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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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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

brosur : cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat 

tanpa dijilid

kriteria : ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu

monoton : itu-itu saja tidak ada ragamnya

objek : nomina yang melengkapi verba transitif

respons : reaksi, tanggapan

situasi : keadaan

subjek : pokok pembicaraan



Modul BHS.IND.MAD.03.1 1

BAB. I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Tanya Anda menentukan respon lawan bicara Anda. Tanya Anda pasti 

ditentukan oleh tuntutan kebutuhan, situasi, atau kondisi tertentu. Tanya 

Anda yang jitu, jujur, akrab, dan sopan akan menghangatkan suasana saat 

berkomunikasi di mana pun. Berlatar belakang itulah modul sederhana ini 

berjudul Bagaimana Tanyamu?

Modul madya 5 ini berisi tentang kalimat-kalimat tanya yang bertujuan 

antara lain memohon, meyakinkan, mengajak, dan menyanggah. Seperti 

sudah disinggung di atas bahwa pada situasi dan kondisi tertentu kita 

terkadang memerlukan kalimat-kalimat tanya dalam berkomunikasi. 

Diharapkan setelah mempelajari modul ini Anda terampil menggunakan 

kalimat tanya yang tepat untuk berbagai keperluan sesuai dengan situasi dan 

kondisi pada saat berkomunikasi sehingga kelak akan mendukung karier 

Anda di dunia kerja. Selanjutnya perlu diketahui bahwa modul madya 5 ini 

berkaitan dengan modul madya 8 yakni bercakap-cakap dan modul madya 9 

yakni tentang diskusi.

B. Prasyarat

Prasyarat tidak diperlukan untuk mempelajari modul ini.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk bagi peserta diklat

a. Peserta diklat diharapkan taat asas dan penuh kesungguhan dalam 

mempelajari modul ini. Demikian pula dalam mengerjakan tugas-

tugas, keikhlasan Anda dituntut untuk tidak memburu jawaban-

jawaban dari teman.
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b. Kejujuran peserta diklat pun dituntut saat mengerjakan cek 

kemampuan guna pengembangan potensi diri.

2. Petunjuk bagi fasilitator

a. Bila peserta diklat mampu menjawab minimal 80% untuk cek 

kemampuan, fasilitator berhak mengecek ulang kemampuan tersebut 

dengan berbagai cara, misalnya meminta peserta diklat membuat 

beberapa kalimat tanya yang relevan dengan soal cek kemampuan 

nomor 7 s.d. 14 lisan atau tulis.

b. Penyelesaian tugas-tugas atau jawaban soal-soal dalam modul ini ada 

beberapa yang tidak mutlak sehingga fasilitator dapat menyesuaikan 

atau mengembangkannya.

D. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul madya 5 ini peserta diklat diharapkan dapat 

menggunakan kalimat tanya untuk berbagai keperluan sesuai dengan situasi 

dan kondisi pada saat berkomunikasi. Selanjutnya setelah mempelajari modul 

madya secara keseluruhan (madya 1 s.d. 16) peserta diklat berhak mengikuti 

tes UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) dan dinyatakan berkualifikasi 

madya jika memperoleh skor 466-592 dengan mendapat sertifikat berstandar 

nasional. 

E. Kompetensi

Kompetensi yang dipelajari dalam modul ini sbb.
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MATERI POKOK PEMBELAJARAN
SUBKOMPETENSI KRITERIA KINERJA RUANG LINGKUP

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

3. Berbicara

3.1 Menggunakan 

kalimat 

      tanya/ 

pernyataan 

      sesuai dengan 

      tuntutan situasi

      komunikasi

 Pertanyaan 

relevan dengan 

topik pembicaraan 

untuk menggali 

informasi secara 

santun dan pada 

saat yang tepat 

(jawaban ya atau 

tidak), diajukan 

dengan 

menggunakan 

teknik atau cara 

menggali informasi

 Pertanyaan 

yang memerlukan 

jawaban ya atau 

tidak misalnya 

untuk 

memantapkan 

pemahaman 

(klarifikasi), 

meminta kepastian 

 Berbagai 

contoh kalimat 

tanya dari sumber 

informasi berupa:     

 Siaran atau 

rekaman siaran 

dari radio/tv, 

ceramah, 

pidato, 

khotbah, dll.

 Teks bahan 

ajar, artikel dari 

surat kabar/ 

majalah, dll.

 Contoh 

kalimat tanya 

tersamar dalam 

kehidupan sehari-

hari

 Santun 

dalam bertanya 

sesuai dengan 

situasi komunikasi

 Santun dan 

lugas dalam 

bertanya sesuai 

dengan situasi 

komunikasi

 Menghargai 

jawaban dan 

keterbatasan mitra 

bicara

 Sadar dan 

peka akan 

kemungkinan 

dampak yang 

timbul sebagai 

akibat pemakaian 

tanya retorik

 Sadar akan 

keampuhan kalimat 

 Teknik atau 

cara menggali 

informasi dengan 

menggunakan 

kalimat tanya

 Cara 

membuat 

pertanyaan yang 

relevan dengan 

topik pembicaraan

 Kiat 

membaca situasi 

komunikasi

 Konsep dan 

ciri kalimat retorik

 Dampak 

penggunaan 

kalimat retorik 

kepada mitra kerja 

 Konsep dan 

model kalimat 

tersamar

 Menggunakan 

kalimat tanya yang 

tepat sesuai dengan 

situasi komunikasi

 Menggunakan 

kalimat tanya untuk 

menggali informasi 

 Mengajukan 

dan mengakhiri 

pertanyaan yang 

memerlukan 

jawaban ya atau 

tidak sesuai dengan 

situasi komunikasi

 Menggunakan 

kalimat tanya retorik 

secara tepat

 Menggunakan 

kalimat Tanya 

dengan tujuan 

pertanyaan 

memohon, meminta, 
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MATERI POKOK PEMBELAJARAN
SUBKOMPETENSI KRITERIA KINERJA RUANG LINGKUP

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

(konfirmasi), 

diajukan dengan 

menggunakan 

teknik atau cara 

menggali informasi

 Pertanyaan 

retorik (tidak 

memerlukan 

jawaban) 

digunakan dengan 

menerapkan 

konsep dan ciri 

kalimat retorik

 Pertanyaan 

secara tersamar 

dengan kalimat 

tanya untuk tujuan 

selain bertanya, 

seperti memohon, 

meminta, 

menyuruh, 

mengajak, merayu, 

tanya tersamar  Kalimat 

tanya tersamar 

dalam kehidupan 

sehari-hari

menyuruh, 

mengajak, 

menyindir, merayu, 

meyakinkan, 

menyetujui, atau 

menyanggah

 Menggunakan 

kalimat pertanyaan 

dengan tujuan yang 

tersirat
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MATERI POKOK PEMBELAJARAN
SUBKOMPETENSI KRITERIA KINERJA RUANG LINGKUP

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN

menyindir, 

meyakinkan, 

menyetujui, atau 

menyanggah 

diajukan dengan 

menerapkan model 

kalimat tanya 

tersamar 
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F. Cek Kemampuan

Jawablah soal-soal berikut ini dengan memberi tanda ceklis () untuk 

mengetahui pengetahuan Anda tentang kalimat tanya. 

Jawaban
No. Soal

Ya Tidak

Apakah menurut Anda . . .

1. kalimat tanya dalam bahasa tulis selalu diakhiri dengan 

tanda tanya?

2. kalimat tanya dalam bahasa tulis selalu diakhiri dengan 

tanda baca?

3. aspek nonkebahasaan merupakan hal yang tidak boleh 

diabaikan dalam bertanya?

4. intonasi tanya bisa digunakan untuk meminta tolong?

5. intonasi tanya bisa digunakan untuk memohon?

6. kata tanya berbeda dengan kalimat tanya?

Apakah Anda bisa membuat kalimat tanya . . .

7. yang bertujuan untuk mengajak?

8. yang bertujuan untuk menyuruh?

9. yang bertujuan untuk memohon?

10. yang bertujuan untuk merayu?

11. yang bertujuan untuk menyanggah?

12. yang bertujuan untuk menyindir?

13. yang bertujuan untuk meyakinkan?

14. tersamar?
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Berapa jumlah soal yang bisa Anda jawab benar? Jika Anda mampu 

menjawab minimal 80%, hubungilah fasilitator untuk dites. Namun jika 

belum, silakan pelajari modul ini sampai tuntas dan Anda pasti bisa.

                                                                                               

Lebih baik mengajukan pertanyaan daripada
mengetahui semua jawaban. (James Thurber)

Apa maksud di balik pernyataan itu?
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 BAB. II

PEMBELAJARAN

A. Rencana Belajar 

No. Jenis Kegiatan Tanggal Waktu
Tempat

Pencapaian

Alasan 

Perubahan

Disetujui 

Oleh 

Fasilitator

1. Memahami kalimat 

tanya 

(membaca teori)

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

2. Membuat 

rangkuman kegiatan 

belajar 1

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

3. Mengerjakan tugas . . . . . . . . . . . . . . .

4. Mengerjakan tes 

formatif

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

5. Memahami kalimat 

tanya baku

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

6. Membuat 

rangkuman kegiatan 

belajar 2

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

7. Mengerjakan 

latihan 1

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

8. Mengerjakan 

latihan 2

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

9. Mengerjakan 

latihan 3

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

10. Mengerjakan 

latihan 4

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

11. Mengerjakan tes 

formatif

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

12. Mengerjakan uji 

kemahiran

. . . . . . . . . . . . . . .
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B. Kegiatan Belajar 

Kegiatan Belajar 1. Mengenal Kalimat Tanya

a. Tujuan

Setelah melaksanakan kegiatan belajar pertama ini Anda diharapkan 

terampil menggunakan kalimat tanya untuk berbagai keperluan. 

Pelajarilah uraian materi berikut ini. 

b. Uraian Materi

Kalimat tanya dalam bahasa Indonesia beragam. Kalimat tanya ada 

yang berfungsi untuk menggali informasi, kalimat tanya bertujuan 

mengajak, menyuruh, atau hanya untuk meyakinkan, menyetujui bahkan 

menyanggah. Kalimat-kalimat itu terkadang kita perlukan dalam 

berkomunikasi lisan untuk berbagai tuntutan kebutuhan dalam situasi dan 

kondisi tertentu. 

Contoh kalimat tanya bertujuan mengajak. 

Apakah tidak lebih baik seandainya Anda bisa hadir di sana?

Contoh kalimat tanya bertujuan menyuruh.

Bisakah Saudara membayar tunai sekarang?

Contoh kalimat tanya bertujuan meyakinkan?

Mungkinkah ada api tanpa asap?

Contoh kalimat tanya tanda menyetujui.

Apakah saya bisa mendaftarkan diri sekarang?

Contoh kalimat tanya bertujuan menyanggah.

Apakah benar data yang Anda sajikan ini?

Berkomunikasi dalam situasi dan kondisi apa pun dengan lawan 

bicara, sendiri atau beberapa orang, tentu memerlukan kalimat yang 

bervariatif. Variasi kalimat mutlak diperlukan agar tidak monoton, agar 

suasana terasa hangat dan akrab. Dalam berkomunikasi tersebut variasi 

kalimat yang sering dipergunakan ialah:

 Kalimat berita

 Kalimat tanya
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 Kalimat pinta

 Kalimat seru

Kalimat berita berfungsi memberitahukan sesuatu. Jadi semua 

penyampaian informasi bisa melalui jenis kalimat ini, contoh: Presiden 

Yudhoyono meminta inflasi dikendalikan.

Kalimat tanya merupakan kalimat yang menyatakan pertanyaan. 

Kalimat tanya ini mampu membangkitkan perhatian lawan bicara karena 

lawan bicara merasa dilibatkan atau dihargai, contoh: Pembicaraan kita 

sudah sampai di mana tadi?

Kalimat pinta berfungsi menyatakan kehendak, keinginan, harapan, 

atau permohonan, contoh: Saya berharap Saudara bisa menyajikan data 

yang akurat untuk makalah ini.

Kalimat seru berfungsi menyatakan perasaan yang kuat. Kalimat ini 

biasanya tampil dalam membahasakan berbagai wujud perasaan manusia, 

misalnya perasaan haru, kagum, heran, benci, jengkel, dan kecewa, 

contoh: Mana ada seorang sekretaris buta akan tata krama.

Kalimat tanya dalam bahasa tulis selalu diakhiri dengan tanda tanya 

sedangkan dalam bahasa lisan menggunakan intonasi tanya. Kata tanya 

misalnya, bagaimana, siapa, kapan, tidak selalu digunakan dalam kalimat 

tanya, contoh: Apa yang akan dikatakan akuntan nanti, kita tidak akan 

tahu.

Dalam berkomunikasi sehari-hari lisan atau tulis terkadang kita temui 

pemakaian kata tanya yang kurang tepat. Kata tanya mana merupakan 

kata yang sering dipergunakan secara kurang tepat. Kekurangtepatan 

penggunaan kata tersebut karena pengaruh struktur bahasa asing. 

Kalimat di bawah ini merupakan contoh pemakaian kata tanya yang 

kurang tepat atau bukan merupakan kalimat yang mengacu pada aturan 

bahasa Indonesia asli.

1. Sekolah di mana kami belajar tak jauh dari jalan itu. 

2. Lemari di dalam mana disimpan buku-buku dipindahkan ke ruang 

perpustakaan.
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3. Rapat di mana membahas kriteria calon manajer yang baru berjalan 

sesuai harapan.

4. Daerah dari mana sayur-mayur itu didatangkan terletak jauh di 

pedalaman.

5. Bahan-bahan sudah disediakan di mana terigu merupakan bahan 

utamanya.

Jika kalimat-kalimat di atas dikembalikan kepada kalimat yang 

menurut struktur bahasa Indonesia, maka susunannya sebagai berikut:

1. Sekolah tempat kami belajar tak jauh dari jalan itu.

2. Lemari tempat menyimpan buku-buku dipindahkan ke ruang 

perpustakaan.

3. Rapat yang membahas kriteria calon manajer yang baru berjalan 

sesuai harapan.

4. Daerah tempat sayur-mayur itu didatangkan terletak jauh di 

pedalaman.

5. Bahan-bahan sudah disediakan dan terigu merupakan bahan 

utamanya.

Bagaimana menurut Anda kalimat-kalimat tanya berikut ini?

Kupu-kupu Yang Lucu

 Ibu Sud

Kupu-kupu yang lucu
Ke mana engkau terbang
…
Tidakkah sayapmu merasa lelah

- - - - - -
Pelangi
- - - - - -

. . . 
Pelukismu agung
Siapa gerangan
. . . 
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Dari paparan di atas, diketahui betapa kalimat tanya begitu efektif 

dalam berbagai situasi. Pada lagu anak-anak begitu polos, apa adanya, 

dan sesuai dengan daya nalar usia kanak-kanak. Dalam lagu anak-anak 

itu, kalimat-kalimat tanya yang disajikan diikuti dengan jawaban-jawaban 

yang sudah pasti bertujuan mendidik. 

Pada lagu karya Peterpan yang sempat popular di berbagai kalangan 

itu atau lagu karya Ebiet G. Ade yang lebih dewasa dan lebih puitis 

menggunakan kalimat tanya yang mempunyai nuansa berbeda. Pada lagu 

Peterpan kalimat tanya yang jelas terdapat pada kalimat keempat dan 

kelima pada penggalan syair lagu di atas. Berbeda dengan lagu karya 

Memilih program 
keahlian apa di SMK 6?

Mengapa memilih 
SMK Negeri 6 Jakarta?

Berita kepada Kawan

Barangkali di sana ada jawabnya
Mengapa di tanahku terjadi bencana 
Mungkin Tuhan mulai bosan
. . . 

Ada Apa denganmu
                                 
                                  Peterpan

.  .  .
Kutanya malam
Dapatkah kaulihatnya perbedaan
Yang tak terungkapkan
Tapi mengapa kautak berubah
Ada apa denganmu
.  .  .
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Ebiet G. Ade. Pada lagu karya Ebiet G. Ade, bukan kalimat tanya yang 

disajikan, tetapi kalimat yang berpotensi sebagai kalimat tanya. Artinya, 

kalimat-kalimat itu sangat konotatif dan jika ada yang menafsirkan itu 

adalah kalimat tanya, tentu bukan kalimat tanya yang bertujuan menggali 

informasi. 

Kalimat-kalimat tanya lainnya adalah kalimat tanya yang terdapat 

dalam brosur SMK Negeri 6. Berikut adalah brosur tersebut. 
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JL.PROF JOKOSUTONO NO. 2A
KEB. BARU JAKARTA SELATAN
Telp. 7208718 Faks. 7237010
e-mail : smk6jkt@cbn.net.id
Web : www.smkn6dki.or.id

Kontak Person : 081316786524
(Ibu Idawati)

Memilih Program Keahlian Apa di SMK 
Negeri 6 Jakarta?

AKUNTANSI
Prog Keahlian Akuntansi

Penjualan
Prog. Keahlian Manajemen Penjualan

Sekretaris
Prog. Keahlian Adm. Perkantoran

Multimedia
Prog. Keahlian Multimedia

Apakah Visinya?
Menjadi SMK Berstandar Nasional untuk 
Menghasilkan Tamatan yang Profesional 
dan Mandiri
Apakah Misinya:

1. Meningkatkan Kompetensi siswa 
yang memiliki Kompetensi 
Berstandar Nasional

2. Mengembangkan system pelatihan 
yang bersertifikat

3. Meningkatkan pelayanan untuk 
memberikan kepuasan pelanggan

4. Meningkatkan kompetensi SDM 
sekolah untuk memenuhi tuntutan 
pelanggan

5. Meningkatkan pengadaan prasarana 
untuk mendukung PBM yang 
optimal

Fasilitas apa yang menunjang prestasi 
anda dalam belajar dan berkreasi

 Laboratorium Sekretaris
 Laboratorium Komputer
 Laboratorium Multimedia
 Laboraturium Penjualan
 Laboratorium Bahasa Inggris
 Perpustakaan
 Lapangan Olah Raga
 Organ Tunggal
 Mesin Tik Manual dan Elektronik 

Cash Register
Dapat dipergunakan dengan leluasa dan 
nyaman

Mengapa memilih SMK Negeri 6 Jakarta?
Kurikulum Berbasis Kompetensi

Praktik Industri Dalam & Luar Negeri 
Sertifikasi bekerja sama dengan LSP 

Guru-guru yang Profesional
Dalam Proses Penerapan Manajemen ISO 

9001:2000
Letak Strategis

SMK Outlet Bisnis dan Manajemen
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Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh 
SMK Negeri 6 Jakarta

Prestasi Akademik 
Juara III Debat Bahasa Inggris TK. DKI 
Thn. 2000-2001
Juara III PKS Bidang Penjualan TK. DKI 
Thn 2000-2001
Juara I PKS Bidang Penjualan TK. DKI 
Thn. 2000-2001
Juara I PKS Bidang Penjualan TK. Jak-Sel 
Thn 2001-2002
Juara I PKS Bidang Sekretaris TK. Jak-Sel 
Thn 2000-2001
Juara IV PKS Bidang Sekretaris TK. DKI 
Thn 2000-2001
Juara IV PKS Bidang Sekretaris TK. DKI 
Thn 2001-2002
Juara II PKS Bidang Penjualan TK. DKI 
Thn 2003-2004
Juara III PKS Bidang Sekretaris TK. DKI 
Thn 2003-2004

Prestasi Non Akademik
Duta Bangsa ke Bangladesh
Thn 2001
Juara I Seameo tk Internasional 
Thn 2000-2001
Juara I Seameo tk Internasional 
Thn 2001-2002
Juara I Lomba Gerak Jalan tk DKI 
Thn. 2002-2003
Juara I Lomba Gerak Jalan tk DKI Thn 
2003-2004

Dimana anda akan melakukan praktik 
kerja industri?

Dalam negeri 
PT Bumi Putra Muda
PT Anugerah Argon Medika
Toyota Astra Motor
PT Tokio Merine
Bank BRI Pusat
PT Info Media Nusantara
PT Prodia
PT ACC
PT Gramedia
Makro Hipermarket
MC. Donald

Luar Negeri
Orang Kampung Holding
Di Malaysia
Persatuan Usahawan Melayu
Di Kuala Lumpur

Syarat apa yang harus dipenuhi
Untuk menjadi calon siswa

SMK Negeri 6 Jakarta?

1. Berijasah SMP Negeri dan Swasta
2. Usia Maks. 17 tahun
3. Tinggi badan minimal 155 Cm
4. Memenuhi persyaratan Juknis 

Pendidikan Menengah dan Tinggi

Ekstra Kurikuler yang mana sesuai 
dengan bakat dan talenta anda?

 Debat Bahasa Inggris
 Internet IT
 Cheers Leader
 Pramuka
 PMR
 Rohis
 Volley Ball
 Basket Ball
 Pencak Silat
 Paskibra
 Marawis
 Teater
 Seni Pernapasan Pesona Perkasa
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Setelah Anda mempelajari uraian materi di atas, buatlah rangkumannya.

c. Tugas

1. Buatlah lima kalimat tanya yang santun untuk menggali informasi 

tentang pelaksanaan sistem ganda pada suatu instansi karena Anda 

sedang mencari tempat praktik yang sesuai dengan bidang keahlian 

Anda. Selanjutnya perankan situasi tersebut di depan kelas.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2. Buatlah kalimat tanya dengan tujuan pertanyaan memohon, 

meminta, menyuruh, mengajak, menyindir, merayu, meyakinkan, 

meyetujui, menyanggah, kemudian lafalkanlah.

2.1

2.2

Rangkuman
Kegiatan Belajar 1
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

d. Tes Formatif

Jawablah semua pertanyaan berikut ini disertai alasan!

1. Apakah dalam setiap komunikasi selalu memerlukan kalimat tanya?

2. Apakah dalam setiap komunikasi selalu memerlukan kalimat berita?

3. Apa ciri-ciri kalimat tanya?

4. Apakah keunggulan kalimat tanya? 
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5. Apakah kejujuran dan kesantunan diperlukan dalam setiap 

berkomunikasi?
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Kegiatan Belajar 2. Cermat Menggunakan Kalimat Tanya 

Baku

Setelah melaksanakan kegiatan belajar kedua ini Anda diharapkan 

lebih cermat menggunakan kalimat tanya yang baku. Kalimat tanya yang 

dipergunakan dalam berkomunikasi sehari-hari terkadang tidak selalu 

menggunakan kalimat aktif, contoh: Bisakah buku itu kami ambil? (pasif) 

Kalimat tanya yang menggunakan kalimat aktif, contoh: Bisakah kami 

mengambil buku itu? (aktif)

Pengubahan kalimat aktif transitif menjadi kalimat pasif ada 

beberapa ketentuan antara lain: 

1. Subjek dalam kalimat aktif menjadi objek pelaku dalam kalimat pasif.

2. Tidak semua predikat kalimat aktif transitif berubah menjadi 

berawalan di-.

Cermatilah bagan berikut ini:

Kata ganti orang 

ke-1

Kata ganti orang 

ke-2

Kata ganti orang 

ke-3

Tunggal saya

aku 

beta

anda/saudara

saudari/kamu

beliau

dia

ia

(nama diri)

Jamak kami

kita

kalian

saudara-saudara

mereka

a. Kata ganti orang ke-1 = orang yang berbicara

b. Kata ganti orang ke-2 = orang yang diajak bicara (lawan bicara)

c. Kata ganti orang ke-3 = orang yang dibicarakan
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Tahukah Anda bahwa hanya kalimat aktif transitif yang bersubjek 

kata ganti orang ketigalah yang predikatnya berubah menjadi berawalan 

di-, jika kalimat itu diubah menjadi kalimat pasif. Contoh:

Kata Ganti Predikat Objek Kalimat Aktif Kalimat Pasif

dia panggil aku Dia memanggilku. Aku dipanggilnya.

saya buat surat Saya membuat surat . Surat saya buat.

beliau tolong ayah Beliau menolong 

ayah.

Ayah ditolong oleh 

beliau.

kalian baca buku Kalian membaca 

buku.

Buku kalian baca.

Setelah Anda mempelajari uraian materi di atas, buatlah rangkumannya.

.

Rangkuman
Kegiatan Belajar 2
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Intermezo

                                        Malu bertanya sesat di jalan
   Sakuku rata tak bisa jalan-jalan

Alasan konyol tidak membuat 
PR
 Lupa
 Tertinggal 
 Tidak tahu
 Sulit
 Tidak sempat

Konyol, bukan?

Tanggapan Anda?
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Buatlah kalimat aktif dan pasif berdasarkan data-data berikut. Ingat penggunaan 

huruf kapital dan tanda baca!

fiskal

as

anda

biaya

jakarta

hambat

butuh

kepastian usik

aceh

mampu

amerika 
serikat

minta

kita

harga

senilai 1,3

bursa efek

saudara
kesenjangan

proyek

jadwal rapat

reformasi

sambut

Latihan 1

kebijakan
pemodal saham

positif

sepenuhnya
juta 

kemanusiaan

dolar
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Kata Ganti Predikat Objek Keterangan Kalimat

Aktif

Kalimat

 Pasif

Berilah tanda baca dan huruf kapital pada pernyataan-pernyataan berikut ini 

sesuai dengan penafsiran Anda setelah mempelajari modul ini, kemudian 

lafalkanlah!

1. siapa yang mengambilnya saya tidak tahu

2. siapa yang mempunyai pensil 2B

3. tidak berada di rumah

4. bisakah anda mempersiapkan makalah itu sekarang

Latihan 2
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5. saya akan berupaya mengerjakannya tetapi sanggupkah

6. kutahu siapa dirimu

7. seandainya anda memiliki kesempatan maukah anda membantu saya

8. akan berangkat

9. dapatkah kita memulai rapat ini

10. di mana pun ia berada selalu mengenakan sepatu hitam

Kelompokkanlah kalimat-kalimat tersebut (latihan 2) di atas:

1. kalimat tanya yang membutuhkan jawaban:

2. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban:

Latihan 3
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3. Yang bukan kalimat tanya:

4. Lafalkanlah kalimat-kalimat yang sudah dikelompokkan tersebut.

Setelah mempelajari modul ini, mungkin masih ada hal-hal yang belum jelas 

atau belum Anda mengerti. Bahkan mungkin Anda ingin lebih dalam mengetahui 

tentang kalimat tanya. Tuangkanlah tanya Anda itu pada daftar pertanyaan 

berikut, minimal lima pertanyaan. Jangan lupa penggunaan huruf kapital dan 

tanda tanya, kemudian lafalkanlah.

Daftar pertanyaan tentang kalimat tanya:

1. 

2. 

3.

4.

5.

Latihan 4



Modul BHS.IND.MAD.03.1 26

Tes Formatif

Manakah kalimat tanya yang baku?

Jawaban
No. Soal

Baku Tidak

1 Apakah rumah itu pernah dijual Saudara?

2 Apakah rumah itu pernah Saudara jual?

3 Mungkinkah saya yang mengambilnya?

4 Bagaimana reaksinya?

5 Bagaimana ruangan itu akan kami bersihkan?

6 Siapa nama beliau?

7 Berapa banyak buku yang beliau beli?

8 Kapan buku itu akan dibaca kamu?

9 Dari mana mereka datang?

10 Apakah perjanjian itu sudah Anda buat?
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BAB. III

UJI KEMAHIRAN

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di antara lima jawaban yang tersedia  

(a, b, c, d atau e)!

1. halo apa kabar

Penulisan kalimat di atas yang tepat ialah...

a. Hello, apa kabar?

b. Halo, apa kabar?

c. Halo apa kabar?

d. Hello, apa kabar

e. Halo, apa kabar

2. Kalimat sapaan pada soal nomor satu di atas merupakan...

a. Salam pembuka

b. Salam penutup

c. Kalimat pembukaan

d. Kalimat penutup

e. Kalimat basa-basi

3. Sudah siapkah?

Kalimat tanya di atas bertujuan...

a. Menolak

b. Mengajak

c. Menyanggah

d. Meminta tolong

e. Meminta informasi
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4. Mana kalimat tanya yang bertujuan menyanggah...

a. Siapakah yang membuat laporan ini?

b. Akuratkah data yang terdapat di halaman tiga?

c. Mengapa laporan ini ada sebelum pelaksanaan?

d. Maaf, data yang Saudara sajikan kurang akurat.

e. Bagaimana caranya agar kita mempunyai laporan itu?

5. Ooh, saya akan berbelanja di pasar.

Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah...

a. Siapa di pasar?

b. Dari mana, Bu?

c. Mau ke mana, Bu?

d. Apa aktivitasnya, Bu?

e. Siapa yang berbelanja?

6. Berikut ini pernyataan yang benar tentang kalimat tanya, kecuali...

a. Kalimat tanya selalu mengharapkan jawaban

b. Kalimat tanya bisa digunakan untuk meminta

c. Intonasi tanya diperlukan dalam kalimat tanya

d. Ya atau Tidak bisa merupakan jawaban suatu pertanyaan

e. Dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu kalimat tanya diperlukan

7. Pernyataan yang kurang tepat ialah...

a. Intonasi tanya dapat digunakan dalam retorika

b. Intonasi tanya dapat digunakan untuk memohon

c. Intonasi tanya dapat digunakan untuk menyanggah

d. Intonasi tanya bisa digunakan dalam komunikasi lisan

e. Intonasi tanya merupakan hal terpenting dalam berkomunikasi

8. Mana kalimat tanya yang bertujuan untuk menyanggah...

a. Maaf, saya kurang sependapat dengan Saudara.

b. Maukah semua orang sependapat dengan Saudara?
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c. Apakah semua orang sependapat dengan Saudara?

d. Apakah semua orang harus sependapat dengan Saudara?

e. Apakah semua orang berambut hitam selalu berbeda pendapat?

9. Mana yang merupakan kalimat tanya tersamar...

a. Mungkinkah dia bisa bernyanyi?

b. Mungkinkah buku ini bisa kumiliki?

c. Mungkinkah rembulan bernyanyi di sini?

d. Mungkinkah saya beristirahat di rumah sakit?

e. Mungkinkah orang mati bisa hidup kembali?

10. Situasi : berkomunikasi dengan seorang guru di ruang guru.

Materi Tanya : menanyakan keberadaan seorang guru.

Pertanyaan yang tidak relevan dengan ilustrasi di atas adalah...

a. Maaf Bu, adakah Bu Dewi di sini?

b. Maaf Bu, apakah Bu Dewi hadir?

c. Maaf Bu, saya mencari Bu Dewi?

d. Permisi Bu, siapakah Bu Dewi?

e. Maaf Bu, di mana Bu Dewi berada?

11. Situasi: Menanyakan materi pelajaran kepada guru.

Pertanyaan yang tepat sesuai situasi di atas ialah...

a. Mampukah kita mengerjakannya pada waktu yang bersamaan?

b. Apakah yang dimaksud dengan seorang sekretaris yang profesional?

c. Apakah orang mati dapat segera dihidupkan kembali?

d. Apakah sepuluh soal yang kemarin kukerjakan tidak cukup?

e. Apakah benar peraturan sekolah akan segera diubah?

12. Maaf Pak, di mana lokasi Bapak sekarang?

Pertanyaan di atas merupakan pembicaraan di...

a. Telepon

b. Radio



Modul BHS.IND.MAD.03.1 30

c. TV

d. Lembaga

e. Institusi

13. Di mana lokasimu sekarang?

Pertanyaan di atas merupakan pembicaraan dua orang yang...

a. Sudah akrab

b. Bersahabat

c. Saling menghormati

d. Biasa-biasa saja

e. Sangat serius

14. Apakah tidak terlalu banyak kue yang kau bawa itu, Nak? tanya ayah pada 

adik yang membawa kue sedikit di piring kecil.

Kalimat tanya di atas bermaksud...

a. Menginformasikan

b. Menyindir

c. Menolak

d. Menyanggah

e. Menyuruh

15. Selamat pagi, Pak?

Maaf mengganggu, apakah Pak John sudah hadir?

Pertanyaan di atas berlangsung di...

a. rapat

b. Rumah

c. Kantor

d. Ruangan

PETUNJUK

Untuk soal nomor 16 – 20
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 Setiap soal menampilkan dua bagian yang bergaris bawah dan bercetak tebal.

 Satu dari bagian bawah itu berisi kesalahan dalam penggunaan kaidah bahasa 

Indonesia.

 Di bawah bagian pertama, tersedia dua alternatif jawaban, yaitu a dan b

 Di bawah bagian kedua, tersedia dua alternatif jawaban, yaitu c dan d

 Untuk menjawab soal, bagian yang berisi kesalahan (bagian pertama atau 

kedua) harus ditentukan terlebih dahulu.

 Setelah bagian yang berisi kesalahan itu ditentukan, salah satu dari dua 

alternatif jawaban di bawahnya harus dipilih untuk memperbaiki bagian itu.

16. “ Siapa namamu,”? tanya Minah.

a. “Siapa namamu?” c. Tanya minah.

b. “Siapa namamu?.” d. Tanya Minah.

17. Dia sudah kerjakan semua tugas itu.

a. Beliau c. mengerjakan

b. Amran d. dikerjakan

18. Apakah saudara sudah mengambilnya?

a. Saudara c. mengambilnya!

b. saudari d. diambilnya?

19. Adik dibuatkanku layang layang.

a. Aku           c. membuatkan

b. Layang-layang d. kubuatkan

20. Siapa yang mengontrakan rumah di sana?
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a. mengontrakkan c. disana

b. mengkontrakkan d. disini
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BAB. IV

PENUTUP

Setelah Anda mempelajari modul ini cocokkanlah jawabanmu dengan kunci 

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

benar dan gunakan rumus berikut ini untuk mengetahui tingkat pemahaman 

Anda.

Tingkat pemahaman = jumlah jawaban yang benar/jumlah soal x 100%

Berapa persen pemahaman Anda?  . . . %

Arti tingkat pemahaman yang Anda capai:

90 – 100 % =  baik sekali

80 – 89 % =  baik 

70 – 79 % =  cukup

< 70 % =  kurang

Jika Anda telah mencapai tingkat pemahaman >70 %, Anda dapat 

melanjutkan ke modul 6 (enam), tetapi bila hasilnya <70 %, pelajari kembali 

bagian-bagian yang belum Anda kuasai atau berkonsultasilah pada fasilitator.
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KUNCI JAWABAN

Tes Formatif Kegiatan Belajar 1

1. Tidak bisa dipastikan karena dalam berkomunikasi selalu berkembang dan 

tidak bisa diketahui batasnya.

2. Ya, dalam komunikasi selalu terdapat kalimat berita, tidak mungkin dalam 

komunikasi hanya ada kalimat tanya dan pinta.

3. a. Menggunakan intonasi tanya (lisan) atau menggunakan tanda tanya.

             (tulis)

          b. Mengharapkan respon dari lawan bicara .

4. a. Dapat menghangatkan/mengakrabkan suasana saat berkomunimasi.

               b. Memperhalus tuturan dalam berkomunikasi.

5. Ya, kejujuran dan kesantunan sangat diperlukan dalam berkomunikasi 

karena dengan modal tersebut lawan bicara kita akan senang karena 

merasa dihargai.

Latihan 1

Kata Ganti Predikat Objek Keterangan
Kalimat 

Aktif

Kalimat 

Pasif

pemodal

anda

sambut

minta

harga 

saham

kepastian 

jadwal 

rapat

positif

di Bursa Efek 

jakarta

-

Pemodal 

menyambut 

positif harga 

saham di 

Bursa Efek 

Jakarta.

Anda minta 

kepastian 

jadwal rapat.

Harga saham 

disambut 

positif oleh 

pemodal di 

Bursa Efek 

Jakarta.

Kepastian 

jadwal rapat 

Anda minta.
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Kata Ganti Predikat Objek Keterangan
Kalimat 

Aktif

Kalimat 

Pasif

kita

amerika 

serikat

kesenjangan

saudara

butuh

biaya

usik

hambat

reformasi 

kebijakan 

fiskal

proyek 

kemanusia-

an senilai 

1,3 juta 

dolar as

aceh

nasabah 

yang nakal

-

sepenuhnya

-

mampu

Kita 

membutuhkan 

reformasi 

kebijakan 

fiskal.

Amerika 

Serikat 

membiayai 

sepenuhnya 

proyek 

kemanusiaan 

senilai 1,3 

juta dolar AS.

Kesenjangan 

mengusik 

Aceh

Saudara 

mampu 

menghambat 

nasabah yang 

nakal

Reformasi 

kebijakan 

fiskal kita 

butuhkan.

Proyek 

kemanusia-

an senilai 1,3 

juta dolar AS 

dibiayai 

sepenuhnya 

oleh Amerika 

Serikat.

Aceh diusik 

oleh 

kesenjangan.

Nasabah 

yang nakal 

mampu 

Saudara 

hambat.
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Latihan 2

1. Siapa yang mengambilnya saya tidak tahu.

2. Siapa yang mempunyai pensil 2 B?

3. Tidak berada di rumah?

4. Bisakah Anda mempersiapkan makalah itu sekarang?

5. Saya akan berupaya mangerjakannya, tetapi sanggupkah?

6. Kutahu siapa dirimu.

7. Seandainya Anda memiliki kesempatan maukah Anda membantu saya?

8. Akan berangkat?

9. Dapatkah kita memulai rapat ini?

10. Di mana pun ia berada selalu mengenakan sepatu hitam.

Catatan:

Jawaban tidak mutlak untuk soal nomor 3, 8, dan 10.

Latihan 3

1. Kalimat tanya yang membutuhkan jawaban: adalah kalimat nomor 2, 4, 7, 

9

2. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban adalah kalimat nomor 3, 

5, 8

3. Yang bukan kalimat tanya adalah kalimat nomor 1, 6, dan 10

Latihan 4

1. Apakah kalimat tanya harus dipergunakan dalam setiap komunikasi?

2. Berapa jumlah kata tanya di dalam bahasa Indonesia?

3. Bagaimana penulisan tanda tanya yang benar dalam sebuah kalimat?

4. Tanda titik terlebih dahulu atau sebaliknya?

5. Bagaimana potensi kalimat tanya secara kuantitas dalam berkomunikasi 

sehari-hari?
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Tes Formatif Kegiatan Belajar 2

1. tidak baku

2. baku

3. baku

4. baku

5. baku

6. baku

7. tidak baku

8. tidak baku

9. baku

10. baku

Uji Kemahiran

1. B 8. D 15. C

2. A 9. B 16. A

3. B 10. D 17. C

4. C 11. B 18. A

5. C 12. A 19. D

6. A 13. A 20. A

7. E 14. B


