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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 Kria (Kria Kayu, Kria 

Keramik, Kria Kulit, Kria Logam Kria Tekstil), Tata Busana, Teknik Bangunan

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

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

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

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

Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik 

Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat 

Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

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

menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency 

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

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

dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri 

atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru 

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

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

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

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

dengkul : lutut

improvisasi : menutupi kesalahan (biasanya dalam pementasan drama)

interupsi : ijin memotong pembicaraan orang lain

jawa koek : jawa pelosok

Jengah : Segan

kebablasan : keterusan

lembek kaya : tidak gesit seperti

nyambung : (dari Jawa) menyambung 

parafrasa : gabungan kata yang membentuk kalimat

sinonim : padanan kata

tatakrama : sopan santun, etika 

unggah-unggah : kesopanan, sopan santun, etika
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BAB.  I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul Bahasa Indonesia dengan judul  “Santun Bertuturkah Saya ?”  ini 

berisi tentang dialog-dialog yang mempunyai relevansi dengan santun bertutur 

serta pengaruhnya, demikian juga kebalikan apabila kita bertutur tidak dengan

santun. Dalam berbicara, kita juga harus tahu dan memahami dengan siapa 

Anda bertutur, sebab bila Anda tidak memperhatikan itu, Anda akan dianggap 

kurang menguasai pembicaraan, bahkan anda dianggap orang yang kurang 

bisa bergaul.

Penggunaan ungkapan, kalimat, atau bahkan kata yang tepat akan membuat 

anda lebih disegani lawan bicara Anda, sehingga dialog akan lebih lancar dan 

akrab. Hal ini dapat menimbulkan perasaan percaya diri Anda, dan Anda dinilai 

mempunyai kesopanan yang tinggi, sebab sopan dalam bertindak dapat diukur 

dari tutur yang Anda haturkan.

Anda juga harus dapat menggunakan sinonim atau parafrasa yang tepat agar 

tidak ada kalimat yang berulang-ulang sehingga membuat lawan bicara Anda 

akan bosan karena mendengar kalimat atau kata-kata yang berulang terus.

Modul ini lanjutan dari modul dengan kompetensi 3.2 yaitu mengucapkan 

kalimat dengan jelas, lancar, bernalar, dan wajar. Ada kaitan yang erat 

antara modul ini dengan modul sebelumnya, karena dalam bertutur Anda harus 

memperhatikan hal-hal yang sudah dikemukakan di atas.

Bila anda telah berhasil menguasai modul ini banyak manfaat yang anda 

dapatkan dalam dunia kerja nanti. Anda akan lebih akrab bergaul baik dengan 

atasan anda, maupun dengan teman sejawat, karena Anda dianggap mereka 

orang yang enak diajak bicara.

B. Prasyarat

Anda dapat mengambil dan mempelajari modul ini bila Anda:
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1. Telah menyelesaikan modul terdahulu yaitu modul 3.2 tentang

mengucapkan kalimat dengan jelas, lancar, bernalar, dan wajar  

dengan kompetensi 70% skala 100.

2. Anda harus cermat membaca dan mempelajari modul ini agar Anda dapat 

menyelesaikannya dengan kompetensi minimal 70% dengan skala 100. 

C. Petunjuk penggunaan modul

1. Bagi peserta Diklat

a. Gunakan teknik membaca cepat dalam mempelajari modul ini.

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

c. Baca dan pahami modul dengan baik.

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

yang disediakan untuk bagian tertentu.

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

f. Jangan melihat kunci jawaban sebelum waktunya.

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

ditentukan.

h. Tingkatkan terus pemahaman anda.

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

 Jika target minimal 70% belum tercapai, mintalah saran fasilitator 

(guru)

 Jika skor nilai anda lebih dari 70%, anda diperbolehkan melanjutkan 

ke modul berikutnya.

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

j. Laporkan kemajuan anda kepada fasilitator sebelum melanjutkan ke 

modul berikutnya.
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2. Bagi Fasilitator

a. Sediakan sarana maupun prasarana yang sesuai dengan kompetensi ini.

b. Arahkan peserta didik agar dapat lebih paham dalam menyelesaikan 

modul ini. 

D. Tujuan Akhir 

Modul ini pada akhirnya bertujuan:

a. Anda dapat berhasil dalam bertutur dengan santun ketika memasuki dunia 

kerja.

b. Keberhasilan anda dapat dilihat dari supel tidaknya anda bergaul.

c. Anda akan merasa nyaman bertutur baik dengan relasi maupun 

teman   anda.
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E. Kompetensi

Materi Pemelajaran
Sub Kompetensi Kriteria Kinerja Ruang Lingkup

Sikap Pengetahuan Kertermpilan

1. Menerapkan 
pola gilir dalam 
berkomunikasi 

 Kata, bentuk 
kata, dan 
ungkapan 
yang santun, 
sesuai dengan 
situasi 
komunikasi, 
demi kelang 
sungan 
kenyamanan 
komunikasi  
digunakan 
dengan 
menerapkan 
pola gilir.

Film/sinetron
Naskah drama 
Sinetron/film
Suasana kehidupan 
sehari-hari (rumah 
tangga, arisan, 
sanggar, dll) diskusi 
kelompok 
(disekolah,pramuka, 
dunia kerja, dll)

 Menghargai mitra 
bicara

 Peka terhadap 
kesempatan 

 Sadar akan 
relevansi 
pembicaraan

 Pemahaman 
konsep pola gilir 
(termasuk 
pengertian sikap 
yang harus 
dimiliki)

 Menerapkan pola 
gilir dalam 
berkomunikasi 
dengan 
memanfaatkan 
kata, bentuk kata 
dan ungkapan 
yang tepat demi 
kelangsungan dan 
kenyamanan 
komunikasi.
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F. Cek Kemampuan Awal  

1. Apa yang anda lakukan agar mitra bicara anda merasa nyaman bertutur 

dengan anda?

2. Mengapa ada orang berkelahi padahal awalnya mereka membicarakan 

suatu hal?

3. Apakah anda termasuk orang yang memaksakan pendapat terhadap orang 

lain?

4. Bagaimana sikap anda menghadapi orang yang senang memaksakan 

pendapatnya?

5. Apa manfaat kita menerapkan pola gilir dalam bertutur dengan mitra bicara 

kita?

Petunjuk!

1. Apabila   Anda menjawab dengan benar lebih dari 80 % skala seratus, 

maka Anda dapat langsung menghubungi fasilitator (guru) untuk langsung 

mengikuti uji kompetensi.

2. Apabila Anda menjawab dengan benar kurang dari 80% skala seratus, 

maka Anda harus mempelajari modul ini sampai selesai.

“Barang siapa yang ingin menguasai suatu Bangsa, maka 

kuasailah Bahasanya”

intermezo

“Orang yang ingin bergaul dengan pedagang, maka ia harus 

menguasai

bahasa perdagangan”

Jawaban Anda:

1...................................................................................................................

2...................................................................................................................

3...................................................................................................................

4...................................................................................................................

5...................................................................................................................
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BAB. II
PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Siswa

No.
Jenis 

Kegiatan
Tanggal Waktu

Tempat 

Pencapaian

Alasan 

Perubahan

Disetujui 

Fasilitator

1.

2.

Penggunaan 

Ungkapan 

yang tepat.

Penggunaan 

Pola Gilir 

dalam 

Betutur.

B. Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

a. Tujuan pemelajaran

1. Peserta didik dapat menghargai mitra tuturnya.

2. Peserta didik diharapkan dapat merasakan pentingnya menerapkan pola 

gilir dalam bertutur dengan mitra.

b. Uraian Materi 1

Dalam bertutur, kita harus memperhatikan kepada siapa kita berbicara. Bila 

kita bicara dengan seorang petani, kita harus bicara layaknya seorang 

petani. Tema atau topik pembicaraan kita harus berkisar masalah 

pertanian. Demikian pula manakala kita berkomunikasi dengan seorang 

pedagang, kondektur bus, dokter, tentara, atau sesama pelajar, Anda harus 

menyesuaikan diri, agar pembicaraan Anda menjadi nyambung dan Anda 

akan lebih dihargai oleh mitra bicaranya.



MODUL BHS,IND.MAD.03.3 7

Anda mungkin jengah dengan kejadian di gedung Parlemen Senayan, yang 

katanya merupakan kumpulan orang-orang terhormat, ternyata terjadi 

kericuhan yang menurut kita kurang sreg sebagai orang yang dikenal 

mempunyai tatakrama atau budaya timur yang penuh unggah ungguh, 

mengapa hal itu bisa terjadi ? baik kita simak dialog drama yang berjudul 

“Siswa Kami Menuntut”.

Dalam sebuah diskusi pelajar-pelajar SMK se-Indonesia, yang berlangsung 

di Timika Irian Jaya yang bertajuk Peran SMK Menyongsong Era Milenium 

ke-3 berlangsung meriah ( tokoh dan peristiwa hanya rekaan )

Ari, (Peserta dari DKI Jakarta, Moderator):

“Baik saudara-saudara perwakilan SMK dari seluruh propinsi yang ada 

di Indonesia, kita mulai diskusi ini, yang bertajuk Peran SMK 

menyongsong Era Milenium ketiga, Siswa Kami Menuntut, kami selaku 

moderator memulai acara ini”. 

Anto, (Peserta dari Jawa Tengah): “Terima kasih, Moderator, kami dari 

Jawa Tengah, kebetulan kami  kelompok Bisnis Managemen,  opo yo

judul yang begiu mentereng harus kita yang bicara, opo bukan 

pakar-pakar di Senayan sana”.

Amri, (Peserta dari Sumatra Barat): “ Maaf saudara Moderator, 

masalah judul dan tema tidak usah lagi di permasalahkan sebab 

dengan menghadiri pertemuan disini, berarti kita sudah sepakat, jadi 

alangkah baiknya kita tak mempersoalkan masalah judul”.

Suasana mulai memanas, ramai riuh oleh gemurruh suara peserta diskusi.

Ari: “Perhatian–perhatian tolong semuanya tenang, kita boleh beda 

pendapat di sini, namun harus tetap tenang”.

Anhar, (Peserta Sumut): “Saudara moderator, kami kurang setuju 

perkataan saudara Anto yang dari Jateng itu, (dengan logat 
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Batak) harusnya kita bicara dalam bahasa Indonesia yang baik, 

bukan dengan bahasa Jawa yang aku tak bisa mengerti.dasar 

Jawa koek.”

Anto: “Dasar Batak botak, otak di dengkul, semprul,” ledek Anto sengit.

Ari: “Perhatian– perhatian tolong semuanya tenang! kita boleh

 beda pendapat di sini, namun harus tetap tenang dan santun kita 

tidak boleh menggunakan ungkapan yang menyinggung perasaan 

orang lain serta sifat kedaerahan, karena itulah keunikan dan khasana 

bumi pertiwi.”

Asep, (Peserta Jawa Barat): “Sudahlah, mari kita fokus pada topik, jangan 

banyak berbicara yang tidak-tidak, okey ?” Kita jangan bertele-lete 

mari kita mulai.”

Ari: “O...ya mari kita lanjutkan,”  (tiba-tiba ada suara dari belakang)

Asghor: “Interupsi, Saudara moderator, Anda sebagai moderator harusnya 

bijaksana dong, jangan lembek kaya kerupuk disiram air, anda 

harus tegas, jangan diam seribu bahasa (kata wakil dari Makasar, 

namun sebelum Asghor mengakhiri, terdengar interupsi dari 

sudut kanan sidang)

Anhar: “Interupsi pimpinan sidang, ini pertemuan resmi, jadi gunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ka...”(belum selesai 

wakil dari Bima itu melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara 

interupsi memotong)

Asghor:  “Kami tahu, tapi Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terdiri 

dari ragam bahasa-bahasa yang ada di wilayah Indonesia.....” 

(terdengar lagi interupsi dari sudut kiri)
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Ahmad: “Interupsi Pimpinan, sudahlah, kita kembali lagi pada tema dan 

topik kita semula, mengapa kita berkumpul di sini, apa kontribusi 

kita terhadap masa depan SMK kita tercinta, (tanpa 

menghiraukan beragam interupsi yang saling bersahutan, yang 

membuat suasana gaduh segaduh-gaduhnya, perwakilan DIY itu 

melanjutkan ucapannya) lagi, kita juga harus paham dan tahu, 

bahwa menurut hasil survai alumni SMK kalah bersaing dari 

lulusan SMU, manakala lulusan SMU sama-sama dalam masa 

kerja di dunia industri paling tidak 5 tahun kedepan, jadi apa 

yang harus kita perbuat menghadapi hal itu, juga mengapa 

penemuan alat menghematan bahan bakar dan penetralisir gas 

buang berbahaya justru diciptakan oleh anak SMU, bukan oleh 

kita siswa-siswi SMK, utamanya rumpun Teknologi, melihat 

fenomena-fenomena seperti itu, rasanya kok kita harus malu 

pada mereka, (menelan ludah melanjutkan tanpa mempedulikan 

gemuruhnya suara interupsi yang menggema) kita harus sadar, 

kita harus eling bahwa ternyata kita sudah tertinggal jauh dari 

teman kita siswa-siswi SMU.......”(terdengar kegaduhan 

berinterupsi yang saling sahut menyahut persis suasana pasar 

malam di balai kota.

Ari: “Tenang, ..tenang...tenang “ 

(pimpinan sidang mulai kelihatan sedikit panik, namun dengan 

kelihaiannya ia dapat menyembunyikan rasa paniknya, sedikit senyum 

dan tarikan nafas yang dalam kemudian ia melanjutkan 

bicaranya)”kawan-kawanku semua, apa yang dikemukakan saudara kita 

dari Jogja itu perlu kita renungkan (memandang sekeliling menatapi 

wajah-wajah yang penyimpan kekecewaan, mencoba menguasai 

suasana dengan sapuan pandangan, menghela nafas dalam-dalam 

melanjutkan) ..kita di sini dan kemari sebenarnya memegang misi dan 

visi yang teramat penting bagi kelangsungan dan keberadaan kita 
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sebagai siswa-siswi SMK, sebuah lembaga sekolah kejuruan yang 

memang dipersiapkan untuk menjawab dunia industri, memasuki dunia 

industri, mengisi lapangan kerja yang memang saingan kerja kita sangat 

ketat. (berhenti, menatap peserta yang mau mengajukan pendapatnya, 

sehingga peserta tada urung berinterupsi, mengambil nafas, 

melanjutkan) kita juga harus sadar, bangunlah , sadarlah (suaranya 

meninggi menahan gejolak hatinya) bahwa kita memang jauh 

tertinggal, baik dari segi pola pikir, kekritisan, maupun inovasi, serta 

improvisasi kita. (melemah suaranya menahan luapan emosi dan 

kekecewaan, menarik nafas) padahal nantinya saat kita kerja, kita harus 

bisa berfikir, karena kita manusia, bukan robot, dengan berfikir maka 

akan mempunyai jiwa yang kritis secara konstruktif, kritis yang bernalar, 

bukan kritis asal beda, dengan berfikir kita dengan jernih akan dapat 

berinovasi, melakukan  sesuatu yang lebih bagi dunia kerja yang sedang 

kita geluti nantinya, dengan berfikir pula kita dapat melakukan

improvisasi-improvisari positif, bukan improvisasi untuk menutupi 

kesalahan kita, oh ya mari kita lanjutkan acara ini.” (mempersilahkan 

peserta mengemukakan pendapatnya, suasana yang tadinya tenang 

berubah menjadi agak gaduh)

Anhar: “Maaf, Saudara moderator, sebenarnya kita harus sepakat dulu, 

bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, karena kita adalah warga negara Republik Indonesia, yang 

bahasa Indonesia sebagai perekat tali persatuan...” (interupsi 

mulai bermunculan, suasana memanas, rupanya diamnya peserta 

diskusi adalah diam dendam, bukan diap kesadaran tiba-tiba 

terdengar bunyi suara yang keras, seperti ada sebuah kursi yang 

jatuh, dengan bunyi gedubrak yang sangat keras, suasana 

bertambah panas)

Ari: “Maaf, karena suasana memanas, baiknya kita skors dulu, mari kita 

dinginkan kepala dan hati kita masing-masing, kebetulan minuman dan 



MODUL BHS,IND.MAD.03.3 11

makanan telah tersedia, kami skors acara ini, kita masuk lagi pukul 

14.30  waktu Irian. 

Dari dialog drama di atas, Anda dapat mengambil pelajaran dan nilai moral yang 

penting seperti, utamanya adalah ungkapan dan kalimat yang santun,

No. Ungkapan yang kurang santun Kalimat yang santun

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

c. Tugas I

Dari wacana drama di atas, Anda dapat membuat kalimat dan ungkapan 

yang lebih santun,

1. ..........................................................................................................

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

2. ..........................................................................................................

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

3. ..........................................................................................................

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

4. ..........................................................................................................

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

5. ..........................................................................................................

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

6. ..........................................................................................................

..............
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7. ..........................................................................................................

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

8. ..........................................................................................................

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

9. ..........................................................................................................

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

10. ..........................................................................................................

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

“Pola gilir merupakan cara penyampaian pendapat dengan cara 

mendengarkan pendapat mitra tutur tanpa memotong 

pembicaraannya, sehingga mitra bicara kita nyaman bertutur pada 

kita”

Humor Bahasa:

Pada lebaran Qurban Ani sudah mempunyai persediaan 13 ekor kambing, 

padahal ia butuh 26 ekor kambing, secara kebetulan Ani ketemu Dina.

“Din, bisa tidak Kamu menyiapkan 13 ekor kambing untuk lebaran nanti ?”

“Bisa, jangankan 13, sejuta pun sanggup,”jawab Dina.

“Kalau aku sih mana tahan, untuk menyiapkan satu ekor kambing saja aku tak 

sanggup, contoh “ayo kambing siaaaaaaap grrraak......”

“dalban” sungut Dita sambil nyengir.
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Simpulan yang dapat Anda ambil adalah

Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit 

dahulu,bersenang- senang kemudian

“Candi Prambanan merupakan bukti bahwa dari dulu kita 

unggul dalam ilmu pengetahuan dan ketrampilan, mengapa 

Anda belum ingin meniru pendahulu kita ? ( kenapa hayo ? )”
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Intermezo Otak-otak dibuka

1 2 3

4

5

6 7

8

9 e h t 10

11

12 13 14

15 16 17

18

19

Teka-teki yook!

Pertanyaan Mendatar:

1. Maunya menang sendiri

4. Maksud jahat yang tersembunyi

6. Tak Mudah

Pertanyaan Menurun:

2. Tujuh pendirian

3. Harapan kita

5. Susah terus sebab perkataan

6. Membalikan tangan

7. Keinginan 10. Tabah dan kuat

8. Pencuri 11. Yang dituju

9. Tak dapat dipisahkan 13. Ibadah harian

10. Sekolah untuk balita 14. Yang perlu ditaati

12. Tak mungkin 15. Pandai menghindar
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15. Berani sama orang tua

16. Sekte

18. Pakar

19. Pertiwi

d. Latihan I

1. Dalam drama di atas, apakah tema dan topik pembahasan 

terselesaikan? Bila selesai apa alasannya, bila belum, mengapa?

2. Siapakah biang keladi kericuhan dalam pertemuan antar siswa-siswi SMK 

se Indonesia dalam naskah drama itu?

3. Menurut Anda bagaimana sikap Ari selaku moderator dalam menangani 

kericuhan dalam sidang?

4. Bagaimana sikap Anto menurut Anda,  mengapa?

5. Bagaimana sikap Anhar menurut Anda, apakah ia telah santun dalam 

bertutur, mengapa?

6. Menurut Anda, apa penyebab orang akan berbuat anarkhi?

7. bagaimana sikap Anda bila anda menemuai kejadian serupa (dalam 

naskah drama) saat Anda mengikuti diskusi?

8. Dalam berdiskusi, sikap yang harus Anda punyai adalah...

e. Tugas I

Simak sidang anggota DPR, rapat konsultasi antara pemerintah dan dewan, 

atau diskusi yang lainnya, kemudian Anda buat laporannya dan diskusikan !

Materi  II

Setelah istirahat lama, makan siang, dan shalat, peserta diskusi memasuki 

ruangan sidang. mereka duduk pada tempatnya masing-masing, nampak 

pada raut wajah mereka ada keteduhan, tidak garang dan emosi seperti 

pada pertemuan berikutnya. Pimpinan sidang memasuki ruangan sidang 

seluruh peserta rapat berdiri, setelah pimpinan sidang mempersilahkan 

mereka duduk, barulah seluruh peserta diskusi duduk. Mereka kelihatan 
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lebih tenang, mungkin pengaruh istirahat dan shalat tadi, mungkin dalam 

shalat mereka, berdoa untuk kelancaran acara diskusi nasional SMK itu.

Ari: “Assalamu’alaikum,” (pimpinan sidang mulai membuka acara, dijawab 

secara koor oleh peserta diskusi “wa’alakum salam”)

“baiklah kita mulai acara ini, dalam sesi pertama, ternyata kita tidak 

berbicara apa-apa, kita hanya debat kusir yang pada akhirnya tidak 

memperoleh hasil dan kesepakatan yang kita harapkan, untuk itu 

harusnya kita sadar kita datang dari seantero Indonesia dengan 

mengeluarkan biaya dan tenaga yang tentunya tidak sedikit, namun 

kita ternyata tidak memperoleh hasil yang kita harapkan. Untuk itu kita 

harus merenung kembali untuk apa dan mau kemana kita. Oke 

sekarang barangkali ada yang mau berpendapat, silahkan.” (forum 

kembali sedikit gaduh, kemudian salah satu peserta angkat tangan)

Ari: “Silahkan, Saudara Ahmad,”

Ahmad: “Terima kasih, Saudara moderator”, 

Saya hanya ingin menyarankan kepada seluruh peserta diskusi ini,

agar menggunakan pola gilir dalam berbicara atau 

mengungkapkan pendapatnya, maksud pola gilir adalah peserta 

jangan memutus atau memotong pembicaraan orang, demikian 

juga pembicara jangan seenaknya berbicara, kita mempunyai adab 

dalam berbicara, kita tidak mau asas demokrasi yang kebablasan.

kita ingin menggunakan demokrasi yang penuh kekeluargaan, 

demokrasi yang santun, demokrasi yang mencerminkan budaya 

timur, budaya yang penuh tata krama. (meninggi suaranya, 

menahan gejolak hati yang gundah akan kenyataan demokrasi 

yang dipertontonkan anggota parlemen negeri Indonesia, yang 

katanya wakil rakyat, anggota dewan yang terhormat) kita tak ingin 

terjebak oleh demokrasi radikal, demokrasi yang penuh dengan 

kekerasan, demokrasi yang penuh dengan semangat pemaksaan 
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kehendak, (ambil nafas dalam-dalam) yang pada gilirannya akan 

mematahkan dan meredupkan arti demokrasi  yang sebenarnya. 

Kepada Moderator yang terhormat, batasilah waktu berbicara 

peserta, kepada peserta, ingatlah bahwa Anda berbicara atas nama 

propinsi, Anda membawa nama baik propinsi Anda, bukan karena 

Anda banyak bicara, namun tidak ada faedahnya, yang kita 

perlukan adalah sedikit bicara, namun banyak kerja. Kita jangan 

menerapkan slogan “NATO” (No Action Talk Only). Terima kasih.” 

Ari: “Baik bagaimana semua, apa kita sepakat?” (peserta diskusi secara 

mengejutkan meenyetujuinya)

Ari: Baik kami beri masing masing peserta diskusi tiga menit untuk 

mengemukakan pendapatnya,  setuju..” (dijawab secara koor 

setujuuuuu)  

Akhirnya diskusi itu diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, sesuai 

jadwal. Hasil diskusi itu berupa rekomendasi dari peserta, rencananya akan 

diserahkan langsung oleh peserta diskusi kepada Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, pada peringatan hari Pendidikan Nasional yang 

jatuh pada tanggal 2 Mei, adapun tim perumus rekomendasi merangkap 

editor dibentuk sesuai kesepakatan diserahkan kepada moderator. Ternyata 

anak-anak SMK pun mampu berbuat lebih baik pada demokrasi di tanah air 

tercinta Indonesia, di tengah-tengah pelaksanaan demokrasi yang kurang 

menggairahkan, yang dipertontonkan seniornya di gedung parlemen.

Dari naskah drama di atas, pelajaran apa yang dapat anda ambil

1.
…………………………………………………………………………………………………

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

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

2.
……………………………………………………………………………………..............

.......………………………………………………………………………………………….
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3.
…………………………………………………………………………………………………

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

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

4.
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……...........

f. Tugas 2

Selesaikan diskusi Anda tentang laporan pengamatan sidang dewan, rapat 

konsultasi, diskusi dll., seperti 

pada tugas 1!

Simpulan Anda.....

Latihan 2

1. Bagaimana pendapat Anda tentang usulan Ahmad dalam wacana drama 

di atas?

2. Apa manfaat sistem gilir bagi peserta dan situasi diskusi?

3. Menurut Anda, apa yang menyebabkan mitra bicara kita tidak 

menghargai pembicaraan Anda?
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4. Bagaimana sebaiknya penghargaan anda terhadap mitra bicara kita?

5. Bagaimana sikap Anda bila menemui mitra bicara yang sombong?
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BAB. III
EVALUASI

Setelah Anda mempelajari semua ini modul ini, maka selesaikan juga evaluasi 

berikut, yang berupa tes skala sikap.

Berilah tanda √ pada kolom yang menurut Anda sesuai !

No. Pernyataan SS S R TS STS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menurut Anda keributan dalam sidang DPR di 

Senayan mencerminkan semangat menghargai 

pendapat orang lain ?

Anda seorang moderator maka Anda 

seenaknya memaksakan kehendak.

Anda pintar (memang diakui oleh teman dan 

guru Anda) maka Anda tidak perlu 

mendangarkan pendapat orang lain.

Seharusnya saya mendangar pendapat orang 

lain.

Saya akan terus bicara walaupun mitra saya 

kurang setuju, karena pembicaraan saya ini 

penting.

Bapak saya seorang presiden, maka saya 

berhak seenaknya menggunakan kalimat-

kalimat yang tidak santun pada orang lain.

Saya anak orang miskin, maka saya menerima 

cacian dari orang kaya.

Saya akan memimpin diskusi dengan benar.

Diskusi yang benar adalah diskusi yang 

menerapkan prinsip saling menghargai 

pendapat orang lain, tidak memotong 

pembicaraan, dan tidak memeksakan 

kehendak sendiri.
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9.

10.

Saya akan langsung memotong pembicaraan 

mitra bicara saya bila pembicaraannya tidak 

sesuai tema.

Saya selalu mendengarkan pendapat orang 

lain tanpa memotong pembicaraannya, walau 

menurut saya apa yang diucapkan kurang 

sesuai dengan topik pembicaraan yang sedang 

dibicarakan.

Penting!

Skala sikap ini berbobot nilai tertinggi 100, dan 

terendah 2.

Keterangan:

SS (sangat sejutu)

S   (setuju)

R   (ragu-ragu)

TS  (tidak setuju)

STS (sangat tidak setuju)
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Kunci Jawaban

TTS

Mendatar

1. Keras kepala

4.  Bakar tak bau

6. Busah

7. Harap

8. Panjang tangan

9. Sehati

10.Tk

12. Mustahil

15. Durhaka

16. Aliran

18. Ahli

19. Tanah air

Menurun

2. Keras hati

3. Lebih baik

5.   Makan hati

6. Sangat mudah

14. Tata tertib

10. Tahan banting

11. Alamat

13. Shalat

17. Lihai

Latihan I

1. Belum sebab ternyata peserta diskusi asyik berargumentasi pada hal yang 

melenceng dari tema dan topik bahasan.

2. Peserta diskusi, hampir semua.

3. Sedikit bimbang.
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4. Menggunakan ungkapan yang kurang tepat.

5. Kurang santun, hal ini dapat di lihat dari penggunaan ungkapan yang kurang 

tepat.

6. Biasanya anarchi disebabkan adanya pemaksaan kehendak pribadi, baik 

pendapat, maupun keyakinan.

7. Meminta kepada pimpinan sidang untuk menskors diskusi, sebab bila ikut 

melerai persoalan akan bertambah rumit.

8. Mau menerima perbedaan pendapat, dan bersikap mengalah manakala 

ternyata pendapat kita lemah.

Latihan II

1. Sangat bijaksana.

2. Peserta diskusi akan merasa punya hak suara dalam penentuan suatu 

kebijakan, dan dapat menumbuhkan semangat menghargai pendapat orang 

lain, serta dapat menjamin kelancaran jalannya diskusi. 

3. Kemungkinan kita tidak menghargai pendapat mitra bicara.

4. Bagaimana pun keadaan mitra bicara kita tetap jangan sampai memutus 

pembicaraan yang belum selesai

5. Biarpun hati kita panas, namun kepala harus tetap dingin. Jadi kita harus sabar 

menghadapi mitra bicara.

Skala sikap

1. SS (bobot nilai 10)

2. STS (bobot nilai 10)

3. STS (bobot nilai 10)

4. SS (bobot nilai 10)

5. STS (bobot nilai 10)

6. STS (bobot nilai 10)

7. STS (bobot nilai 10)

8. SS (bobot nilai 10)

9. STS (bobot nilai 10)

10.SS (bobot nilai 10)
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Untuk skala sikap, bobot tertinggi 10 bila jawaban masih kearah positif maka 

nilai 8, , 6, 4, 2, misalnya jawaban yang tepat adalah sangat setuju (SS), maka 

jawaban setuju  (S) mempunyai bobot nilai 8, ragu-ragu (R) berbobot nilai 6, 

tidak setuju (TS) 4, dan sangat tidak setuju (STS) 2.

Untuk skala sikap, bobot tertinggi 10 bila jawaban masih kearah negatif maka 

nilai 8, , 6, 4, 2, misalnya jawaban yang tepat adalah sangat tidak setuju (STS), 

maka jawaban tidak setuju  (TS) mempunyai bobot nilai 8, ragu-ragu (R) 

berbobot nilai 6, setuju (S) 4, dan sangat setuju (SS) 2.
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BAB. IV
PENUTUP

Setelah Anda menyelesaikan semua isi mudul ini, kemudian Anda memperoleh nilai 

kompetensi di atas 70%, maka Anda dapat melanjutkan pada modul 8  dengan 

kode modul BHS. IND. 3.04 yaitu tentang konversasi, atau bercakap-cakap. 

Namun apabila Anda belum mencapai nilai kompetensi 70%, maka Anda wajib 

mengulang modul ini, bila terjadi kesulitan, silahkan berkonsultasi dengan Tutor 

Anda, atau Anda bisa juga berkonsultasi dengan tutor sebaya yang telah 

disetujuai oleh fasilitator.

Setelah Anda menyelesaikan modul 7 BHS.IND.3.03 ini Anda berhak memperoleh 

sertifikat kompeten pada guru Anda,  sebagai bukti bahwa Anda telah kompeten.

Menuju  pertandingan  berikut..... ( Modul  8/3.4 )
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