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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 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 
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, 
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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 Lukiskan 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

I s t i l a h Keterangan

efektif : akibat, pengaruh, manjur, mujarab, membawa 

hasil

etika : ilmu tentang apa yang baik dan buruk, 

kumpulan asas/ nilai yang berkenaan dengan 

akhlak

formal : resmi.

komunikan : penerima pesan dalam komunikasi

konflik : percekcokan, perselisian, pertentangan. 

ketegangan/ pertentangan didalam cerita rekaan

konversasi : bercakap-cakap antara dua orang atau lebih

komunikatif : mudah dipahami

komunikatif : mudah dipahami

norma : aturan

nuansa : variasi/perbedaan yang sangat halus/kecil sekali

pola gilir : bergantian sesuai dengan aturan

potensi : kemampuan, daya, kekuatan

solusi : penyelesaian, pemecahan masalah, jalan keluar.

ungkapan : kelompok kata atau gabungan kata yang 

mengatakan makna khusus (otak encer).
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BAB. I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Dalam modul ini Anda akan mempelajari tentang etika atau norma 

mengawali, mengakhiri, menerapkan pola gilir dalam konversasi formal, tidak 

formal, dan melalui saluran telekomunikasi. 

Etika atau norma konversasi ini pun harus diterapkan ketika seseorang 

mengalihkan topik pembicaraan, dan mengungkapkan gagasan, pendapat dan 

pandangan yang berbeda. Hal yang perlu Anda perhatikan dalam penerapan 

etika atau norma konversasi adalah penggunaan kata, bentuk kata dan model

ungkapan yang efektif. Apabila Anda telah mempelajari dan menguasai modul 

ini, maka Anda diharapkan terampil, memulai, mengakhiri, mengalihkan topik 

pembicaraan, secara santun dan mampu mengungkapkan gagasan, pendapat 

dan pandangan yang berbeda tanpa menimbulkan konflik.

B. Prasyarat

Anda dapat mempelajari modul ini apabila Anda telah mampu 

menerapkan langkah-langkah mengungkapkan topik yang dibicarakan, langkah 

menyampaikan gagasan, dan langkah menyampaikan sanggahan serta langkah 

membuat kesimpulan dalam kompetensi pola gilir (modul tengah). Karena 

dalam kompetensi konversasi kompetensi Anda harus mampu menerapkan 

pola gilir yang baik. 
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C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Untuk Peserta Diklat

a. Bacalah rumusan subkompetensi, kriteria kinerja, dan materi pokok 

pemelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

b. Pelajari dengan seksama materi pemelajarannya, dan jalani/ alami/ 

kerjakan/ prkatikkan sendiri tugas-tugas atau pelatihan-pelatihan yang 

ada di dalamnya.

c. Jika mengalami kesulitan, konsultansikan kepada guru/ fasilitator

d. Kerjakan tugas-tugas/ evaluasi pada pemelajaran setiap subkompetensi 

dengan sejujurnya.

e. Cocokkan hasil pekerjaan Anda dan nilailah kompetensi Anda bersama 

guru/ fasilitator.

f. Diskusikan dengan guru/ fasilitator tentang hasil belajar Anda.

g. Jika Anda direkomendasikan untuk mengulang, mengulanglah dengan 

lapang dada, dan jika direkomendasikan untuk melanjutkan, silakan 

melanjutkan ke subkompetensi berikutnya.

h. Ketentuan berhasil tidaknya menguasai kompetensi berbahasa 

Indonesia tataran SEMENJANA/MADYA/UNGGUL, akan diuji oleh pihak 

lain melalui tes bernama UKBI atau tes lain yang tentunya akan benar-

benar menuntut penguasaan kompetensi berbahasa Andas secara 

komprehensif.

2. Untuk Fasilitator

a. Bacalah rumusan subkompetensi, kriteria kinerja, dan materi pokok 

pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan.

b. Pelajarilah dengan seksama materi pemelajarannya, kalau dirasa ada 

yang kurang memadai, silakan ditambah/ disesuaikan.
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c. Bimbinglah siswa agar menjalani/ mengalami/ mengerjakan/ 

mempraktikkan sendiri tugas-tugas dan atau pelatihan-pelatihan yang 

ada di dalamnya.

d. Jika siswa mengalami kesulitan, berikan latihan yang sifatnya 

rangsangan untuk berpikir ke arah pemecahan masalah, bukan diberi 

jawaban final.

e. Lakukan penilain pada setiap tahap proses pemelajaran dengan 

pelatihan/ tugas/ alat evaluasi yang tersedia atau alat tes lain yang 

sesuai.

f. Periksalah hasil pekerjaan siswa dan nilailah kompetensi siswa dengan 

seksama dengan tidak tertutup kemungkinan melibatkan siswa sebagai 

pemberi masukan.

g. Diskusikan hasil belajar siswa dengan siswa itu sendiri untuk 

menentukan tindak lanjut bersama.

h. Bagi siswa yang berhasil menguasai suatu subkompetensi (mencapai 

70%),  rekomendasikan untuk melanjutkan.

i. Berhasil tidaknya siswa menguasai kompetensi berbahasa Indonesia 

pada tataran madya, akan diuji oleh pihak lain melalui tes yang 

bernama UKBI atau tes-tes lain.

j. Setiap peserta diklat memerlukan mitra bicara oleh sebab itu fasilitator 

harus menyediakan mitra bicara.

D. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat menerapkan etika 

atau norma konversasi dan penggunaan kata, bentuk kata, ungkapan yang 

efektif ketika:

1. memulai dan mengakhiri konversasi formal tidal formal dan melalui saluran-

saluran telepon baik langsung dan tidak langsung.

2. menerapkan pola gilir konversasi formal tidak formal melalui saluran 

telekomunikasi secara langsung dan tidak langsung.
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3. mengalihkan topik pembicaraan secara halus.

4. mengungkapkan gagasan, pendapat dan pandangan yang berbeda tanpa 

menimbulkan konflik.

E. Cek Kemampuan

1. Jelaskanlah arti kata konversasi! 

2. Sebutkan etika atau norma dalam bercakap-cakap atau konversasi!

3. Sebutkan contoh kata, bentuk kata atau ungkapan yang tepat ketika 

memulai konversasi formal, tidak formal dan melalui telepon!

4. Sebutkan contoh kata, bentuk kata dan ungkapan yang tepat saat 

mengakhiri konversasi formal, tidak formal dan melalui saluran 

telekomunikasi!

5. Sebutkan ragam bahasa yang digunakan dalam konversasi formal, dan 

tidak formal!

6. Apakah yang dimaksud dengan mengalihkan topik pembicaraan secara 

halus! 

7. Jelaskan teknik mengalihkan pembicaraan secara halus!

8. Jelaskan cara mengungkapkan gagasan, pendapat yang berbeda tanpa 

menimbulkan konflik!

9. Sebutkan satu contoh kalimat yang mengandung masalah, kemudian 

ungkapkanlah gagasanmu yang berbeda dengan masalah tersebut!
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BAB. II 
PEMELAJARAN

A.Rencan Belajar Peserta Diklat

Kompetensi : Bahasa Indonesia Kualifikasi Madya 8
Sub Kompetensi : Berbicara

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat 
Belajar

Alasan 
Perubahan

Disetujui 
& Tanda 
Tangan 
Guru

1. - Menjelaskan konsep   
konversasi

- Praktek memulai, 
mengakhiri
konversasi formal 
dengan 
menggunakan kata, 
bentuk kata, dan 
ungkapan yang 
tepat.

2. - Menjelaskan konsep 
dan mempraktekkan 
mengalihkan topik 
pembicaraan dan 
mengungkapkan 
gagasan dan 
pandangan yang 
berbeda tanpa 
menimbulkan konflik 
dalam percakapan.
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B.Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1. Etika Konversasi

a. Tujuan

Pelajarilah modul konversasi ini dengan baik

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat:

1. menerapkan etika atau norma konversasi;

2. menggunakan kata, bentuk, kata dan ungkapan yang tepat/ efektif dalam 

konversasi formal dan tidak formal;

3. menerapkan pola gilir konversasi;

4. mengalihkan topik pembicaraan secara halus;

5. terampil mengungkapkan gagasan, pendapat yang berbeda tanpa 

menimbulkan konflik dalam konversasi;

6. terampil menyusun teks konversasidan mempraktekkannya;

7. menjawab dengan benar soal-soal tes formatif.

b. Uraian Materi

Tahukah Anda makna kata konversasi? Tentu. Karena hampir setiap

hari Anda melakukan hal ini, yaitu bercakap-cakap atau berbicara secara 

langsung. Situasinya beragam, ada situasi formal/resmi dan tidak formal. 

Konversasi formal harus menggunakan bahasa baku atau kalimat efektif 

dan konversasi tidak formal boleh menggunakan bahasa tidak baku (sehari-

hari, santai,gaul)

Dalam konversasi ada tiga unsur penting yang perlu Anda ketahui 

yaitu: pembicara, pesan dan mitra bicara (pembicara/komunikan      pesan 

informasi      audien). Mengawali, mengakhiri konversasi merupakan bagian 

yang sangat penting, baik dalam konversasi formal dan tidak formal. Dalam 

dua situasi konversasi ini adakalanya menggunakan media. Contohnya 

media telepon. Ragam bahasanya boleh baku atau tidak baku (sesuai 

dengan situasi konversasi), cermat dalam memilih kata, bentuk kata dan 

ungkapan yang efektif.
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Keterampilan memilih kata, bentu kata dan ungkapan yang tepat 

saat penerapan pola gilir serta pengungkapan gagasan, pendapat dan 

pandangan yang berbeda pun menjadi ukuran atau norma konversasi. 

Sebaliknya jika kata yang kita gunakan itu kurang tepat bias menyinggung 

perasaan mitra bicara. Agar kita tidak termasuk dalam kategori ini, kita 

perlu berlatih.

Di bawah ini beberapa contoh kata, bentuk kata atau ungkapan yang 

santun saat mengawali, mengakhiri dan mengalihkan topik pembicaraan 

sesuai dengan situasi percakapan. Percakapan formal harus menggunakan 

bahasa baku, sedangkan percakapan tidak formal boleh menggunakan 

bahasa sehari-hari, bahasa santai atau bahasa gaul. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut:
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1. Konversasi Formal atau dalam Situasi Resmi

Potensi Pisang

Untuk Mencegah Demensia

Seorang ahli gizi dan perwakilan OSIS SMK Jakarta Pusat membica-

rakan tentang potensi pisang

Ibu Nurhasanah : “Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh”.

Andi, Agus,

Irman dan Reny : “Wa’alaikum salam waromatullohi wabarokatuh.”

Ibu Nurhasanah : “Terima kasih atas kehadiran kalian dalam acara 

konversasi ini. Adapun topik konversasi kita adalah 

potensi pisang untuk mencegah demensia. 

Bagaimana pendapat kalian tentang yopik ini?”

Andi : “Maaf, Bu. Saya belum paham tentang arti kata 

demensia!”

Ibu Nurhasanah : “Ada yang bias menjelaskannya?”

Agus : “Saya pernah membacanya pada Harian Kompas 

halaman khusus ilmu pengeahuan. Jelasnya 

demensia itu adalah suatu penyakit kemudian 

intelektual, yang mendekati kepikunan.”

Irman : “Kalu saya boleh tahu faktor apa yang menyebabkan 

penyakit demensia ini?”

Andi : “Berdasarkan buku yang saya baca, faktor 
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penyebabnya banyak. Di antaranya, faktor lanjut 

usia, kurang gizi, dan sakit-sakitan.”

Agus : “Bagaimana Bu, cara mencegah penyakit ini?”

Ibu Nurhasanah : “Mengonsumsi makanan padat gizi dan mengandung

vitamin B6. Diantaranya pisang.”

Agus : “Selain dari padat gizi dan mengandung vitamin B6,

kelebihan apa lagi yang dikandung pisang, Bu?”

Ibu Nurhasanah : “Mengandung energi yang dapat meningkatkan daya

ingat dan mengandung karbohidrat yang dapat 

membuat daya tahan tubuh stabil.”

Irman : “Hebat, ya! Tidak disangka. Ternyata pisang yang

harganya murah, mudah didapat, besar manfaatnya 

dalam mencegah kepikunan dan dapat meningkatkan 

intelektual kita.”

Andi : “Ya....., mudah-mudahan informasi yang kita dapat 

dalam konversasi bermanfaat buat kita semua.”

Ibu Nurhasanah : “Itulah harapan saya. Mudah-mudahan adik-adik 

dapat menyebarlusakannya terutama kepada 

keluarga, tetangga dan teman-teman di sekolah. 

Untuk itu saya ucapkan terima kasih.”
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2. Konversasi tidak Formal atau Situasi tidak Resmi

Merakit Komputer

Setio : “Hei..... Ko. Eko. Sudah selesai belum merakit computer lo?”

Eko : “Belum. Gue lagi mencari hard disk.”

Setio : “Emangnya hard disk dari komputer yang lama kenapa?”

Eko : “Kurang bagus, Tio. Lagian, gue juga pingin ganti yang lebih 

gede kapasitasnya.”

Setio : “Lo mau cari yang berapa gega, sih. Mungkin gue bisa 

ngebantu lo, Ko?”

Eko : “Ngga gede-gede amat, sih. Kalau ada yang 40 gega aja.”

Setio : “Yah.....lo, Ko. Kalau cumin segitu doang, lo datang aja ke

tempat gue.”

Eko : “Belagu lo. Lo dapat dari mana?”

Setio : “Bekas dari komputer abang gue. Abang gue juga habis 

ngeganti hard disknya.”

Eko : “Boleh deh, berapa duit, Tio.”

Setio : “Sok kaya lo ah. Lo pake aja dulu, Ko. Ini hard disk udah 

dikasih buat gue.”

Eko : “Serius nih, Tio. Ntar abang lo ngga marah ma lo?”

Setio : “Ngga, Ko. Kan hard disknya udah dikasih buat gue.”

Eko : “Untung gue punya teman kayak lo. Makasih banget deh, 

Tio.”
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3. Konversasi Menggunakan Media Telepon

Memperbaiki Motor

Rina : “Hallo, selamat pagi! Bisa bicara dengan Aprial?”

Aprial : “Selamat pagi. Ya, ini saya sendiri. Ini siapa, ya?”

Rina : “Hei, Aprial. Ini saya Rina.”

Aprial : “O, kamu, Rin. Saya kira siapa. Ada apa, ini?”

Rina : “Rial, kamu tahu tempat service motor yang bagus ngga?”

Aprial : “Kenapa motor kamu.”

Rina : “Kemaren pas pulang dari sekolah mogok, Rial. Untung aja ada 

yang bantuin.”

Aprial : “Mogok kenapa, Rin.”

Rina : “Suaranya agak merepet, sama dihidupinnya susah.”

Aprial : “Kalau cuma gitu aja sih, gampang. Nggak usah ke tempat 

service, Rin.”

Rina : “Maksudnya gampang gimana, Rial. Memangnya kamu bisa.”

Aprial : “Kalau dari pengalaman aku,cobak kamu bersihin karburatornya 

sama ganti businya. Mudah-mudahan bisa!”

Rina : “Yah, Rial. Kalau aku bisa, ngapain aku telepon kamu.”

Aprial : “Terus, maksudnya gimana?”

Rina : “Kalau bisa benerin di sini aja.”

Aprial : “O, begitu. Tapi aku sempetnya besok, ya Rin

Rina : “Iya, Rial. Nggak masalah. Kebetulan besok kan libur.”

Aprial : “Ya, sudah. Besok tunggu aja dirumah sekitar jam 09.00 pagi.”

Rina : “Oke, deh. Sampai ketemu besok. Terima kasih, ya. Rial.”
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Dari tiga contoh konversasi di atas dapat kita ketahui bahwa penggunaan 

kata, bentuk kata dan ungkapan dalam tiga situasi konversasi itu berbeda. 

Perbedaan tersebut terutama saat memulai, mengakhiri konversasi. Untuk 

lebih jelasnya cermatilah uraian di bawah ini.

Ragam Bahasa

1. Ragam Bahasa Konversasi Formal atau Resmi

Ragam Bahasa formal adalah bahasa baku atau bahasa resmi 

sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Menggunakan kalimat efektif 

yaitu kalimatnya singkat, jelas, padat, baik dan benar serta mudah 

dipahami. Di bawah ini beberapa contoh kalimat efektif dan santun 

ketika:

a. mengawali konversasi

1) Selamat pagi Pak! Bisa kita mulai konversasi ini

2) Assalamu’alaikum

3) Salam Sejahtera

4) Selamat sore Pak!

5) Selamat malam Bu!

6) Selamt siang semuanya!

b. mengakhiri konversasi

1) Tuntas sudah pembicaraan kita. Materi konversasi ini sangat 

menarik, tetapi waktu kita terbatas, maka pembicaraan kita 

selesai

2) Terima kasih atas percakapan ini, mudah-mudahan percakapan 

ini dapat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya

c. menggunakan media telepon

1) Halo, selamat pagi! Bisa bicara dengan Bu Ani?

2) Assalamu’alaikum! Apakah ini rumah Bapak Sanusi?

Penerapan pola 
gilir berbicara 
termasuk etika 
berkomunikiasi
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2. Ragam Bahasa Konversasi tidak Formal

Ragam Bahasa konversasi tidak formal/tidak resmi adalah 

bahasa yang tidak baku (bahasa gaul, bahasa sehari-hari dan bahasa 

santai). Di bawah ini beberapa contoh kalimat tidak baku atau tidak 

efektif tetapi santun ketika:

a. menguasai konversasi

1) Apa kabar! Permisi, Bu!

2) Hai, sudah lama tidak bertemu! Kemana saja selama ini?

3) Maaf, Pak! Apakah ini rumah Ani?

b. mengakhiri konversasi

1) Terima kasih Pak, atas penjelasannya!

2) Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih

c. menggunakan media telepon

1) Sampai besok. Selamat malam

2) Bu, maaf! Pembicaraan ini kita sambung besok saja soalnya 

tamu saya dating

3) Pembicaraan ini menarik, tetapi saying kita tidak bisa lama, 

karena pemirsa lain sudah banyak yang menunggu giliran

c. Rangkuman

Buatlah Rangkuman Brdasarkan uraian dan contoh materi pelajaran
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d. Tugas

Latihan ini untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi 

pemelajaran konversasi. Silahkan Anda kerjakan latihan di bawah ini 

dengan sebaik-baiknya.

1. Setelah Anda menyimak percakapan 1, 2, dan 3 tentukanlah kata, 

bentuk kata dan ungkapan yang tepat dan efektif yang terdapat dalam 

teks konversasi tersebut!

Butir-butir penilaian konversasi

Ketepatan pilihan kata, bentuk kata, dan 

ungkapan pada:
No. 

Percakapan Mengawali 

percakapan

Mengakhiri 

percakapan

Melalui 

saluran 

telekomunikasi

Kelancaran 

percakapan

Ketepatan 

isi 

Percakapan

Formal

Tidak Formal

Melalui 

saluran 

telekomunikasi

e. Tes Formatif

Berdasarkan uraian materi di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini 

dengan tepat

1. Apa yang dimaksud dengan istilah konversasi?

2. Sebutkan dua situasi konversasi! Jelaskan perbedaannya.

3. Apa yang dimaksud dengan ragam bahasa resmi?

4. Apa perbedaan konversasi formal dengan konversasi tidak formal

5. Apakah manfaat penerapan pola gilir dalam konversasi

6. Butir-butir apa saja yang dinilai dalam konversasi

7. Dapatkah Anda menyusun teks konversasi?

8. Bisakah Anda sebutkan contoh etika atau santun konversasi
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f. Kunci Jawaban

Bagaimana hasil latihan Anda? Bandingkanlah hasil latlihan Anda 

dengan kunci latihan ini!

1. Konversasi dapat diartikan:

a. bercakap-cakap

b. karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan dua arah atau 

lebih

2. Situasi konversasi:

a. formal

b. tidak formal

3. Ragam bahasa resmi adalah:

a. bahasa baku

b. bahasa yang resmi dengan kaidah bahasa Indonesia

4. Perbedaan konversasi formal dengan tidak formal

a. konversasi formal menggunakan bahasa baku

b. konversasi tidak formal menggunkan bahasa santai atau sehari-hari

5. Manfaat penerapan pola gilir dalam konversasi

a. tahu secara jelas materi yang dikonversasikan

b. dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi

konversasi

c. mengemukakan pendapat untuk menlengkapi contoh yang sudah 

ada

6. Butir-butir yang dinilai dalan konversasi:

a. ketepatan pemakaian ragam bahasa sesuai dengan situasi

b. penerapan pola gilir

c. keterampilan memiliki kata, bentuk kata, ungkapan, menyususn 

kalimat komunikatif

d. etika berkomunikasi

7. Langkah-langkah menyusun teks konversasi:

a. menentukan topik konversasi

b. menentukan peran pembicara
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c. menyusun teks konversasi

8. Contoh etika dan santun berkomunikasi

a. tidak memotong pembicaraan orang lain

b. memandang/ menatap muka lawan bicara

c. pertanyaan dan jawaban tidak keluar dari topik konversasi

d. berbicara sesuai pola gilir

g. Lembar Kerja

1. Alat 

Alat-alat tulis

2. Bahan

1. Wacana bertemu vakasional

2. Contoh konversasi formal, tidak formal

3. Langkah Kerja

3. Menyusun teks konversasi formal 

4. Memilih kata, bentuk kata dan ungkapan yang tepat mengawali 

konversasi formal

5. Memilih kata, bentuk kata, ungkapan mengalihkan topik konversasi 

formal

6. Setelah menyelesaikan teks konversasi siswa mempraktikkannya.
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TIPS TERAMPIL

MENYUSUN DAN MEMPERAGAKAN

KONVERSASI

1. Menetapkan topik konversasi

2. Menentukan jumlah pelaku konversasi

3. Menetapkan peran pelaku konversasi

4. Menyusun teks percakapan secara langsung

5. Membaca kembali naskah konversasi

6. Ketika berbicara Anda harus menatap mitra bicara

7. Suara harus jelas terdengar

8. Menggunakan tata bahasa yang baik dan benar/menggunakan kalimat 

efektif

9. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi

10. Pembicaraan mudah dipahami

11. Memperhatikan isi pembicaraan

12. Berkeinginan menyenangkan mitra bicara

13. Mampu menciptakan rasa humor

14. Mampu menjadi pendengar yang baik

15. Tidak memotong mitra bicara

Cermatilah tips di atas dan pilah tips untuk menyusun konversasi serta 

tips untuk memperagakan konversasi



BHS.IND.MAD.03.4 18

Kegiatan Belajar 2. Mengungkapkan Gagasan

a. Tujuan 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, diharapkan Anda dapat:

1. mengungkapkan gagasan, tanggapan, pendapat dan penghargaan 

dalam situasi formal dan tidak formal

2. mengalihkan topik pembicaraan secara halus dengan menggunakan 

ungkapan yang tepat dalam situasi formal dan tidak formal

3. mengungkapkan gagasan, pendapat dan pandangan yang berbeda 

tanpa menimbulkan konflik, tetap menjaga keberlangsungan dan 

kenyamanan berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal

4. Menjawab dengan benar soal-soal tes formatif

b. Uraian Materi

1. Praktek Mengalihkan Topik Pembicaraan Secara Halus

Mengalihkan topik pembicaraan dalam konversasi berarti berpindah 

topik/pokok pembicaraan. Memindahkan topik pembicaraan dalam 

konversasi formal atau tidak formal harus sopan, tidak menyinggung 

perasaan, dan disertai alas an logis. Untuk itu kita perlu terampil 

memilih atau menggunakan kata, bentuk kata dan ungkapan yang 

tepat. 

Cermatilah contoh konversasi formal berikut ini:

Reza : “Teknisi mobil adalah cita-citaku sejak kecil. Insya Allah, sebentar 

lagi impianku ini akan terwujud. Aku akan menyetir mobil, 

memiliki mobil dan dibutuhkan orang karena terampil 

memperbaiki dan memodifikasi mobil”.

Aditia : “Setelah sukses menjadi teknisi mobil, apa rencanamu  ke  

depan ?”

Reza : “Yang pertama, melajutkan sekolah ke perguruan tinggi”.
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Aditia : “Kita bersama-sama lagi di Poltek UI, mengambil jurusan 

Informatika, supaya kita bisa menjelajahi informasi dunia”.

Reza : “Ya….. Aku ingat ! Itu memang impianmu dari dulu !

Aditia : “Itu juga cocok untukmu. Karena di samping pintar kau juga 

ulet.”

Pada contoh konversasi ini, kalimat yang mengalihkan topik 

pembicaraan secara halus ialah pernyataan Aditia yang pertama dan 

kedua.

2. Praktik Mengungkapkan Gagasan, Pendapat dan Pandangan 

yang Berbeda tanpa Menimbulkan Konflik

Dalam konversasi ada kalanya kita mendukung pendapat lawan 

bicara dan ada kalanya menolak. Menyampaikan dukungan atau 

menolak gagasan, pendapat dan pandangan seseorang harus bersifat 

objektif, menggunakan kalimat efektif, dilengkapi alas an contoh dan 

bukti, serta santun dalam menyampaikannya. Orang bijak dalam 

menyampaikan gagasan atau pendapat yang berbeda berusaha tidak 

menimbulkan konflik atau perselisihan.

Contoh:

1. Masalah : Burhan aktif di kegiatan OSIS. Banyak prestasi yang sudah 

dipersembahkannya untuk sekolah. Tetapi Burhan sering 

terlambat mengumpulkan tugas-tugas bidang akademik

Pendapat saya : Seharusnya Burhan mengumpulkan tugas-tugas akademik 

tepat waktu

Alasan : Burhan harus dapat membagi kesempatan dengan baik dan 

melaksanakan kegiatan berdasarkan skala prioritas. 

2. Masalah : Hukuman mati bagi pengedar narkoba terlalu berat, 

sebaiknya dihukum seumur hidup.

Pendapat saya : Hukuman seumur hidup memang lebih manusiawi, akan 

tetapi, hukuman mati sangat tepat bagi pengedar narkoba.
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Alasan : Bahaya narkoba sangat dahsyat merusak moral bangsa, 

terutama moral generasi muda.

c. Rangkuman

Buatlah rangkuman berdasarkan uraian di atas!
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d. Tugas

Ungkapkanlah gagasan, pendapat dan pandangan Anda berbeda 

dengan persoalan berikut:

1. Masalah : BBM bukan lagi dipersiapkan pemerintah untuk rakyat, 

tetapi rakyatlah yang menyediakan BBM untuk dirinya 

sendiri. 

Pendapat saya :

Alasan :

2. Masalah : Lowongan kerkja khusus bagi tamatan SMK saat ini 

sangat sulit

Pendapat saya :

Alasan :

3. Masalah : Pemilik pabrik berani membuang limbah produksinya 

yang mengandung zat-zat kimia ke sungai yang 

menggunakan MCK oleh masyarakat.

Pendapat saya :

Alasan :

4. Masalah : Maraknya tayangan sinetron yang merusak moral 

remaja Indonesia.

Pendapat saya :

Alasan :

e. Tes Formatif

Berdasarkan uraian materi di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini 

secara singkat dan jelas!

1. Apakah maksud mengalihkan topik pembicaraan dalam konversasi?

2. Sebutkan cara mengalihkan pembicaraan secara halus dalam 

konversasi!

3. Menolak gagasan atau pendapat dapat dilakukan dengan cara………

4. Sebutkan salah satu cara mengungkapkan gagasan atau pendapat yang 

berbeda tanpa menimbulkan konflik!
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f. Kunci Jawaban

1. Memindahkan topik pembicaraan tanpa menyinggung perasaan mitra 

bicara

2. Memilih kata atau ungkapan yang tepat dan logis

3. Mengungkapkan pendapat secara objektif, dilengkapi alasan dan bukti 

serta penyampaiannya santun dan menggunakan kalimat efektif

4. Memilih dan menggunakan kata, bentuk kata dan ungkapan yang tepat

g. Lembar Kerja

1. Alat

Alat-alat tulis

2. Bahan

a. Wacana vokasional

b. Contoh-contoh pernyataan yang mengandung masalah

3. Langkah kerja

a. Mencari pernyataan yang mengandung masalah dalam wacana

b. Memilih kata, bentuk kata dan ungkapan yang tepat menolak 

pendapat tersebut

c. Mengungkapkan gagasan, pendapat atau pandangan yang berbeda 

tanpa menimbulkan konflik
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BAB. III
EVALUASI

A. Tes Tertulis

1. Petunjuk untuk mengerjakan tugas nomor 1 – 10

Pilihlah A jika 1 dan 2 benar

B jika 1 dan 3 benar

C jika 2 dan 3 benar

D jika 1 dan 3 benar

a. Konversasi dapat diartikan sebagai…..

1) percakapan dua arah

2) percakapan langsung secara bergantian antar pembicara

3) bercakap-cakap

b. Konversasi formal mengggunakan ragam bahasa:

1) bahasa baku

2) kalimat efektif

3) ungkapan dan bentuk kata yang tepat

c. Konversi tidak formal, menggunakan ragam bahasa:

1) resmi

2) santai

3) sehari-hari

d. Kalimat yang tepat mengawali percakapan normal adalah:

1) Selamat pagi! Salam sejahtera untuk kita semua!

2) Hei…! Dengarkan pembicaraan saya

3) Assalamu! Bisakah kita mulai percakapan.

e. Kalimat yang santun mengakhiri percakapan normal adalah:

1) Terima kasih atas konversi kita ini, acara konversi kita mulai. Untuk 

itu saya ucapkan terima kasih.

2) Percakapn kita betul-betul berbobot. Untuk itu saya ucapkan 

terima kasih.



BHS.IND.MAD.03.4 24

3) Mudah-mudahan konversasi ini dapat kita lanjutkan pada 

kesempatan berikutnya.

f. Kalimat yang tepat digunakan melalui telepoin ialah……

1) “Halo. Apa kabar!. senang bertemu denganmu.”

2) “Halo. Selamat siang, Pak. Bisa bicara dengan Pak Andi?”

3) “Halo. Selamat pagi Pak! Apakah ini rumah Pak Kardi?”

g. Kalimat yang santun digunakan mengakhiri percakapan melalui 

telepon ialah….

1) Sampai ketemu nanti. 

2) Sudah ya ! Terima kasih

3) Sampai nanti! Dah...

h. Sikap santun dalam konversasi formal atau tidak formal adalah…

1) menatap muka lawan bicara

2) tidak memotong pembicaraan

3) volume suara keras

i. Langkah menyusun teks percakapan/ konversasi adalah….

1) menetapkan topik pembicaraan

2) menentukan jumlah pelaku percakapan

3) menyusun teks percakapan

j. Mengalihkan topik pembicaraan tidak boleh…

1) menyinggung perasaan lawan bicara

2) membiarkan lawan bicara mengeluarkan pendapatnya

3) mengutarakan alasan tidak logis

2. Pilih satu jawaban yang paling benar!

Latar dialog adalah pembicaraan ahli gizi dengan siswa-siswa tentang 

potensi pisang.

1. Siapakah yang menjelaskan makna kata demesia dalam konversasi 

tersebut?

a. Ibu Nurhasanah

b. Andi
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c. Agus

d. Irman

2. Makna kata demensia adalah………

a. suatu penyakit kepikunan

b. kurang gizi

c. lanjut usia

d. penyakit lanjut usia

3. Padat gizi mengandung vitamin B merupakan…………..pisang

a. kelebihan yang dikandung

b. informasi penting

c. informasi batu tentang

d. merupakan tema wacana potensi

4. Lanjut usia, kurang gizi dan sakit-sakitan adalah……….demensia

a. topik wacana

b. faktor penyebab

c. ciri-ciri kepikunan

d. kemunduran intelektual

Pada setiap soal terdapat dua bagian kalimat yang bercetak tebal 

dan digaris bawahi. Jika bagian pertama mengandung ketidaktepatan 

penerapan kaidah pilih opsi (A atau B). Sebaliknya jika bagian kedua yang 

mengandung kesalahan, peserta harus memilih opsi (C) atau (D).

5. Burhan aktif dikegiatan OSIS. Sangat banyak sekali prestasi 

a. Dia aktif c.  banyak

b. Burhan aktif d.  sangat banyak

yang sudah dipersembahkannya untuk sekolah

6. Tehnisi mobil adalah cita-citaku sejak kecil. Insya Allah impianku 

a. Teknisi c.  insa Allah

b. Technisi d.  insya Alah

ini akan terwujud
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7. Setelah sukses jadi teknisi mobil, apa rencanamu selanjutnya

a. apabila sukses jadi c.  bagaimana

b. setelah sukses menjadi d.  apakah

8. Selain dari gizi, kelebihan apa lagi yang dikandung pisang?

a. selain daripada c.  keunggulan

b. selain dari pada d.  keistimewaan

9. Walaupun banyak prestasi yang sudah dipersembahkan Burhan

a. banyak

b. biarpun

untuk sekolah, tetapi ia sering terlambat mengumpulkan tugas-

c. tetapi ia

d. namun Burhan

tugas akademik 
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B. Tes Praktik

1. Demonstrasikanlah secara berpasangan konversasi mengalihkan topik 

pembicaraan secara halus dengan ungkapan yang baik.

Kelas Super untuk Siswa Unggulan

Guna mengarahkan potensi akademik bagi siswa yang unggul dalam 

bidang sains, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI 

Jakarta bulan Agustus ini membentuk kelas super. Kelas tersebut 

menghimpun para siswa yang memilik IQ di atas 150. dengan kurikulum 

yang dirancang setara perguruan tinggi, siswa diarahkan untuk mewakili 

Indonesia dalam olimpiade-olimpiade sains internasional. 

Rintisan program tersebut diawali dengan penandatanganan naskah 

kerja sama antara Kepala Dinas Dikmenti DKI Jakarta Margani M. Mutsar, 

Ketua Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia Yohannes Surya, dan Presdir 

BMW Indonesia Josef Honsel, di Jakarta. Atas sponsor dari BMW, semua 

fasilitas akan gratis bagi siswa kelas super yang jumlahnya dibatasi, 24 

orang  per kelas. Yohanes mengatakan dengan model tersebut Indonesia 

tak akan kekurangan stok pelajar unggulan untuk olimpiade fisika dan 

bidang-bidang sains lainnya. Cara ini ditempuh Cina dan Taiwan yang 

selama ini merajai olimpiade sains. Sejumlah provinsi lainnya berencana 

meniru pola DKI Jakarta tersebut, diantaranya Riau dan Maluku.

2. Ubahalah konversasi tidak formal “Merakit Komputer” ke dalam 

konversasi formal!
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Lembar Penilaian Tes Praktik

Nama Peserta :

No. Induk :

Program Keahlian : Konversasi

Pedoman Penilaian

No. Aspek Penilaian
Skor 

Maksimum

Skor 

Perolehan
Keterangan

1. Ketepatan pilihan 

kata, bentuk 

kata, ungkapan 

yang digunakan 

saat mengalihkan 

konversasi

20

2. Kelancaran 

konversasi

20

3. Intonasi 15

4. Kejelasan isi 

konversasi

15

5. Pola gilir 15

6. Etika/ santun 15
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KUNCI JAWABAN

A. Tes Tertulis

1. 1.  D 2. 1. C

1. D 2. A

2. C 3. A

3. B 4. B

4. D 5. C

5. C 6. C

6. B 7. A

7. A 8. B

8. D 9. A

9. B 10. A

B. Tes Praktik

1. Kakanwil : “Dikmenti DKI Jakarta tanggal 14 Agutus ini akan membentuk 

kelas super. Kelas tersebut menghimpun para siswa yang 

memilki IQ di atas 150.”

Komite Sek : “Tujuan pembentukan kelas super ini, Pak.  Bisakah Bapak 

menjelaskan?”

Kakanwil : “Tentu. Yaitu mengarahkan siswa untuk mewakili Indonesia 

dalam olimpiade-olimpiade sains internasional.”

Komite Sek : “Pasti biayanya besar. Terus siapa yang menanggung, Pak?”

Kakanwil : “Semua fasilitas akan gratis. Saya telah menandatangani 

naskah kerja sama antara Kakanwil DKI Jakarta, Ketua Yayasan 

Tim Olimpiade Fisika Indoensia dan Presdir BMW Indonesia.”

Komite Sek : “Kalau fasilitas untuk siswa berprestasi ada, bagaimana dengan 

fasilitas untuk siswa yang memiliki IQ sedang atau rata-rata 

tetapi ekonomi orang tuanya tidak mampu?”

Kakanwil : “Fasilitas untuk siswa-siswa kategori ekonomi lemah sudah ada, 

hanya belum merata.”
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Komite Sek : “Dapatkah Bapak menjelaskan kendalanya?”

Kakanwil : “Banyak kendalanya. Di antaranya, jumlah siswa yang ekonomi 

orang tua tidak mampu sangat banyak, semetara penyandang 

dana terbatas.”

Pada contoh percakapan ini, kalimat mengalihkan topik pembicaraan secara halus 

adalah pernyataan Komite Sek. yang ketiga (kalau fasilitas…).
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BAB. IV

PENUTUP

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 : 100%
soalJumlah

benarjawabanJumlah

Berapa persen pemahaman Anda? …………..%

Arti tingkat pemahaman yang Anda capai

90% - 100% : baik sekali 

80% - 89% : baik 

70% - 79% : cukup 

60% - 69% : kurang

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

melanjutkan ke modul 9 yakni……….. Selamat. Tetapi jika hasil pemahaman Anda 

<70%, Pelajari kembali bagian-bagian yang belum Anda kuasai, atau 

berkonsultasilah pada fasilitator Anda.
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