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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
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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:

YT

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
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SENARAI

Aktor : Orang yang berperan dalam suatu kejadian penting

Anarki : kekacauan

Aspek : sudut pandang

Berempati : memahami perasaan dan pikiran orang lain

Buta : tidak dapat melihat

Dampak : pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif 

maupun negatif

Dekade : masa 10 tahun (dasawarsa)

Demokrasi : pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah 

dengan perantara wakilnya

Humor : sesuatu yang lucu; keadaan yang menggelikan hati

Intelektual : mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan

Keterampilan : kecakapan untuk menyelesaikan tugas

Kiat : taktik, seni atau cara melakukan sesuatu

Kolektif : secara bersama; secara gabungan

Massa : kelompok manusia yang bersatu karena dasar

Negatif : kurang baik; menyimpang dari ukuran umum

Peradaban : hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan 

kebudayaan suatu bangsa

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

Positif : bersifat nyata dan membangun

Relatif : tidak mutlak; nisbi

Rese : mengganggu

Segan : merasa malu (takut dan hormat)

Solidaritas : sifat satu rasa senasib; perasaan setia kawan

Supel : pandai menyesuaikan diri; pandai bergaul; luwes

Teknis : bersifat menurut teknik (pengetahuan dan kepandaian)

Tren : gaya mutakhir

Tuntas : selesai secara menyeluruh, sempurna (menyeluruh)
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Underestimate : mengganggap enteng atau rendah

Warna : kesan yang diperoleh
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BAB. I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Membuat parafrasa lisan merupakan kegiatan yang penting Anda lakukan 

dengan cermat. Mengapa? Karena subkompetensi ini mengharapkan Anda 

dapat memahami wacana yang ada dan yang dibaca setelah itu Anda dapat 

menceritakan kembali dengan kata atau kalimat sendiri. Kompetensi ini sangat 

berguna bagi Anda dalam berkomunikasi terutama di dunia kerja.

B. Prasyarat

Modul ini akan lebih mudah Anda pahami apabila Anda memahami dengan 

baik subkompetensi 4.4 membuat parafrasa. Modul tersebut ada dalam 

kualifikasi Semenjana.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Gunakan teknik membaca cepat dalam mempelajari modul ini

2. Pindai (scanning) topic-topic bahasan modul

3. Baca dan pahami modul ini dengan baik

4. Ikuti ketentuan yang berlaku dalam setiap modul, khususnya waktu yang 

disediakan untuk bagian tertentu

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

6. Jangan melihat kunci jawaban sebelum waktunya

7. Usahakan menyelesaikan setiap modul lebih cepat dari waktu yang telah 

ditetapkan

8. Tingkatkan terus pemahaman Anda

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

(b) Jika target minimal 70% belum tercapai, mintalah saran fasilitator

(c) Jika skor nilai anda >70%, Anda diperbolehkan melanjutkan ke 
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modul berikutnya

9. Anda diperbolehkan bertanya kepada fasilitator (guru), jika dirasa perlu.

10. Laporkan kemajuan Anda kepada fasilitator sebelum melanjutkan ke 

modul berikutnya

Selamat Berlatih!!!

Petunjuk untuk fasilitator:

1. Pahami materi yang akan diajarkan kepada Siswa

2. Bimbing Siswa selama mengerjakan modul

3. Jawablah pertanyaan Siswa dengan senang hati

4. Catatlah perkembangan belajar Siswa

5. Beritahu hal-hal yang harus diperbaiki Siswa

D. Tujuan Akhir

Spesifikasi kinerja yang diharapkan Anda kuasai setelah mengikuti seluruh 

kegiatan belajar dalam modul ini Anda dapat berkomunikasi dengan baik. 

Terutama Anda terampil memahami isi wacana dan menceritakannya kembali 

dengan kata atau kalimat Anda sendiri.
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E. Kompetensi

Materi Pokok Pemelajaran
Sub

kompetensi
Kriteria 
Kinerja

Ruang 
Lingkup

Sikap Pengetahuan Keterampil
an

3.2. Membuat 
parafrasa 
lisan

Uraian 
tertulis 
yang 
dibaca atau 
yang telah 
didengar, 
diungkap-
kan
kembali 
secara 
lisan 
dengan 
kalimat 
sendiri 
dengan 
menerap-
kan teknik 
membuat 
parafrasa, 
kata, atau 
ungkapan 
yang 
bersinonim

Rekaman 
berita, 
artikel 
pendek, 
berita yang 
dibacakan 
dengan 
gaya 
penyajian 
yang 
bervariasi 
(urutan/
pola 
kronologis, 
sebab-
akibat, 
dan lain-
lain)

Cermat 
dalam 
mengolah 
informasi

Santun 
dalam 
menyaji-
kannya

Teknik kalimat, 
parafrasa, 
kata, atau 
ungkapan yang 
bersinonim

Menyampai
-kan 
informasi 
yang sama 
dengan 
kata atau 
kalimat 
sendiri

F. Cek Kemampuan

Berilah tanda (V) pada kolom Ya atau Tidak yang tersedia sesuai dengan yang 

Anda pahami!

No. Pertanyaan Ya Tidak

1. Apakah parafrasa sama dengan paragraf?

2. Apakah setiap paragraf mempunyai satu pikiran 
utama?

3. Benarkah kata lain inti wacana disebut makna?

4. Benarkah istilah lain melisankan wacana tulis disebut 
menerjemahkan?

5. Tahukah Anda teknik yang digunakan untuk 
membuat parafrasa lisan?
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Berapa jumlah soal yang dapat 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.
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BAB. II
PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

No. Jenis 
Kegiatan

Tanggal Waktu Tempat
Pencapaian

Alasan
Perubahan

Disetujui
Oleh 

Fasilitator

1. Membuat 
para frasa 
lisan

(Subkompetensi) 

Rincian kegiatan Siswa mulai dari kegiatan I s.d. selesai.

B. Kegiatan Belajar Siswa

Kegiatan Belajar 1. Pemahaman Isi Wacana

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Siswa dapat memahami isi wacana dan dapat menceritakan kembali 

dengan kata sendiri atau kalimat sendiri.

b. Uraian Materi

Bacalah/simaklah wacana di bawah ini yang akan dibacakan oleh salah 

satunya kawan Anda!

Wacana: 1. Ekspresif Individu

Kepada anak-anak Indonesia

Ingat-ingatlah pesan mama:

Sebelum bobo, cuci kaki, gosok gigi, dan jangan lupa berdoa ya!

Ya Tuhan, Engkau Pembimbingku.

Tiada Tuhan selain Engkau.
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Yang menciptakan aku.

Aku adalah hamba-Mu

yang mengadakan janji setia

dengan-Mu sekuat dayaku.

Aku berlindung kepada-Mu

dari dosa-dosa yang aku perbuat.

Aku sadar, betapa banyak nikmat yang

Engkau karuniakan kepadaku,

sementara kesalahan-kesalahan

masih terus bertumpuk.

Untuk itu, ampunilah dosa-dosaku ....

Sesungguhnya tidak ada yang bisa

mengampuni dosa-dosa, selain Engkau ....

Majalah Nebula

KATA KUNCI WACANA 1

Tuhan Nikmat

menciptakan kesalahan-kesalahan

aku bertumpuk

berlindung ampunilah

dosa-dosa engkau

RANGKUMAN 1

Berdasarkan kata kunci yang telah Anda catat, buatlah rangkumannya!

Seorang hamba yang menyadari dirinya ciptaan Tuhan. Untuk itu ia 

berlindung dan memohon maaf atas dosa-dosanya yang terus bertambah.
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Wacana: 2. Ekspresif Masyarakat. (Dongeng)

Nenek dan Gondok di Lehernya

Syahdan, di desa di pinggir hutan hiduplah seorang nenek tua yang 

miskin dan mempunyai penyakit gondok di lehernya. Untuk 

mempertahankan hidupnya, setiap hari nenek bekerja mencari kayu bakar 

di hutan. Kayu-kayu tersebut kemudian dijual ke kota dan ditukar dengan 

beras.

Di desa tersebut tinggal pula seorang saudagar yang kaya raya. 

Sayang, saudagar memiliki sifat yang jelek. Setiap hari pekerjaannya 

hanya menghitung uang yang dimilikinya dan membandingkan dengan 

kekayaan milik tetangga-tetangganya. Selain itu, saudagar itu juga 

senang mengejek orang-orang yang miskin, termasuk nenek yang 

memiliki gondok di lehernya itu.

Dulu sang nenek suka menjual kayu bakarnya kepada saudagar 

tersebut. Tapi karena dirinya selalu diejek oleh saudagar, maka nenek itu 

tidak pernah lagi menjual kayunya pada saudagar tersebut. “Sudah jelek, 

punya penyakit gondok lagi” samar-samar nenek masih mendengar 

saudagar itu menggerutu. Si nenek menerima hinaan itu dengan tabah.

Suatu hari nenek mencari kayu di tengah hutan. Sayup-sayup dirinya 

mendengar suara orang yang merintih kesakitan. Nenek mencari sumber 

suara itu, ternyata seekor angsa yang sedang terjepit kayu. Angsa itu 

berkata “Nek, jangan heran. Aku adalah permaisuri penghuni hutan ini. 

Aku sedang menyamar menjadi angsa”. Dengan susah payah nenek 

berhasil melepaskan jepitan kayu tersebut. Setelah terlepas, angsa pun 

mengucapkan terima kasih.

“Nenek, karena nenek sudah menolongku, maka nenek akan aku 
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beri hadiah,” kata sang angsa. Ketahuilah Nek, bahwa gondok di leher 

nenek sebenarnya berisi emas. Setiap pagi, emas akan keluar dari mulut 

nenek,” lanjut sang angsa. Angsa itu kemudian terbang meninggalkan 

nenek sendiri yang terbengong.

Pagi-pagi ketika bangun tidur, si nenek merasa seperti mau muntah. 

Setelah itu keluarlah sebongkah emas dari mulutnya. Nenek terheran-

heran dan merasa bahagia. Mulai saat itu nenek tidak repot-repot lagi 

mencari kayu bakar di hutan. Nenek merasa bersyukur sekali. Tidak lama 

kemudian nenek sudah menjadi orang yang kaya menandingi kekayaan 

saudagar di kampung itu.

Sang saudagar melihat itu menjadi iri. Setelah tahu bahwa sumber 

kekayaan nenek berasal dari gondok yang ada di lehernya, saudagar itu 

ingin memilikinya. “Wahai Nenek. Berapa harga gondok yang ada di 

lehermu itu?” tanya saudagar. “Aku tidak akan menjual gondokku ini,”

jawab nenek.

Si nenek bersikeras tidak mau menjual gondoknya sehingga sang 

saudagar marah. Dibantu oleh beberapa anak buahnya, saudagar itu 

menangkap nenek. Dengan paksa gondok yang ada di leher nenek 

dilepas. Saudagar itu sangat gembira. Karena terburu-buru 

memasangnya, gondok itu menempel di jidat bukan di leher.

Pagi harinya, saudagar itu menunggu bongkahan emas yang bakal 

muncul dari gondoknya. Sayang, yang keluar bukanlah emas, tapi kotoran 

yang busuk baunya. Saudagar itu menjadi jengkel. Setiap pagi, dirinya 

mengeluarkan kotoran dari gondoknya tersebut. Ia berusaha 

menghilangkan gondok itu dengan berbagai cara. Sampai hartanya habis 

untuk biaya menghilangkan gondok itu dari jidatnya.

Dikutip dari koran Kompas.
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Lanjutan Sendiri Cooy!!!

KATA KUNCI WACANA 2

Nenek
Penyakit

gondok
Kikir Angsa Emas Bau busuk

Miskin Saudagar Jahat Permaisuri merampas

RANGKUMAN 2

Berdasarkan kata kunci di atas 

Wacana: 3. Wacana Referensial/Sumber Acuan/Dialog

Pastilah kamu sudah kenal dong sama yang diwawancarai ini!

Aku Udah Married

Berikut ini wawancara Gatra dengan vokalis Peterpan Ariel.

Gatra : Gimana, sudah baikan?

Ariel : Alhamdulillah, tinggal tenggorokan doang nih.

Gatra : Benar udah married?

 Ariel : Yup! Hari minggu kemarin. Itu benar-benar acara tertutup. 

Cuma aku, Lia, dan keluarga yang hadir. Keluarga juga tidak 

semua. Ada Abang (Manager Peterpan) juga. Kalo ada yang 

ngaku-ngaku hadir ngga tuh.
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Gatra : Mas kawinnya apa?

Ariel : Cincin emas putih. Aku lupa berapa gram beratnya. Dan 

kalung 16 gram. Karena kami sama-sama lahir tanggal 16. he 

.. he .. he..

Gatra : Ada yang bilang pernikahan ini terjadi karena sudah 

diekspose?

Ariel : Aku mau klarifikasi, kalau pernikahan ini sudah diniatkan 

sejak lama. Cuma, waktunya aja yang benar-benar sempit.

Gatra : Sudah ada kejadian ini, masih berani turun panggung ke 

penonton?

Ariel : Masih dongeng. Ngga takut. Lagian, kalau yang sudah suka 

dengan musiknya, ya suka aja. Mungkin ada pengaruhnya ke 

penonton, tapi ngga banyak. Sejauh ini, selama show di 

daerah, nggak terlalu terpengaruh banget tuh.

Gatra : Eh, by the way, abis dari rumah sakit, elo ngumpet di mana 

sih?

Ariel : Ha, ha, ha ... nggak ketahuan ya?. Aku keluar dari rumah 

sakit, Sabtu malam. Langsung di bawa si Abang nginep di 

hotel Hilton. Ngga nyangka ya? Ha, ha, ha ...

Dikutip dari Majalah Gatra.

KATA KUNCI WACANAN 3

Sakit

tenggorokan
Klarifikasi

Menikah Tidak berubah

Tertutup Hotel Hilton

Mas kawin
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RANGKUMAN 3

Wacana: 4. Referensial Ilmiah/Informatif

Kiat Apik Biar Gaul Asyik

Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk berteman. Ada 

yang pemalu, ada yang canggung, ada yang gampang tersinggung dan 

sebagainya. Perlu diingat gaul yang asyik itu bukan monopoli orang yang 

Supel saja, tapi bisa kita pelajari kiat-kiatnya.

1. Sadari kebaikan dalam diri kamu

Kalau kamu percaya akan kebaikan dalam diri kamu, maka kamu akan 

punya sesuatu yang dapat membuat orang lain senang. Misalnya: 

ringan tangan, tanpa diminta pun kamu siap membantu teman.

2. Kembangkan rasa humor

Orang yang punya sense of humor tinggi, biasanya orang yang bisa 

dikatakan tidak pernah sakit hati dan tidak pernah membuat orang 

lain sakit hati. Orang-orang jenis ini selalu bisa membuat orang lain 

senang. Juga selalu menghadapi permasalahan dengan sikap positif.

3. Hargai hak orang lain

Semua orang mempunyai hak untuk berpendapat, jadi sah-sah saja 

bila ada beda pendapat. Biarkan orang lain mengutarakan 

pendapatnya, tapi juga ingat kamu pun punya hak untuk dihargai 

pendapatmu. Jadi belajar untuk mendengarkan tanpa underestimate 
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pada orang lain atau meyakinkan pada orang lain bahwa pendapat 

kamu benar, mutlak dalam pergaulan.

4. Bersikap baik

Bersikap baik bukan berarti menjadi seseorang yang lemah. Bersikap 

baik itu akan membawa dampak yang baik pula pada sekitar kita. 

Misalnya kamu secara tulus menolong teman yang pernah buat kamu 

kesal. Pasti di waktu lain dia akan jadi baik dan mungkin dapat 

menjadi sahabatmu.

5. Berempati

Berempati atau memahami apa yang dialami orang lain akan 

mendorong munculnya solidaritas. Dengan berempati kita dapat 

merasakan suka duka bersama-sama teman sekelompok. Jika rasa 

solidaritas sudah muncul maka pertemanan makin erat saja. Tapi ingat 

jangan sampai solidaritas yang muncul solidaritas yang buta yang 

justru dapat memecah pertemanan.

6. Jangan mengeluh

Mengesalkan sekali kalau punya teman yang suka mengeluh. Ban 

mobili kempes saja mengeluh sampai seharian. Sebaiknya tidak usah 

merepotkan teman kita dengan keluhan-keluhan. Sebab selain 

mengesalkan, keluhan yang berlebihan justru akan melemahkan 

semangat.

7. Bersikap ramah selalu

Menghadapi orang yang rese memang menyebalkan. Kita menjadi 

ingin memberi pelajaran kepada orang tersebut. Tapi perlu diingat 

negatif jangan dihadapi dengan negatif. Salah-salah kita akan ikut 

menjadi negatif. Kita harus menghadapi orang semacam ini dengan 

sikap positif, pasti hasilnya berbeda. Minimal orang lain jadi hormat 

dan segan pada kita.
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KATA KUNCI WACANA 4

Kemampuan Berteman Bukan Monopoli Supel

Permasalahan Ditanggapi Sikap positif Beda 
pendapat

Wajar

Bersikap baik  Berempati Solidaritas Jangan 
mengeluh

Ramah selalu

Negatif Dihadapi Positif Melemahkan semangat

RANGKUMAN 4

Berdasarkan kata kunci yang telah Anda catat, buatlah rangkumannya!

Tidak semua orang mempunyai keterampilan dalam bergaul dengan orang lain 

[teman]. Sedangkan bergaul dengan teman itu sangat diperlukan. Untuk itu ada 7 

kiat yang mungkin dapat membuat kita menjadi supel atau mudah bergaul.
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Wacana: 5. Persuasif: Iklan

BANK KOTAN

Mari biasakan diri jujur dan terbuka

demi terwujudnya perekonomian

bangsa yang sehat dan bersih

Kini, pada saat pembukaan rekening atau bila ada aktivitas transaksi diluar 

kewajaran, pihak bank wajib menanyakan data identitas pribadi, sumber serta 

tujuan penggunaan dana.

Dan ... nasabah wajib memberikannya secara akurat.

kalau bersih

kenapa

harus

risih

KATA KUNCI WACANA 5

Jujur Terbuka Sehat Bersih

Pembukaan Rekening Transaksi Tak wajar
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RANGKUMAN WACANA 5

Wacana: 6. Persuasif: Tajuk Rencana

Kekerasan dalam Pilkada

Demokrasi kita memang masih setengah matang. Pilkada di 

beberapa daerah di tanah air pun tampil dengan dua wajah. Dari aspek 

teknis, pelaksanaan pilkada relatif lancar dan sukses. Di sisi lain, 

pengungkapan rasa ketidakpuasan masih dilakukan dengan cara-cara 

kekerasan.

Terakhir kita menyaksikan kerusuhan yang terjadi di kabupaten 

Kaur, Bengkulu. Sekitar dua ribu orang, sebagian diantara mereka 

membawa senjata tajam, berunjuk rasa di kantor KPUD (Komisi Pemilihan 

Umum daerah) Kabupaten Kaur. Dalam aksi itu, massa yang menolak 

hasil Pilkada merusak kantor KPUD, DPRD, dan kantor pemerintah 

daerah. Bukan hanya itu, massa juga merusak mobil, kantor pemerintah 

lainnya, serta rumah dinas ketua DPRD. Meski tidak ada korban jiwa, 

kerusuhan itu merupakan yang terburuk terkait dengan pelaksanaan 

Pilkada.

Bagaimana kita menyikapi peristiwa kekerasan itu?. Pendewasaan 

politik menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan. Bukan 

hanya kepada massa yang berunjuk rasa, tetapi lebih penting adalah 

kepada aktor-aktor intelektual yang menggerakkan massa tersebut. 
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Ribuan massa itu pastilah tidak bergerak sendiri tetapi digerakkan oleh 

kelompok yang terlibat langsung dalam proses politik Pilkada.

Kita memang baru setengah dekade belajar demokrasi dalam makna 

yang sesungguhnya. Namun, sayang dalam kurun waktu tersebut kita 

tidak melihat adanya tren yang lebih baik dalam berdemokrasi. 

Sebaliknya, yang terjadi adalah demokrasi yang diwarnai anarki.

Apakah kita menganggap aksi-aksi kekerasan dalam pentas politik 

merupakan sebuah peristiwa yang wajar dalam berdemokrasi? Jika kita 

menjawab ya, tinggal menunggu waktu bahwa peradaban masyarakat 

yang sedang kita bangun bergerak menuju keruntuhan. Butuh kesadaran 

kolektif bahwa kekerasan bukanlah warna demokrasi.

Koran Indo Pos, Rabu 27/7/2005

KATA KUNCI WACANA 6

demokrasi setengah matang pilkada dua wajah

sukses kekerasan kerusuhan di Kaur massa
menolak

hasil merusak pendewasaan politik belajar

demokrasi diwarnai anarki butuh 
kesadaran

kolektif

RANGKUMAN 6

Berdasarkan kata kunci yang telah Anda catat, buatlah rangkumannya!

Pilkada di kabupaten Kaur, Bengkulu diwarnai dengan kerusuhan. Sekitar dua 

ribu orang yang menolak hasil Pilkada merusak tempat-tempat yang terkait 

dengan Pilkada. Ini menandakan mereka belum memahami demokrasi. 

Pendewasaan massa dan aktor intelektual yang menggerakkannya perlu 

ditangani.
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Wacana: 7. Susastra: Lagu

Katakan Sejujurnya

Christine Panjaitan

Kalau dulu, kita tak bertemu

Takkan pernah kurasakan artinya rindu

Kalau kita, dulu tak kenalan

Takkan pernah kurasakan jatuh cinta

Kuberikan aku cinta dan semua yang terindah

Namun hanya sehari saja

Reff: Katakanlah, katakan sejujurnya

Apa mungkin kita bersatu

Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan

hati kita untuk apa kau dan aku bersatu

Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentan cinta

biarkanlah kupergi jauh

Kalau memang hatimu tak sayang

Mengapa dulu kau kirim surat padaku

Sampul biru bertulis namaku

Serasa terbang seluruh jiwa raguku

Namun apa yang terjadi kauhancurkan

Semua mimpi yang menyakitkan hati ini 

Kalau tak mungkin lagi kita

Bercerita tentang cinta biarkanlah kupergi jauh

Kalau tak mungkin lagi kita

Menyanyikan lagu cinta

Untuk apa aku disini
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KATA KUNCI WACANA 7

Sejujurnya Bertemu Rindu Kenalan Jatuh cinta

Terindah Sehari Bersatu Hujan Menyejukkan

Hati Bersatu Cerita Pergi Tak sayang

Surat Sampul biru Terbang Jiwa Raga

Hancurkan Mimpi Menyakitkan

RANGKUMAN 7
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KLASIFIKASI WACANA BERDASARKAN TUJUAN

 Wacana Ekspresif
 Contoh:
 Individu:

doa
jurnal
buku harian
konversasi

 Masyarakat:
dongeng
deklarasi
anggaran 
 dasar
ikrar
protes
kontrak

 Wacana Referensial
 Contoh:
 Eksplorasi:

dialog
seminar
definisi
proposal
diagnosis

 Iilmiah:
pembuktian
empiris

 Informatif:
makalah
laporan
rangkuman
buku teks
makalah
ensiklopedia

 Wacana 
 Persuasif
 Contoh:
 iklan
 pidato
 khotbah
 tajuk rencana

 Wacana 
 Susastra
 Contoh:
 lagu/nyanyian
 cerpen
 drama
 film
 lelucon
 narasi
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Kiat Menangkap Makna

H.P Grice seorang ahli bahasa berpendapat, agar kita dapat 

menyampaikan informasi yang sama dengan wacana yang kita baca ada 

beberapa tahapan:

1. Kualitas ini berarti katakan yang anda baca dengan jujur dan

benar

2. Kuantitas ini berarti katakan apa adanya, jangan lebih dan 

jangan kurang

3. Relevan ini berarti bicaralah sesuai dengan topik dalam wacana.

Jangan menyimpang dari topik wacana

4. Cara ini berarti ucapan kita dapat dimengerti lawan bicara atau 

jelas dan terang. (Parera, 2004:244)

Buatlah rangkuman berdasarkan uraian di atas!

RANGKUMAN
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BAB. III
EVALUASI

A. Instrumen Penilaian

Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Struktur bahasa yang berhubungan dengan makna disebut ...

a. etimalogi c. semantik

b. sintaksis d. sastra

2. Tiap kali kita membaca wacana atau pun paragraf yang perlu kita ingat 

adalah ...

a. kata hubung c. kata ulang

b. kata kunci d. kata pertama

3. Wacana berdasarkan tujuannya dibagi atas ...... bagian

a. lima c. tiga

b. empat d. enam

4. Makalah, laporan buku tulis menurut klasifikasi wacana berdasarkan 

tujuan termasuk wacana ...

a. ekspresif c. persuasif

b. susastra d. referensial

5. Kalau kita mengungkapkan kembali wacana tulis menjadi lisan (membuat 

parafrasa lisan, kita harus ...... menangkap makna.

a. gampang c. jujur

b. tersirat d. terpaku
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UJI KEMAHIRAN

a. Baca/simaklah wacana di bawah ini yang dibacakan fasilitator!

Pemimpin yang di butuhkan di era yang paling modern sekalipun 

adalah seseorang yang memiliki kejujuran. Ini sudah terbukti di negara 

manapun, selama seorang pemimpin tidak jujur, sepandai apapun dia, 

tidak akan pernah berhasil membangun organisasi atau perusahaannya.

Kedua, seorang pemimpin harus memiliki forward looking, visi ke 

depan yang cukup panjang. Jadi, tidak hanya memikirkan hari ini atau 

bahkan memikirkan masa lalu, tapi memikirkan masa datang.

Ketiga, dia adalah pemimpin yang pandai, mampu, mendorong, dan 

kemudian memberikan inspirasi bawahan atau orang lain untuk 

melaksanakan apa yang dia sampaikan.

Keempat, pemimpin yang piawai dalam memanfaatkan potensi dan 

kemampuan yang lain. Piawai dalam memanfaatkan kepandaian dan 

keahlian orang lain dalam satu team work. Tidak mungkin seorang 

pemimpin akan menguasai seluruh disiplin ilmu. Oleh karena itu, dia 

harus pandai menunjuk orang yang patut mendapatkan kepercayaan.

Dalam mencetak seorang pemimpin, peran dan pola asuh orang tua 

sangat besar. Beberapa sifat yang dibutuhkan seorang pemimpin 

ditumbuhkan dalam keluarga. Orang tua harus mendidik anaknya sejak 

kecil dengan sifat amanah, fathonah, tabliqh, dan shiddiq yang 

merupakan sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.
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b. Tentukan satu diantara empat pilihan yang benar!

1. Wacana di atas termasuk wacana ...

a. susastra c. referensial

b. persuasif d. ekspresif

2. Paragraf pertama kata kuncinya pemimpin yang ...

a. adil c. jujur

b. dibutuhkan d. punya visi

3. Paragraf kedua kata kuncinya pemimpin yang ...

a. jujur c. pandai

b. visioner d. amanah

4. Paragraf keempat kata kuncinya pemimpin yang ...

a. adil c. amanah

b. visioner d. piawai

5. Judul yang tepat untuk wacana di atas adalah ...

a. kriteria pemimpin c. pemimpin idaman

b. pemimpin yang ideal d. sifat-sifat pemimpin

6. Tajuk rencana yang biasa ada di koran, iklan termasuk wacana ...

a. ekspresif c. persuasif

b. referensial d. susastra

7. Paragraf kedua dan ketiga termasuk paragraf ...

a. deduktif c. induktif

b. analogi d. akibat sebab

8. Apa yang kita ungkapkan atau utarakan harus sesuai dengan topik 
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wacana yang kita baa. Dalam istilah Grice disebut ...

a. kualitas c. cara

b. kuantitas d. relevan

9. Katakan dengan jujur dan benar isi wacana yang sudah Anda baca, 

dapat diistilahkan dengan ...

a. kualitas c. cara

b. kuantitas d. relevan

10. Jika salah satu dari tahapan menyampaikan informasi tidak ada, maka 

tujuan parafrasa akan ... hasilnya.

a. tetap c. lebih

b. berkurang d. maksimal
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Bacalah dengan Cermat!!

Indonesia adalah negeri yang kaya sumber pangan. Dalam Atlas 

Keanekaragaman Hayati (Kementrian Lingkungan Hidup, 2000) dicatat, 

masyarakat Indonesia menggunakan lebih dari 940 spesies liar sebagai 

bahan tanaman obat, baik tradisional maupun modern. Sebanyak 100 jenis 

dipakai sebagai sumber karbohidrat. Tak kurang dari 100 spesies kacang-

kacangan, 450 buah-buahan, serta 250 spesies sayur, termasuk jamur yang 

menjadi menu sehari-hari, menjadi harta kita.

Tapi semua itu tak jadi sumber kesejahteraan. Karena pertanian kita 

cuma satu warna. Tradisi pertanian dan makan yang warna warni, yang 

diwariskan secara turun temurun, belakangan digiring ke satu pikiran: 

monokultur. Kebhinekaan pangan yang beratus tahun terbukti mampu 

memberi kehidupan tinggal cerita. Riset tahun 1990 masih menemukan pola 

pangan minoritas, beras-ubi-sagu-jagung, tapi semua berpeluang menyusut. 

Kini 95% dari 217 juta mulut warga kita bergantung pada beras.

Sumber majalah Gatra.
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Jawablah dengan Benar!

1. Buatlah kata kunci tiap paragraf!

2. Buatlah rangkumannya!

3. Kutiplah wacana ilmiah beberapa paragraf kemudian ringkaslah dengan 

kalimat Anda sendiri. Diskusikan dengan guru Anda!

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir 

modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumus di 

bawah ini untuk menghitung tingkat pemahaman Anda.

Tingkat pemahaman: jumlah jawaban yang benar X 100%
                                               

10

Berapa persen pemahaman Anda? %

Arti tingkat pemahaman yang Anda capai

90% - 100% = baik sekali

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

< 70% = kurang

Bila Anda telah mencapai tingkat 
pemahaman > 70%. Anda dapat 
melanjutkan ke Modul 7. Selamat! 
Tetapi jika hasil pemahaman Anda 
<70%, pelajari kembali bagian-bagian 
yang belum Anda kuasai, atau 
bekonsultasilah pada fasilitator Anda.

.........
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RENUNGAN

Yang kita cari adalah nilai kebenaran yang tinggi, nilai keadilan yang 

tinggi, nilai cinta dan kasih tertinggi, nilai kesetiaan yang tinggi dan nilai 

kejujuran tertinggi. Nilai-nilai yang tidak lagi dibatasi oleh perbedaan 

manusia.

Ary Ginanjar Agustian.

Orang-orang yang diselimuti dengan sifat mulia, seputih lemah 

lembut terhadap sesama, suka menolong, tenang dan berpuas hati dengan 

apa yang ia miliki, dan tidak memiliki sifat-sifat hati yang tercela seperti 

sombong, tinggi hati dan sebagainya. Merekalah sebenarnya yang termasuk 

golongan orang-orang yang kaya.
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KUNCI JAWABAN

B. Kunci Jawaban

a. Evaluasi:

1. b

2. c

3. c

4. d

5. b

b. Pilihan Ganda:

1. C 6. C

2. C 7. A

3. B 8. D

4. D 9. A

5. A 10. B

c. Kunci Esai:

1. Paragraf 1 : Indonesia, kaya, keanekaragaman, hayati.

   940 spesies, tanaman obat.

   110 jenis, sumber karbohidrat.

   450 buah-buahan.

  250 sayur, hewan, ikan.

Paragraf 2 : tak jadi, sumber, kesejahteraan, satu, warna.

        Monokultur, kebhinekaan, pangan, tinggal, cerita.

2. Rangkuman:

Indonesia merupakan negeri yang kaya sumber pangan 

seperti keanekaragaman hayati kurang lebih 940 spesies, hewan dan 
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ikan yang biasa dimakan. Tapi semua tak menjadi sumber 

kesejahteraan karena pola makan warna-warni menjadi monokultur 

(satu warna). Kini 95% dari 217 juta warga bergantung pada beras.
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BAB. IV
PENUTUP

Modul bertujuan agar Anda mampu/kompeten menyampaikan informasi yang 

ada secara tertulis menjadi lisan. Untuk itu setiap Anda membaca atau mendengar 

wacana tangkaplah kunci makna atau kata yang menjadi inti wacana tersebut.

Setelah Anda yakin itu benar kalau mungkin tanyakan kepada lawan bicara 

atau Guru/Fasilitator di kelas. Kalau jawaban Anda sesuai dengan intii wacana 

atau pembicaraan yang ada, ini berarti Anda telah kompeten pada subkompetensi 

ini.

Lakukan latihan terus-menerus Anda pasti dapat kompeten di bidang ini. 

Selamat berlatih jangan putus asa dan tanyakan pada Guru/Fasilitator setiapl 

menemui kesulitan. 
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