihak tersebut hanya akan mempersulit 

diri sendiri. Lebih baik bertemanlah dengan semua orang sehingga hari-hari 

Anda terasa indah karena banyak teman.

Semoga sukses melewati hari-hari Anda di tempat baru.

Disunting dari Kompas, 10 Juli 2005

c. Latihan 1
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Setelah membaca wacana di atas jawablah soal berikut ini!

1. Catatlah informasi yang telah dibaca tadi!

    Isi informasinya adalah ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Tulislah lima bagian penting dalam beradaptasi di tempat kerja baru!

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

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

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

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

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

3. Bagaimanakah cara mambangun rasa percaya diri untuk pertama 

    kali dengan relasi kerja?

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

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

4. Apabila Anda adalah seorang karyawan baru di suaru kantor dan kebetulan 

antarkaryawan lain yang ada di kantor tersebut saling berkonflik, apa 

tindakan yang akan Anda lakukan?

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

……………………………………………………………………………………………

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

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

c. .................................................................................................

................................................................................................
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Wacana 2.

Bacalah wacana yang memuat perintah kerja tertulis di bawah ini dengan 

cermat memakai teknik membaca cepat!

Buatlah catatan-catatan yang memuat informasi penting dari wacana 

berikut:

Merawat Busi Agar Mesin Berjalan Sempurna

Perawatan mesin mobil memang harus cermat. Bagian-bagian yang 

terdapat di dalamnya harus diberi perhatian ekstra. Busi misalnya, 

walaupun bentuknya kecil tapi besar fungsinya. Tanpa busi, mesin tidak 

bisa dinyalakan. 

Busi bekerja sebagai sistem pengapian yang memercikan api listrik 

untuk membakar campuran gas pada ruang baker. Busi harus diperiksa dan 

dibersihkan secara berkala serta harus diganti jika diperlukan. Busi yang 

tidak terawat dapat menyebabkan system pembakaran tidak optimal 

sehingga mesin tidak berjalan lancar. Untuk itu, ada baiknya kita ikuti 

langkah berikut:

Jaga kebersihan busi. Bukalah semua komponen busi dengan 

menggunakan kunci busi agar dapat dibersihkan secara menyeluruh. 

Bersihkanlah komponen-komponen busi agar fungsinya dapat berjalan 

dengan baik, antara lain bagian:

 Mulut busi bagian luar. Bersihkan dengan menggunakan sikat kawat.

 Mulut busi bagian dalam dibersihkan dengan kawat kecil hingga 

seluruh kerak terlepas. Ampelaslah seluruh bagian busi ini secara 

merata hingga busi kembali bersih seperti kondisi awal.

 Kikirlah elektroda dengan kikir plat tipis.

 Gunakan minyak tanah agar busi lebih mudah dibersihkan, kemudian 

keringkan.

Kenali warna ujung elektroda busi. Saat membuka komponen 

busi periksalah kondisinya. Jika warna ujung elektroda busi abu-abu 

berarti kondisi busi baik. Namun bila berwarna hitam disertai dengan 

adanya kerak, menandakan pembakaran mesin tidak bekerja dengan 
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sempurna. Bila dibiarkan saja, konsumsi bahan bakar menjadi boros, 

mengeluarkan asap berwarna hitam dan sulit dinyalakan saat mesin 

dalam kondisi dingin. Apabila berwarna kuning agak kecoklatan dan 

ada warna hijaunya biasanya menandakan bensin atau oli tercemar 

air atau aditif yang kurang cocok. Dampaknya adalah mesin menjadi 

tidak bertenaga, akselerasinya lambat, dan knalpot seperti meledak-

ledak.

Periksa pemasangan busi. Setelah busi selesai dibersihkan 

berhati-hatilah dalam memasang kembali seluruh komponennya. 

Periksalah celah antara elektroda positif (bagian yang bulat) dan 

elektroda negatif (bagian melengkung yang tampak keluar dari busi) 

dan kembalikan pada posisi normal yaitu berjarak 0.8 mm. 

Disunting dari Kompas, 23 Juli 2005
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Latihan 2

Setelah membaca wacana di atas jawablah soal-soal berikut ini!

1. Tulislah tiga informasi penting yang terdapat dalam wacana di atas!

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

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

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

2.  Apabila Anda adalah seorang mekanik di bengkel otomotif, buatlah 

     prosedur kerja cara merawat busi!

No. Kegiatan Alat Tujuan
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3. Apa yang terjadi pada mesin motor Anda apabila Anda mendapati  

busi motor tersebut bagian ujung elektrodanya berwarna hitam disertai 

adanya kerak?

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

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

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

d. …………………………………………………………………………………………….
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2. Perintah kerja tertulis berupa buku manual kerja.

Dalam kehidupan sehari-hari pada zaman modern ini kita akrab dengan 

berbagai barang elektronik untuk menunjang kelancaran aktivitas sehari-

hari. Mulai barang elektronik yang sederhana sampai yang canggih baik 

yang proses kerjanya secara otomatis maupun manual. 

Supaya barang-barang tersebut benar-benar dapat berfungsi secara 

maksimal kita pun harus mengetahui cara penggunaannya terlebih dahulu 

dengan cara membaca buku manual kerja atau buku petunjuk 

pemakaiannya. 

Bacalah petunjuk pemakaian mesin cetak LEXMARK berikut ini dengan 

teknik membaca cepat!

Cara Mencetak dengan Windows

Pada dasarnya mengoperasikan Lexmark untuk mencetak data sangat 

mudah, ikutilah langkah berikut:

1. Masukkan kertas.

2. Buka berkas yang ingin Anda cetak.

3. Lakukan penyesuaian latar cetakan dengan menekan tombol print

properties.

a. Dari berkas dokumen Anda, tekan file > print > properties atau

preference.

b. Untuk beberapa aplikasi dalam Windows 2000, tekan file > print.

Dari setting tab, tekan change. 

c. Untuk penggunaan lebih lanjut, misalnya mencetak foto dan amplop 

gunakan menu “I want to my menu”. Lalu tekan “help” untuk 

melihat bantuan piranti lunak cetakan. 

d. Lakukan penyesuaian pada dokumen Anda.

e. Tekan “OK” untuk menggunakan setting ini dan tutup menu print 

properties.

4. Cetak dokumen Anda.

Demikianlah cara mengoperasikan mesin cetak Lexmark untuk 

mencetak dengan Windows.
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Latihan 3

Setelah membaca perintah kerja tertulis berupa buku manual kerja di atas, 

jawablah soal-soal berikut ini!

1. Berapa langkah utama yang diperlukan untuk mencetak data dengan 

menggunakan mesin cetak Lexmark?

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

2. Dari langkah utama tersebut bagian manakah yang memerlukan 

perhatian lebih dalam pengoperasiannya?

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

3. Tulislah secara lengkap piranti yang diperlukan untuk mencetak data 

dari komputer?

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

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

c. ……………………………………………………………………………………………
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Bacalah perintah kerja yang berupa buku manual kerja berikut ini 

dengan teknik membaca cepat!

Cara Memasukkan Kartu  SIM (Subscriber Identity Module) dan 

Pengisian  Baterai ke Telepon Genggam

Bila Anda membeli atau memiliki telepon genggam baru tentunya 

alat tersebut belum langsung dapat digunakan untuk berkomunikasi. Untuk 

mengaktifkannya ikutilah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sisipkan kartu SIM. Pastikan kartu SIM diletakkan di bawah penahan 

yang berwarna keperak-perakan.

2.  Letakkan baterai di belakang telepon dengan sisinya yang berlabel 

menghadap ke atas dan penghubungnya saling berhadapan.

3. Letakkan penutup baterai sebagaimana diperlihatkan di dalam gambar 

dan tekan hingga terkancing.

4. Hubungkan pengisi dengan telepon pada tempat yang ditandai dengan 

lambang kilat. Simbol kilat pada colokan pengisi harus menghadap ke 

atas.

5. Tunggu tenggang waktu hingga 30 menit sebelum tampilan baterai 

muncul di layar.

6. Tunggu kira-kira 4 jam atau hingga tampilan menunjukkan bahwa 

baterai telah terisi penuh. Apabila Anda tidak melihat tampilan baterai 

setelah tenggang waktu tersebut, tekan tombol power, untuk 

mengaktifkan layar. 

7. Lepaskan pengisi baterai dengan mengungkit bagian belakang 

colokannya. 

Nah, sekarang telepon genggam Anda sudah dapat digunakan untuk 

berkomunikasi.
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Latihan 4

1. Apakah langkah-langkah dalam petunjuk di atas dapat dipakai untuk 

telepon kabel yang biasa terpasang di rumah-rumah?

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

2. Apakah kepanjangan dari SIM? 

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

3. Berapa lamakah baterai akan terisi penuh dalam petujuk di atas?

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

4. Bagaimana cara melepas pengisi baterai?

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

5. Lambang kilat pada colokan pengisi harus menghadap ke ……………. 

………………………………………………………………………………………………..
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Mengenali Kalimat Perintah

Kalimat perintah atau kalimat suruhan disebut juga kalimat imperatif yaitu 

kalimat yang diucapkan apabila kita ingin agar orang lain melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Dalam tulisan, kalimat perintah atau kalimat suruhan diakhiri 

dengan tanda seru (!), tetapi penggunaan tanda seru ini tidak dipakai bila sifat 

perintah menjadi lemah. 

Ciri-ciri kalimat perintah:

1. Di dalam kalaimat terdapat pemakaian akhiran lah (-lah) yang biasanya 

ditambahkan pada kata kerja, tetapi kadang-kadang juga ditambahkan pada 

kata yang menunjukkan ‘pelaku’ atau kata lain.

Contoh: 

 Bacalah buku cerita itu!

 Kaulah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini!

2. Di dalam kalaimat terdapat pemakaian akhiran pemakaian akhiran i (-i)

Contoh:

 Lapisi sampul bukumu supaya rapi!

 Hindari kemacetan supaya tidak terlambat!

3. Di dalam kalaimat terdapat pemakaian akhiran pemakaian akhiran kan

   (-kan)

Contoh:

 Jauhkan murid-murid dari narkoba!

 Rapikan kelas setiap selesai pelajaran!

4. Pemakaian kata kerja yang tidak berawalan.

Contoh:

 Cuci mobil ini bersih-bersih!

 Ambil buku di atas lemari itu!
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Latihan 5

Setelah Anda membaca perintah kerja tertulis pada halaman 9 s.d 20 baik 

yang berupa wacana maupun petunjuk pemakaian, tulislah:

1. Dua kalimat perintah yang menggunakan akhiran lah (-lah)!

a.………………………………………………………………………………………..

b.………………………………………………………………………………………..

2. Satu kalimat perintah yang menggunakan akhiran i (-i)!

……………………………………………………………………………………………

3. Dua kalimat perintah yang menggunakan akhiran kan (-kan)!

a.…………………………………………………………………………………………

b.………………………………………………………………………………………..

4. Dua kalimat perintah yang menggunakan kata kerja yang tidak 

berawalan!

a.………………………………………………………………………………………..

b.………………………………………………………………………………………..

5. Setelah membaca wacana 1 dan 2 pada halaman 9 s.d 14 ciri    

kalimat perintah manakah yang produktif digunakan?

…………………………………………………………………………………………
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d. Rangkuman Materi

Setelah Anda mempelajari uraian materi di atas tulislah rangkuman materi 

secara ringkas dalam kolom di bawah ini!

e. Lembar Tugas

Carilah wacana dari media massa cetak yang di dalamnya memuat informasi 

tentang langkah-langkah kerja, lalu buatlah bagan langkah-langkah kerja 

tersebut berdasarkan wacana yang ditemukan!
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Kegiatan Belajar 2.

Membuat Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan Perintah Kerja 

Tertulis

a. Tujuan 

     Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, peserta diklat diharapkan dapat:

     1. memahami isi perintah kerja tertulis yang terdapat dalam surat edaran,   

pengumuman, memorandum, dan disposisi,

2. membuat rencana tindak lanjut berdasarkan perintah kerja tertulis,

3. berkomunikasi untuk mengkonfirmasikan kepada pemberi perintah akan 

    ketepatan rencana kegiatan yang telah disusun,

4. teliti membaca perintah kerja,

5. kritis menyikapi perintah kerja.

b. Uraian Materi

Perintah kerja tertulis yang banyak dipakai dalam masyarakat berupa:

1. Surat edaran.

2. Pengumuman.

3. Memorandum.

4. Disposisi.

Berikut ini contoh-contoh bentuk perintah kerja tertulis yang berupa:

1. Surat Edaran

    Bacalah surat edaran berikut ini dengan cermat!
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A-S MIE
PT AHMAD & HARUN

Jalan Radin Intan II, Nomor 3, Duren Sawit
Jakarta Timur

SURAT   EDARAN 
No. 048/DIR/ASM/VII/005

Sehubungan di pasaran telah banyak beredar produk-produk 
MIE yang meniru kemasan produk A-S MIE, maka terhitung mulai 
sejak tanggal dikeluarkannya surat edaran ini, logo A-S MIE yang 
sebelumnya berwarna KUNING, berganti menjadi warna KEEMASAN, 
dengan mutu dan kualitas yang tetap paling terbaik serta memiliki ciri-
ciri sebagai berikut:

1. Di setiap kemasan terdapat cap perusahaan berwarna 
kuning keemasan.

2. Harga produk sesuai dengan harga yang tertera dalam 
kemasan. 

Bila konsumen mendapatkan harga yang melebihi harga resmi (yang 
tercatum pada kemasan) maka diharapkan dapat melaporkan kepada 
kami dengan alamat di atas.

Demikianlah surat edaran ini dibuat.

Jakarta, 12 Juli 2005
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c. Latihan 1

Setelah membaca surat edaran di atas dengan cermat jawablah soal-soal 

berikut ini!

1. Berdasarkan isinya, surat edaran tersebut bersifat ……………………….

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

2. Sedangkan berdasarkan jenisnya, surat edaran tersebut termasuk…

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

3. Tulislah isi surat edaran tersebut secara singkat!

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

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

4. Apa faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya surat edaran tersebut?

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

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

5. Apabila Anda sebagai konsumen mendapati produk A-S MIE yang palsu 

dengan harga yang lebih murah, apa yang akan Anda  lakukan? Jelaskan 

secara singkat!

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Bagaimana cara menyiasati supaya suatu produk aman dari tindak 

pemalsuan?

………………………………………………………………………………………………..
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2. Pengumuman

Bacalah pengumuman di bawah ini secara cermat!

PT GLOBAL  IMAGE
Jalan Pondok Kopi No. 35E, Telepon 8606245

Jakarta

PENGUMUMAN 
No. 09/PEN-DIR/GI/IV/05

Sehubungan dengan masih beredarnya saham lama PT GLOBAL 
IMAGE maka bersama ini diberitahukan kepada para pemegang 
saham bahwa penukaran saham lama menjadi saham baru dengan 
nama PT GLOBAL IMAGE PLUS dapat dilaksanakan pada:

tempat :  Kantor PT GLOBAL IMAGE
alamat :  Jalan Pondok Kopi No. 35E, 

Jakarta Timur  
                                     Telepon 8606245

Pendaftaran penukaran : 7 April 2005 hingga 7 Oktober 
2005

Selama periode penukaran saham tersebut biaya penukaran saham 
merupakan beban perseroan. Untuk penukaran diluar periode 
tersebut biaya penukaran merupakan beban pemegang saham. 

Setelah akhir periode pendaftaran penukaran saham selesai, maka 
saham yang beredar dan yang diperdagangkan hanya saham 
dengan nama PT GLOBAL IMAGE PLUS dengan dua modal dasar 
yang berbeda.

Jakarta, 4 April 2005,
DIREKSI PERSEROAN
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Latihan 2

Jawablah soal berikut ini berdasarkan teks pengumuman di atas!

1. Apakah isi pengumuman yang telah Anda baca?

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

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

2. Berapa lama tenggang waktu penukaran saham lama dengan baru?

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

3. Siapa yang akan menanggung biaya penukaran saham baru sampai dengan 

bulan Oktober 2005?

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

4. Apa nama saham terbaru berdasarkan pengumuman tersebut?

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

5. Apabila Anda adalah pemegang saham PT GLOBAL IMAGE, apakah tindak 

lanjut yang akan Anda lakukan setelah membaca pengumuman tersebut? 

Jelaskan.

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………….
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3. Disposisi

Bentuk perintah kerja selain surat edaran dan pengumuman adalah 

disposisi. Bentuk atau jenis disposisi bermacam-macam tergantung dari 

instansi masing-masing. Isi lembar disposisi berupa perintah dari atasan 

kepada bawahan.

Berikut ini disajikan contoh disposisi.Bacalah disposisi di bawah ini 

secara cermat!

DIKMENTI PROPINSI DKI JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 48

Jalan Radin Inten II No. 3-Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur, Telpon/Fax. 
8617467

              LEMBAR DISPOSISI            R – P - B
Asal Surat : Sudin Dikmenti 
Tanggal     : 26 Agustus 2005

Nomor Surat : 266/1.85/6
Tentang         : Partisipasi siswa mengikuti 
lomba penulisan essai di Universitas 
Muhammadiyah Gresik.

Surat Diteruskan Kepada:
1. Sdr/I Kasubag TU       : 
    ………………….
2. Sdr/I Wakasek Bidang: 
    ………………….
3. Sdr/I Kajur/Kaprog    : 
    ………………….
4. Sdr/I : Dra. Rahayu Retno 

 Pujiastuti

Catatan: Bila memungkinkan realisasikan 
maksud surat ini.

Agar dicermati, dikoordinasikan dan dilaksanakan maksud surat tersebut.
Keterangan :      Jakarta, 27 Agustus 2005 

             Kepala Sekolah,
R (Rahasia)
P (Penting)
B (Biasa)          Drs. Dudung Durakhim

   NIP/NRK. 131762038/160971
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Latihan 3

Setelah membaca disposisi di atas, jawablah soal-soal berikut!

1. Lembar disposisi di atas bersifat …………………………………………………

2. Sasaran akhir disposisi di atas adalah ………………………………………….

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

3. Tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan dalam menyikapi lembar disposisi di 

atas adalah:

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

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

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

    ……………………………………………………………………………………………

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

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

    ……………………………………………………………………………………………

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

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

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

4. Lembar disposisi di atas dibuat berdasarkan surat yang berasal dari 

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



Modul BHS.IND.MAD.02.1 29

4. Memo

Memo dapat juga disebut memorandum, yang artinya:

1. surat pernyataan dalam hubungan diplomasi,

2. surat peringatan tidak resmi,

3. bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, penerangan.

Bacalah contoh memorandum berikut ini secara teliti! 

Contoh memorandum:

DIKMENTI PROPINSI DKI JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 48

Jalan Radin Inten II No. 3-Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur, 
Telpon/Fax. 8617467

MEMO

Kepada : Ketua Seksi Mading 
Dari      : Wakabid Kesiswaan

Dalam rangka penerbitan majalah sekolah edisi perdana 
SMK Negeri 48  yang pertama kali diharap seluruh pengurus mading 
SMK Negeri 48 berkumpul bersama untuk rapat setelah pelajaran 
selesai. 

22 Juli 2005
ttd

Drs. Subagyo
NIP. 132 137 094
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Latihan 4

Setelah membaca contoh memorandum di atas, jawablah soal-soal 

berikut ini dengan tepat!

1. Berdasarkan asal dan tujuan memorandum di atas digunakan secara 

……………………………………………………………………………………..

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

2. Dilihat dari bagian isi memo di atas masih terdapat kekurangan informasi yang 

seharusnya disampaikan. Tulislah kekurangan isi memo tersebut!

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

3. Apakah tindak lanjut yang akan Anda lakukan untuk menyikapi isi memo di 

atas?

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

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

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

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

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

4. Perbaiki isi kalimat memo di atas supaya lebih jelas!

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

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

………………………………………………………………………………………………..
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Kalimat Efektif dan Kalaimat Tidak Efektif.

Kalimat efektif ialah kalimat yang sanggup menyampaikan pesan pembicara 

atau penulis secara jelas, lengkap dan tepat sehingga isi atau maksudnya 

tergambar dengan lengkap dalam pikiran pendengar atau pembaca. Dalam 

perintah kerja yang disampaikan secara tertulis, pemakaian kalimat efektif sangat 

diperlukan agar penerima perintah tersebut dapat memahami isi perintah secara 

cepat dan tepat.

Syarat kalimat efektif adalah:

1. kalimat itu memiliki pola yang benar tapi tidak bertele-tele,

2. kalimat tersebut harus menggunakan pilihan kata yang tepat, tidak berlebihan 

atau bertumpang tindih.

Dalam bahasa tulis kalimat efektif dibantu oleh penggunaan tanda baca 

secara tepat pula.

Kalaimat yang tidak efektif terjadi karena:

1. kata yang digunakan bertumpang tindih,

Contoh: Agar supaya hasil kerjamu bagus, berlatihlah terus-menerus.

2. penggunaan kata depan yang berlebih,

Contoh: Menurut berita dari Kompas mengabarkan bahwa Indonesia  dan 

Jepang akan menjalin kerja sama yang lebih erat dalam bidang 

ekonomi.

3. menyimpang dari bentuk gramatikal.

Contoh:   Annisa dan Farah saling tukar menukar hasil kerajinan 

                   tangan dari kain perca.
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Latihan 5

Setelah membaca uraian mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif di atas, 

jawablah soal-soal berikut ini!

1. Perbaikilah kalimat tidak efektif yang terdapat dalam cotoh surat edaran di 

halaman 25.

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

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

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

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

2. Perbaikilah kalimat tidak efektif yang terdapat dalam contoh 

pengumuman di halaman 27.

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

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

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

3. Perbaikilah kalimat tidak efektif yang terdapat dalam contoh memo di halaman 

31.

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

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

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

d. Rangkuman
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Setelah mempelajari perintah kerja tertulis yang berupa surat edaran, 

pengumuman, memorandum, disposisi serta kalimat efektif dan kalimat tidak 

efektif di atas, buatlah rangkuman materi tersebut.

5. Lembar Tugas

Buatlah pengumuman dari pengurus OSIS SMK Negeri 48 untuk 

seluruh siswa/siswi SMK Negeri 48 agar setiap hari Jum’at sebelum jam

pelajaran sekolah dimulai untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan 

sekolah. Pakaian disesuaikan dan alat-alat kerja bakti dibawa oleh setiap 

siswa.
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BAB. III
EVALUASI

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Petunjuk pembuatan oralit yang tepat terdapat pada ….

(1) Simpan air oralit dalam wadah tertutup dan ganti dengan yang baru 

setelah disimpan selama 24 jam.

(2) Aduklah air dalam gelas sampai larut benar.

(3) Masukkan satu bungkus bubuk oralit ke dalam gelas.

(4) Minumlah sedikit-sedikit larutan ini sampai habis (lihat dosis dan cara 

pemakaian pada foil pembungkus)

(5) Sediakan segelas air (200 ml) yang telah dimasak, jangan air panas.

A. 5 – 3 – 2 – 4 – 1 D. 1 – 5 – 2 – 3 – 4 

B. 5 – 2 – 3 – 1 – 4 E. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

C. 5 – 1 – 2 – 3 – 4 

2.    Petunjuk penyiapan atau pembuatan susu untuk bayi ….

(1)   Masukkan air susu ke dalam botol.

(2)   Sediakan satu gelas air ukuran 200 ml yang telah masak,   

               jangan air panas sesuaikan dengan umur bayi.

(3)   Aduklah campuran air dan susu dalam gelas sampai larut benar.

(4)   Teteskan air susu di punggung tangan untuk memastikan 

              apakah suhunya sudah cukup untuk bayi.

(5)   Masukkan bubuk susu ke dalam gelas.

Urutan penyiapan air susu untuk bayi yang benar adalah ….

A. 2 – 1 – 5 – 5 – 3 D. 2 – 4 – 5 – 3 – 1

B. 2 – 5 – 3 – 1 – 4 E. 3 – 2 – 5 – 4 – 1

C. 5 – 4 – 3 – 2 – 1 
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3.    Contoh kalimat memo yang tepat adalah ….

A. Dengan ini kami mohon agar saudara berkenan mewakili saya 

           dalam rapat penerimaan beasiswa Supersemar di Dinas  

           Pendidikan hari ini, senin 22 Juli 2005 pukul 09.00 WIB.

B. Wakililah saya dalam rapat penerimaan beasiswa Supersemar di 

    Dinas Pendidikan hari ini, senin 22 Juli 2005 pukul 09.00 WIB.

C. Bersama ini harap saudara mewakili saya dalam rapat 

    penerimaan beasiswa Supersemar di Dinas Pendidikan hari ini,   

    senin 22 Juli 2005 pukul 09.00 WIB.

D. Sudilah kiranya saudara mewakili saya dalam rapat penerimaan 

    beasiswa Supersemar di Dinas Pendidikan hari ini, Senin 

22 Juli 2005 pukul 09.00 WIB.

E. Harap saudara mewakili saya dalam rapat penerimaan 

beasiswa Supersemar di Dinas Pendidikan hari ini, Senin 22 Juli 2005 

pukul 09.00 WIB.

4.    Aturan-aturan yang tepat di bawah ini adalah…. 

A. Setiap karyawan dilarang keras untuk tidak masuk tanpa izin, 

  kecuali karyawan. 

       B. Jika kerja lembur,karyawan perlu diberitahu terlebih dahulu.

       C. Karyawan dilarang mencuri barang-barang perusahaan.

       D. Pekerja boleh cuti sampai enam bulan jika terpaksa.

       E. Cuti karyawan dibatasi sesuai dengan jenis cutinya.

5.    Kata yang bukan arti dari memorandum adalah….

       A. nota                                 D. peringatan tidak resmi

      B. surat pernyataan                E. surat berharga dari kantor

       C. saran dari atasan

6.    Bila belum memiliki biro perjalanan yang dapat dijadikan langganan 

untuk berwisata, maka setelah mendapatkan penawaran, pilihlah biro 

perjalanan yang memiliki alamat jelas. Hindari biro perjalanan yang 
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hanya mencantumkan nomor telepon genggam.

  Pernyataan tersebut mengandung perintah tertulis,yaitu….

       A. Berhati-hati untuk memilih biro perjalanan.

       B. Biro perjalanan bernomor telepon genggam adalah praktis.

       C. Dilarang memilih biro perjalanan yang mencantumkan nomor  

telepon genggam.

       D. Kiat memilih biro perjalanan  yang praktis

       E. Mencari biro perjalanan harus yang berkualitas.

7.    Kalimat tidak efektif yang terjadi karena kesalahan gramatikal 

       adalah…

        A. Pengurus mading diharap berkumpul bersama di kantor OSIS.

        B. Banyak modul-modul pemelajaran yang baru diterbitkan untuk 

            siswa SMK.

        C. Kedua pihak saling berjabat-jabatan tangan seusai  

            penandatanganan nota kesepahaman perdamaian.

        D. Para ibu-ibu di Aceh menyambut gembira pembukaan sekolah-

            sekolah gratis untuk anak-anak korban tsunami.

        E. Persahabatan yang tulus dapat mengahilangkan banyak sekat-

            sekat perbedaan yang selama ini menjadi penghalang 

            komunikasi antar manusia.

Untuk nomor 8, 9, dan 10 Anda perhatikan kaidah bahasa Indonesia pada dua 

bagian kalimat yang digaris bawahi dan bercetak tebal. Dua bagian kalimat itu 

masing-masing memiliki dua opsi (pilihan) yang berpotensi mengganti bagian 

kalimat tersebut. Opsi A dan B berpotensi mengganti bagian pertama, sedangkan 

opsi C dan D mengganti bagian ke dua. Anda harus menentukan bagian mana 

yang menunjukkan penggunaan kaidah secara tidak tepat.

8.    Taufik Hidayat berhasil memenangkan pertandingan melawan Lin Dan 

pada final kejuaraan dunia tunggal putra.

A. memenangi                   C. di dalam 
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B. dimenangi D. di

9.    Kepada siswa yang menjadi pengurus penerbitan majalah sekolah  

       diharap segera berkumpul di ruang OSIS.

       A. Untuk siswa yang C. Osis

       B. Siswa yang D. O.S.I.S

10.   Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

        A. perhatian kamu C. banyak-banyak terima kasih

        B. perhatian Bapak D. beribu terima kasih
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Kunci jawaban

1. A

2. B

3. E

4. E

5. E

6. A

7. C

8. A

9. B

10. B

Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 1

Latihan 1.

1. Kiat menghadapi hari pertama kerja bagi karyawan baru.

2. a. Meminta rincian tugas.

b. Menanyakan gambaran tugas.

c. Membangun rasa percaya diri.

d. Membangun komunikasi dengan relasi.

e. Menghindar dari kubu yang berkonflik.

3.  a. Ketika bersalaman usahakan untuk menjabat erat tangan 

         lawan.

b. Arahkan pandangan mata kepada orang yang diajak                   

bersalaman.

4. a.  Berusaha menghindar dengan cara tidak memihak kepada salah satu pihak 

yang berkonflik.

b.  Tidak ikut memberikan komentar terhadap masalah yang  menjadi pangkal 

terjadinya konflik.

c. Berusaha berteman dengan kedua belah pihak yang berkonflik.
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Latihan 2.

1. a. Menjaga kebersihan busi.

b. Mengenali warna ujung elektroda busi.

c. Memeriksa pemasangan busi.

2. Prosedur kerja cara merawat busi:

No. Kegiatan Alat Tujuan
1.

2.

3.

Membuka semua 
komponen busi.

Membersihkan 
komponen busi: 
a. Mulut busi bagian 
    luar
b. Mulut busi bagian  
    dalam

Mengampelas seluruh 
bagian busi.

Kunci busi

Sikat kawat
Kawat kecil

Ampelas

Busi dapat 
dibersihkan secara 
menyeluruh.

Busi dapat 
berfungsi dengan 
baik.

Busi bersih seperti 
kondisi awal.

No. Kegiatan Alat Tujuan
4. 

5.

6.

7.  

Mengikir elektroda.

Merendam busi dalam 
minyak tanah.

Mengeringkan busi.

Memasang kembali 
seluruh komponen 
busi.

Kikir plat 
tipis.

Minyak tanah 
dan ember.

Lap.

Kunci busi.

Busi bersih dari 
kotoran

Memudahkan busi 
untuk dibersihkan.

Agar aliran listrik 
tidak terganggu.

Menormalkan 
kerja busi

3. Pembakaran mesin tidak bekerja secara sempurna.

a. Konsumsi bahan bakar kendaraan menjadi lebih boros.

b. Knalpot mengeluarkan asap berwarna hitam.

c. Mesin kendaraan sulit dinyalakan bila dalam kondisi  dingin.

Latihan 3.
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1. Empat langkah.

2. Langkah ketiga.

3. a. Komputer.

              b. Mesin cetak.

              c. Kertas.

Latihan 4.

1. Tidak dapat karena telepon kabel tidak memerlukan kartu SIM.

2. Subscriber Identity Modul.

3. 4 jam.

4. Mengungkit bagian belakang colokannya.

5. Menghadap ke atas.

Latihan 5.

1. a. Buatlah diri Anda nyaman dan tenang saat berada di 

        lingkungan baru sehingga menunjukkan pribadi yang penuh 

        percaya diri.

b. Kikirlah elektroda dengan kikir plat tipis.

2. Pelajari seluruh bagian pekerjaan Anda sampai sedetil mungkin.

3. a. Usahakan untuk bertanya tentang segala sesuatu.

    b. Gunakan minyak tanah agar busi lebih mudah dibersihkan.

4. a. Jaga kebersihan busi.

b. Periksa pemasangan busi.

5. Kalimat perinrtah yang menggunakan akhiran lah (-lah)
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Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 2

Latihan 1.

1. Bersifat umum.

2. Surat edaran niaga.

3. Pemberitahuan mengenai penggantian logo A-S MIE yang   sebelumnya 

berwarna kuning berganti menjadi berwarna keemasan serta kesesuaian 

antara harga dalam kemasan dengan  harga jual.

 4. Adanya produk mie sejenis yang menggunakan logo serupa  dengan A-S MIE.

 5. Saya tidak akan membeli produk A-S MIE palsu walaupun        harganya 

murah.

6. Dengan membuat ciri yang khusus dan mendaftarkan merek   dagang tersebut 

untuk mendapatkan hak paten.

    

Latihan 2.

1. Penukaran saham lama PT GLOBAL IMAGE dengan saham baru    dengan nama 

PT GLOBAL IMAGE PLUS.

2. Enam bulan.

3.  Pihak perseroan.

4. PT GLOBAL IMAGE PLUS.

5. a.  Meminta konfirmasi kepada PT GLOBAL IMAGE dengan cara   menelpon ke   

8606245.

b. Mendatangi kantor PT GLOBAL IMAGE di Jalan Pondok Kopi    nomor 35E 

dengan membawa saham lama sebelum tanggal  7 Oktober 2005.

Latihan 3.

1. Biasa.

2. Siswa SMK Negeri 48 mengikuti lomba penulisan esai.

3. a. Menyampaikan pengumuman lomba penulisan esai kepada   siswa SMK 

Negeri 48.

b. Memberi tugas kepada siswa untuk membuat essai sesuai dengan tema 

yang telah ditentukan.
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c. Menyeleksi penulisan esai yang telah dibuat siswa. 

d. Melatih siswa yang telah lolos dalam seleksi penulisan                            

essai supaya hasilnya lebih bagus lagi.

e. Mengirimkan tulisan esai sesuai dengan tema yang telah     ditentukan 

kepada panitia penyelenggara, sebagai peserta lomba.

4. Surat dari Sudin Dikmenti Jakarta Timur.

    

Latihan 4.

1. Secara vertikal.

2. Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat.

3. a. Menanyakan rincian informasi memo supaya lebih jelas.

b. Menyiapkan laporan kegiatan seksi mading.

c. Membagi tugas liputan.

d. Menyiapkan artikel.

e. Menyiapkan contoh majalah sekolah dari sekolah lain.

4. Dalam rangka penerbitan majalah sekolah edisi perdana,                        

diharap seluruh pengurus mading berkumpul di ruang rapat                        

OSIS setelah jam pelajaran hari ini selesai.

Latihan 5.

1. Sehubungan di pasaran telah banyak beredar produk-produk      … maka mulai 

sejak tanggal … dengan mutu dan kualitas      yang tetap paling terbaik. 

Seharusnya  kata produk tidak perlu diulang; selanjutnya cukup menggunakan 

kata mulai atau sejak saja; lalu kata mutu dan kualitas juga digunakan salah 

satu saja; kemudian imbuhan ter- pada kata terbaik dihilangkan.

2. Kata bersama ini seharusnya diganti dengan ini; pemakaian    kata setelah atau 

selesai pada paragraf terakhir cukup dipilih salah satu saja. 

3. Pemakaian kata perdana dan pertama kali cukup dipilih salah     satu saja; 

pemakaian kata berkumpul bersama, kata bersama    sebaiknya dihilangkan; 

kata setelah dan selesai, dipilih salah satu saja.
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BAB. IV 
PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka cocokkan jawaban Anda 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.

Rumus:

Tingkat Penguasaan = Jumlah jawaban Anda yang benar   x  100%

10

Arti tingkat penguasaan materi yang Anda capai:

90%  -  100% = baik sekali

80%  -  89%   = baik

70%  -  79%   = cukup 

< 69%     = kurang 

Apabila Anda telah tingkat penguasaan 70% atau lebih, Anda dapat melanjutkan 

mempelajari modul berikutnya. Selamat. Tetapi bila tingkat penguasaan materi 

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

dalam modul ini, khususnya bagian yang belum Anda kuasai. Mintalah petunjuk 

kepada fasilitator atau guru Anda.
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