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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:

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

Efektif : Dapat membawa hasil, berhasil guna.

Komentar : Alasan atau tanggapan.

Logis : Wajar.

Moderator : Orang yang bertindak sebagai penegas, pemimpin 

diskusi.

Notulis : Orang yang bertugas membuat catatan rapat/diskusi.

Optimisme : Sikap selalu mempunyai harapan baik segala hal.

Pesimisme : Memandang segala sesuatu dari sudut buruknya saja.

Santun : Halus dan baik.

Sistematis : Teratur memakai sistem.
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BAB. I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Diskusi merupakan pertukaran pikiran (pendapat, gagasan) untuk 

mendapatkan kesamaan pikiran yang relevan dengan topik.

Untuk mencapai hal tersebut, modul ini berisi materi:

Maksud dan tujuan diskusi; Penyelenggaraan diskusi, tata cara berpendapat, 

berkomentar, dan menulis laporan diskusi.

B. Prasyarat

Sebelum mempelajari modul diskusi, peserta diklat harus menguasai materi 

yang terdapat dalam modul Madya 5, antara lain:

1. Peserta diklat harus peka akan kemungkinan dampak akibat 

penggunaan kalimat/bahasa.

2. Menghargai jawaban dan keterbatasan mitra bicara.

3. Santun dan lugas dalam bertanya sesuai dengan situasi komunikasi.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk peserta diklat 

1. Bacalah modul ini dengan cermat dan pahami benar isi pemelajarannya.

2. Setelah Anda mengisi cek kemampuan, apakah Anda termasuk kategori 

orang yang perlu mempelajari pemelajaran tersebut ? Apabila anda 

menjawab tidak, pelajari modul pemelajaran tersebut. Apabila Anda 

menjawab ya, kerjakan latihan-latihan yang ada pada modul ini.

3. Lakukan semua aktivitas secara berurutan sampai tes akhir pemelajaran 

yang ada dalam modul ini agar kompetensi Anda berkembang.
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4. Pada saat mengerjakan latihan-latihan atau tes akhir pemelajaran, Anda 

jangan menanyakan jawabannya kepada guru pembimbing, sebelum

Anda menyelesaikan soal-soal tersebut.

5. Lakukanlah diskusi, wujudkan aktivitas Anda sampai Anda benar-benar 

terampil sesuai dengan standar.

Petunjuk fasilitator/guru

1. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar.

2. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas dalam tiap-tiap aktivitas 

yang dilakukan.

3. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, contoh soal dan 

menjawab pertanyaan siswa yang mengalami kesulitan belajar.

4. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok.

5. Membantu peserta diklat yang bertugas sebagai moderator jika aktivitas 

yang dilakukan, tidak terkendali.

6. Melaksanakan penilaian.

7. Mencatat pencapaian kemajuan siswa.

D. Tujuan Akhir

Peserta diklat dapat menyampaikan argumentasi dan pendapatnya serta 

penyataan penghargaan secara meyakinkan dan simpatik sehingga terdapat 

kesamaan pikiran dengan menggunakan bahasa yang santun.
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E. Kompetensi

Modul Bahasa dan Sastra Indonesia untuk tingkat Madya ini mencakup 4 kompetensi yang terbagi dalam 16 subkompetensi.

Kompetensi dan subkompetensi modul ini adalah 

3.   Berbicara

3.5 Berdiskusi

Kompetensi Materi Pokok Pemelajaran

Sub 

Kompetensi

Kriteria

kinerja
Ruang Lingkup

Sikap Pengetahuan Keterampilan

3.   Berbicara
3.5 Berdiskusi

- Gagasan yang 
relevan dengan 
topik diskusi, 
menggunakan 
kalimat yang baik 
dan yang sesuai 
dengan sifat 
gagasan 
disampaikan 
dengan 
mengunakan 
teknik atau cara 
yang tepat.

- Pendapat yang 
berbeda(menyan

- Teks, bahan 

ajar, artikel, 

dan surat 

kabar/majalah 

dll, yang 

memuat 

masalah yang 

perlu dipahami 

dan atau 

dicarikan 

- Santun 
dalam 
berbicara 
dan 
menyampaik
an gagasan.

- Santun 
dalam 
berbicara 
dan 
menyampaik
an pendapat 
yang 
berbeda.

- Teknik atau 
cara 
menyampaika
n gagasan 
yang relevan.

- Ungkapan 
yang 
mendukung 
gagasan.

- Teknik atau 

cara 

menyampaikan 

gagasan yang 

- Menyampaikan 
gagasan yang relevan 
dengan menggunakan 
ungkapan yang 
relevan.

- Menyampaikan alasan, 
bukti yang 
bertentangan dengan 
pendapat orang lain 
dengan santun dan 
ekspresif.

- Mengkomunikasi 

argumentasi dan 
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ggah) secara 
halus tanpa 
menimbulkan 
konflik 
dikemukakan 
dengan santun 
dan ekspresif.

-Dalam 

berargumentasi 

secara santun dan 

relevan dengan 

topik diskusi, 

kalimat yang baik 

digunakan dan 

pendapat mitra 

bicara dihargai.

solusinya. - Simpatik dan 
persuasif
dalam 
menyampaik
an 
penghargaan
.

- Tegas dan 

meyakinkan 

dalam 

berekspresi

berbeda atau 

menyanggah 

pendapat yang 

berbeda

- Konsep dan 

teknik 

berargumenta

si.

- Konsep dan 

teknik 

menyampaika

n simpulan.

pernyataan 

penghargaan secara 

meyakinkan dan 

simpatik.

- Menyampaikan 

simpulan dengan tepat 

atas dasar fakta dan 

opini.
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F. Cek Kemampuan

Berilah tanda (V) pada kolom ya atau tidak yang tersedia sesuai yang Anda 

pahami.

No. Petanyaan ya tidak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tahukah Anda arti berkomentar?

Tahukah Anda macam-macam diskusi?

Tahukah Anda pihak-pihak yang terlibat dalam 

diskusi?

Dapatkah Anda menyampaikan pendapat yang 

relevan dengan topik diskusi?

Dapatkah Anda mengemukakan pendapat yang 

berbeda secara santun?

Dapatkah Anda berkomentar positif terhadap 

suatu pernyataan?

Dapatkah Anda berkomentar negatif terhadap 

suatu pernyataan dengan santun?

Dapatkah Anda menyanggah pernyataan 

pendapat orang lain dengan santun?

Tahukah Anda teknik menyampaikan simpulan?

Tahukah Anda tata cara berpendapat, 

berkomentar dan memberi tanggapan.

Jika Anda menjawab “ya” berjumlah 80%, hubungi fasilitator untuk 

menentukan kegiatan selanjutnya. Namun jika Anda menjawab “ya” kurang 

dari 80%, silahkan pelajari modul ini sampai tuntas.
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A. Rencana Belajar Peserta Diktat

NO.
Jenis 

Kegiatan 
Tanggal Waktu

Tempat 

Kegiatan

Alasan 

Perbaikan 

Disetujui 

oleh 

Fasilitator

1. Mengerjakan 

tes cek 

kemampuan.

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

2. Mempelajari 

kegiatan 

belajar 1 dan 

2.

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

3. Mengerjakan 

pelatihan.
..... ..... ..... ..... .....

4. Mengerjakan 

tes uji 

kemahiran.

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

5. Melaksanakan 

diskusi 

kelompok. ..... ..... ..... ..... .....
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BAB. II
PEMBELAJARAN

Kegiatan Belajar 1.

Memahami Konsep Diskusi

a. Tujuan 

Setelah selesai pemelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu :

1. Memahami diskusi.

2. Memahami pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi.

3. Menyampaikan pendapat yang sesuai dengan topik diskusi.

4. Mengemukakan pendapat yang berbeda secara santun.

b. Uraian Materi  (Pelajari materi berikut ini dengan seksama)

Kata diskusi berasal dari bahasa latin (Discusio, Discusum) yang berarti 

pertukaran pikiran. Diskusi adalah pertukaran pikiran (gagasan, pendapat) 

antara dua orang atau lebih secara lisan, biasanya untuk mendapatkan 

kesamaan (kesepakatan, kecocokan) pikiran (gagasan, pendapat).

Maksud dan tujuan diskusi:

1) Untuk tukar menukar informasi serta mengerti pendapat orang lain.

2) Untuk belajar dari orang lain (misalnya: Cara seseorang mengemukakan 

pikiran, pengalaman dan lain-lain).

3) Untuk menilai baik buruknya suatu ide atau gagasan menurut orang lain.

4) Untuk melihat sejauh mana orang lain mau berpartisipasi.

5) Untuk melihat ide/gagasan mana serta rencana-rencana yang baik 

berdasarkan penilaian bersama.
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Bentuk-bentuk diskusi:

1. Diskusi Kelompok

Dalam diskusi ini perlu ada: Moderator (pemimpin diskusi), notulis dan 

beberapa peserta, penyaran, penyaji yang sekaligus sebagai 

penyanggah. Bentuk diskusi ini digunakan untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi oleh kelompok. Sifatnya tidak formal sehingga 

penyaji tidak perlu menggunakan makalah/kertas kerja. Penyaji cukup 

menyajikan pendapat ataupun sanggahan dengan dipandu oeleh 

moderator. Selama diskusi berlangsung notulis mencatat inti pendapat, 

pertanyaan dan jawabannya; dan moderator menerangkan pokok-pokok 

kesepakatan. Pada akhir diskusi, moderator menyampaikan simpulan 

hasil diskusi.

2. Diskusi Panel

Diskusi ini biasanya digunakan untuk memperluas wawasan mengenai 

masalah yang sedang hangat. Diskusi ini biasanya melibatkan beberapa

pakar dari disiplin ilmu atau profesi yang berbeda untuk bertindak 

sebagai panelis/pembicara. Organisasi diskusi panel terdiri dari:

- Moderator

- Panelis/penyaji

- Pendengar

- Peserta

- Notulis

Moderator bisa langsung bertanya kepada penulis untuk menggali 

pandangan/pendapat. Pendengar diberi kesempatan untuk bertanya 

ataupun menanggapi/menyanggah pendapat para panelis. Selama 

diskusi, notulis mencatat pokok pikiran panelis, pentanyaan, sanggahan 

dan jawabannya. Pada akhir diskusi, moderator menyajikan pokok-pokok 

pikiran hasil diskusi.
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3. Seminar

Diskusi dalam bentuk ini biasanya digunakan untuk mencari 

kesepakatan/kesamaan langkah atau pandangan dalam menghadapi 

suatu persoalan. Organisasi seminar biasanya terdiri dari :

- Moderator

- Notulis

- Pemrasaran

- Pembahas

- Peserta

Diskusi semacam ini sifatnya formal, maka para pemrasaran perlu 

menyiapkan kertas kerja(makalah) untuk disajikan. Setelah ditanggapi 

oleh para pembahas, para peserta jangan diberi kesempatan untuk 

menanggapi ataupun menyanggah. Selama diskusi berlangsung, notulis 

mencatat pokok-pokok pikiran makalah, sanggahan/pertanyaan dan 

jawabannya. Pada akhir diskusi moderator menyampaikan simpulan atau 

pokok-pokok pikiran hasil pembicaraan.

Contoh: Pengaturan tempat duduk dan tugas masing-masing.

1. Diskusi kelompok                            2. Diskusi Panel

3. Seminar

     

  Keterangan :

X
     Ps               Ps

     Ps        Ps     Ps

X
Pb               Pb

Pn   Pn   Pn   Pn   Pn   Pn

Pn   Pn   Pn   Pn   Pn   Pn

X
Pb               Pb

Pb                       Pb

Pbs      Pbs      Pbs

Pn   Pn   Pn   Pn   Pn   Pn

Pn   Pn   Pn   Pn   Pn   Pn

Keterangan:
X : Pemimpin/Moderator/Pemandu
Ps : Peserta
Pb : Pembicara/Pemrasaran/Panelis
Pbs : Pembahas
Pn : Pendengar/peserta



Modul BHS.IND.MAD.03.5 10

Unsur-unsur yang terlibat dalam diskusi adalah penyelenggara diskusi, 

moderator, penyaji, notulis dan peserta.

1. Penyelenggara Diskusi

Tugas penyelenggara diskusi adalah sebagai berikut:

1.1 Menetukan pokok masalah yang akan didiskusikan.

1.2 Mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan diskusi, 

seperti: tempat, hari, tanggal waktu, peralatan, penggandaan 

makalah, konsumsi, perizinan dan lain-lain.

1.3 Merundingkan terlebih dahulu dengan orang-orang yang diharapkan 

menjadi pembicara, moderator dan pembahas serta memperkirakan 

siapa saja pesertanya.

1.4 Membuat diskusi dengan uraian pendek, tepat dan tidak bertele-tele.

1.5 Membuat laporan hasil diskusi kapada pihak terkait.

2. Moderator atau Pemandu Diskusi

Tugas utama seorang moderator adalah mengatur jalannya tukar 

menukar pendapat selama diskusi berlangsung, sehingga diskusi dapat 

berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan.

Peranan moderator sangat menentukan bagi kelancaran dan keberhasilan 

suatu diskusi, untuk itu seorang moderator harus memiliki syarat-syarat 

sebagai berikut:

2.1 Memahami aturan permainan diskusi.

2.2 Dapat memimpin diskusi dengan sabar, ramah, jujur dan tidak 

memihak.

2.3 Dapat menghargai setiap pendapat.

2.4 Dapat berbahasa yang efektif dan sopan sehingga ucapan-

ucapannya mudah dimengerti dan tidak menyinggung perasaan.

2.5 Dapat menengahi kesimpulan dari pembicaraan yang dikemukakan 

para peserta.
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3. Penyaji dan Pemrasaran

Penyaji atau pemrasaran adalah orang yang menyampaikan pikiran, ide, 

pendapat dan gagasan yang biasanya dituangkan dalam makalah untuk 

disajikan dalam diskusi. Seorang penyaji dalam menyajikan makalahnya

hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

3.1 Makalah yang dibawakan tidak menyimpang dari topik diskusi.

3.2 Manyajikan makalah hendaknya jangan bertele-tele, tetapi langsung 

menuju masalah yang hendak dikemukakan.

3.3 Harus terbuka, artinya mau menerima kritik dari penyanggah.

3.4 Didalam menjawab sanggahan harus sopan dan mempergunakan 

bahan yang baik agar tidak menyinggung perasaan.

4. Notulis

Tugas notulis adalah mencatat pokok-pokok pembicara dari awal sampai 

diskusi berakhir. Hasilnya diserahkan kepada penyelenggara untuk bahan 

laporan.

5. Peserta Diskusi

Peserta diskusi adalah orang yang bertugas menanggapi, menambah, 

dan memperbaiki ide, gagasan dan pendapat penyaji. Dalam 

menyampaikan pendapatnya, peserta harus memperhatikan persiapan 

dan tata krama sebagai berikut:

5.1. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan mencari jalan sebanyak 

mungkin keterangan yang bertahan dengan masalah yang 

didiskusikan sebelum diskusi berlangsung.

5.2. Ikut serta dalam pembicaraan dengan semangat kerjasama dan rasa 

persaudaraan yang tinggi.

5.3. Peka terhadap teknik yang dapat mendorong diskusi berjalan lancar 

dan berguna bagi semua peserta.

5.4. Berbicara jangan langsung ditujukan kepada penyaji, tetapi harus 

melalui moderator terlebih dahulu.
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5.5. Harus mempergunakan bahasa yang baik dan sopa agar tidak 

menyinggung perasaan.

5.6. Tidak boleh memaksa agar pendapatnya diterima.

5.7. Apabila mengemukakan sanggahan harus berdasarkan bukti dan 

fakta-fakta serta alasan yang tepat.

Menyampaikan Pendapat

Diskusi biasanya diadakan dengan tema tertentu. Dalam diskusi, masalah-

masalah yang ada dibahas, dikaji, dan dianalisis kemudian dicarikan solusi 

atau pemecahannya. Kegiatan pembahasan, pengkajian, penganalisaan, dan 

pencarian solusi itu akan memunculkan pertukaran pendapat atau gagasan.

Agar seseorang peserta diskusi bisa menyampaikan gagasan yang baik, ia 

harus memperhatikan hal-hal berikut.

1. Peserta harus menguasai masalah yang akan dibahas dalam diskusi.

2. Dalam menyampaikan pendapat atau gagasan, peserta harus sopan dan 

jauh dari sifat arogan.

3. Peserta harus menyampaikan pendapat atau gagasan yang rasional dan 

sistematis.

Apabila kita ingin menyampaikan pendapat, menolak, menyetujui, maupun 

menyampaikan usul dalam suatu diskusi, hendaknya memperhatikan etika 

dan sopan santun berbahasa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat yaitu:

a. Mengangkat tangan.

b. Menyampaikan salam.

c. Memperkenalkan diri.

d. Menyampaikan inti pembicaraan ataupun pendapat.

e. Mengucapkan salam penutup.      
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Tata cara Berpendapat/berkomentar

Pendapat/komentar/tanggapan dapat positif dapat pula negatif.

- Komentar positif     : Persetujuan, dukungan, optimisme, pujian.

- Komentar negatif     : Penolakan, kritik, pesimisme, keprihatinan.

Tata cara Pendapat/komentar/memberi tanggapan hendaknya:

1. Didasari pengetahuan mengenai masalah yang dibicarakan.

2. Sopan dan tidak emosional.

3. pendapat harus logis, sistematis, berdasarkan fakta.

4. Jika komentar positif hendaknya mengungkapkan pada/dari aspek mana 

dulunya persetujuan atau optimisme diberikan.

5. Jika komentar negatif (berisi penolakan) gunakan kalimat penolakan 

yang sifatnya tidak langsung, berilah alasan yang logis dan kuat beserta 

solusinya. Kalau berupa kritik, keprihatinan atau pesimisme diberikan.

Contoh komentar positif (+) dan negatif (-):

(+)  Pidato itu memotivasi kita untuk bekerja keras.

(-)   Isi pidato itu terlalu membebani SMK.

(+) Gagasan-gagasannya perlu segera diwujudkan.

(-)   Gagasan itu hanya dapat dilontarkan dihapan kaum marjinal.

Contoh penolakan yang santun (B) dan yang kurang santun (K).

(B) Sebaiknya pendapat anda dilengkapi fakta atau bukti-bukti.

(K) Pendapat anda bertentangan dengan kenyataan sehingga sulit diterima 

akal sehat.

(B)  Saya kurang sependapat dengan kenyataan sehingga sulit diterima akal 

sehat.

(K)  Saya rasa pendapat anda salah total, sehingga saya benar-benar tidak 

setuju, dan peserta lain juga tidak akan setuju.
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Contoh dukungan/persetujuan yang baik/santun (B) dan kurang baik/kurang 

santun(K)

(B)  Saya dapat menerima pendapat Rudi karena realistis.

(K)  Tanpa banyak komentar, saya setuju dengan pendapat Andri.

(B)  Cara yang diusulkan Tono lebih efisien, oleh karenanya saya 

sependapat.

(K)  Karena Andi anak pejabat, saya mohon pendapatnya didukung.

Contoh menyampaikan pendapat dalam diskusi.

Selamat pagi! Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama 

saya Nadia, wakil dari kelas satu. Saudara ketua, saya kurang sependapat 

dengan usul Hendra.

Kondisi keuangan kita saat ini memprihatinkan, tidak mungkin berpesta 

pora, yang paling penting dari acara tersebut adalah bisa mencapai tujuan 

yang baik yaitu memiliki pengurus OSIS yang baru secara demokratis.

Contoh menolak suatu pendapat

Contoh menolak suatu pendapat

Saya kurang sependapat dengan saudara tentang............ 

karena...........

Cara yang diusulkan saudara Nicky lebih efisien, oleh karena 

itu, saya sependapat
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Rangkuman 

Setelah Anda membaca/mempelajari materi tersebut, buatlah 

rangkumannya!

PELATIHAN 1

Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini, kemudian berikan 

komentarnya. 

Jika Anda setuju dengan pendapat/fenomena berikut, berikan dukungan 

yang santun disertai alasan yang logis. Kalau Anda tidak setuju, berikan 

penolakan yang santun disertai alasan yang logis dan berikan pula solusinya.

1. Untuk meningkatkan ketertiban sekolah, siswa yang terlambat dikenai 

denda Rp. 5000,-
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2. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas pemerintah DKI melarang becak 

beroperasi di pusat kota.

3. Kendaraan yang berasap tebal dilarang beroperasi.

4. Energi nuklir harus dikembangkan untuk mengantisipasi menipisnya 

cadangan minyak bumi.

5. Kemampuan lahan pertamina di pedesaan untuk menghidupi penduduk 

sangat terbatas, sehingga urbanisasi ke sentra-sentra industri 

merupakan solusi terbaik.

JAWABAN

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

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

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

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

5. ......................................................................................
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Kegiatan Belajar 2.

Mengapresiasi Cerpen

a.   Tujuan 

Setelah membaca Cerpen “Cincin Emas”, peserta diklat diharapkan mampu 

memberi komentar/pendapatnya, sekaligus mengapresiasikan Cerpen.

b.   Uraian Materi

  Bacalah Cerpen berikut dengan cerma! 

CINCIN EMAS
Oleh Eko Hartono

Bayangan cincin emas itu berkilauan di pelupuk mata Nimah. Hatinya 

jadi gemas dan penasaran. Dia sudah menghitung berapa kira-kira harga cincin 

emas itu. Apalagi harga emas sekarang lagi naik tinggi. Kesulitan hidupnya akan 

teratasi bila dia menjual cincin emas itu.

Namun, apakah karena hal itu dirinya mesti menjadi pencuri? Hati 

Nimah jadi tidak tenang. Ada pertentangan dalam batinnya. Sebenarnya dia tak 

hendak memiliki pikiran sejauh ini. Tapi kebutuhan hidup keluarganya yang 

mendesak untuk segera dipenuhi mendorongnya memiliki pikiran jahat.

Cincin emas yang dibayangkannya itu memang bukan miliknya, 

melainkan milik majikannya. Ia seorang wanita tua yang tinggal sendirian di 

rumah mewahnya. Tiap pagi Nimah datang ke rumahnya untuk mencuci, 

memasak, dan membersihkan rumah. Sampai sore hari dia baru bisa pulang. 

Pekerjaan itu dilakoninya sejak suaminya di PHK beberapa bulan yang lalu.

Pikiran untuk mengambil cincin emas milik majikannya itu muncul 

setelah bimo, anak sulungnya, merengek minta uang buat bayar ujian SD. Juga 

karena Pak Sukri, pemilik rumah, menagih uang sewa yang sudah menunggak tiga 

bulan. Nimah dan suaminya berusaha meminjam uang ke sana kemari, namun tak 

juga berhasil. Tak ada seorang pun yang bisa meminjaminya uang.

“Nimah, ke sini sebentar!”
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Tiba-tiba terdengar suara Nyonya majikan memanggilnya.

Nimah tergeragap dari lamunannya. Dia bergegas menghampiri Bu Yanti 

yang ada di ruang depan.

“Ada apa, Nya?”

“Tolong pijat kakiku,” pinta wanita tua itu tampak kelelahan di kursi 

goyangnya. Beliau barusan jalan-jalan mengitari halaman rumah sambil 

memotong tanaman.

Nimah bersimpuh di bawah kaki Nyonya majikan dan mulai memijat kaki 

Nyonya majikan yang sudah keriput dan kering. Sambil memijat mata Nimah tak 

lepasnya memandang tiga cincin emas yang melingkar di jari-jari tangan 

majikannya. Yang dua ada di jari tangan kanan, dan yang satu lagi di jari tangan 

kiri.

“Kamu memandang apa, Mah?” tanya Bu Yanti tiba-tiba mengagetkan 

Nimah. Rupanya gerak-gerik Nimah diperhatikan oleh Nyonya majikan. Nimah jadi 

agak gugup.

“Ngh, tidak, Nya. Saya ...,” Nimah jadi bingung, apa yang mesti 

dikatakannya.

“Kamu tadi memerhatikan cincinku ini. Tentu kamu bertanya-tanya 

kenapa ada tiga buah melingkar di jariku ini?”

Nimah hanya diam saja. Dugaan majikannya tak sama seperti yang ada 

dalam pikirannya.

“Dulu cincin di jari tanganku ini ada lima. Yang dua sudah hilang. 

Semua sebagai pertandakehidupan keluarga kami. Ketika suamiku dan Seorang 

anakku meninggal dalam kecelakaan, dua cincin yang kupakai juga ikut raib. 

Entah bagaimana bisa hilang. Tapi itu sudah menjadi isyarat aku akan kehilangan 

dua orang yang amat kucintai,” jelasnya.

“Berarti cincin itu bertuah, Nya?”

“Begitulah yang dikatakan orang. Kelima cincin yang didapat suamiku ini 

memang bertuah, karena diberi oleh orang pintar yang berilmu tinggi. Sebenarnya 

aku tak mempercayai semua ini, tapi kenyataannya aku telah kehilangan dua 

orang yang kucintai. Tiga cincin ini melambangkan kehidupan dalam keluargaku, 
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yakni aku dan kedua anakku. Jika salah satu dari cincin ini hilang atau tak kupakai 

lagi, maka itu pertanda salah satu dari kami akan meninggal...”

Nimah tercenung mendengar penuturan Nyonya majikannya. Hatinya 

jadi masgul. Niat untuk mencuri salah satu cincin itu pun jadi urung. Dia tak tega 

melakukan pembunuhan.

Pembunuhan? Ya! Jika dia mengambil salah satu cincin milik majikannya 

itu, maka sama artinya mencabut salah satu nyawa dari keluarga majikannya. 

Memang cerita Nyonya majikannya itu terasa tidak masuk akal, tapi Nimah 

mempercayainya. Karena di kampung halamannya juga ada kepercayaan terhadap 

benda-benda bertuah yang berpengaruh pada kehidupan pemiliknya, seperti batu 

akik atau batu aji.

Nimah kini harus mempertimbangkan kembali niatnya untuk mencuri 

cincin emas itu. Padahal tadinya dia berpikir, majikannya tak akan begitu 

kehilangan bila salah satu cincinnya hilang. Toh, dia masih punya dua cincin lagi. 

Dan lagi menurut Nimah, dia akan lebih mudah mengambil dan membawa pergi 

cincin emas itu. Jika nanti sang Nyonya bertanya dimana cincinnya, Nimah 

berpura-pura tidak tahu dan menganggap Nyonya majikannya lupa menaruhnya.

Tapi sekarang segala rencana Nimah buyar. Dia kembali berpikir apa 

yang mesti dilakukannya. Apakah mesti mengambil barang berharga lainnya? 

Televisi, VCD, kulkas, kipas angin, atau mini compo? Tapi bagaimana nanti 

membawanya? Tentu sangat kentara sekali jika dia mengambil barang-barang itu! 

Ah, jadi bingung!

Sampai di rumahnya sendiri, Nimah masih sibuk memikirkan hal ini. Dia 

merasa didesak sang waktu. Sementara suaminya sudah tidak bisa diharapkan 

lagi. Nimah sering dibuat kesal jika berbicara dengan suaminya yang masih 

menganggur itu. Nimah capek bertengkar terus.

  Pagi-pagi sekali Nimah sudah berangkat ke rumah majikannya. Dia 

telah memutuskan akan mengambil sebagian barang-barang berharga milik 

majikannya. Tape compo, VCD, atau kipas angin.

Toh, nyonya majikan selama ini tak begitu memperhatikannya. Kalau 

nanti Nyonya bertanya, ke mana barang-barang itu, Nimah bisa bilang,”Dicuri 
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orang.”  Nimah yakin, Nyoya tak akan begitu kehilangan. Karena selama ini beliau 

tak begitu memerlukan semua barang itu.

Tapi sesampainya di rumah majikannya, betapa kaget Nimah melihat 

suasana dalam rumah berantakan. Barang-barang berharga seperti televisi, 

kulkas, VCD, kipas angin, tape compo, bahkan guci-guci kuno hilang entah ke 

mana. Sementara Nyonya majikan tampak duduk bertekur di kursi goyangnya.

“Apa yang terjadi, Nya?” tanya Nimah panik.

“Semalam ada pencuri masuk rumah ini dan mengambil semua barang 

berharga. Untungnya mereka tidak membunuh saya,” jawab Bu Yanti tak 

menunjukkan rasa sedih.

  “Nyonya tidak lapor polisi?”

 “Tidak perlu, Mah. Buat apa? Toh saya tidak memerlukan barang-

barang itu lagi. Saya sudah tua. Saya tidak ingin memikirkan harta duniawi lagi,” 

jawab Nyonya majikan tenang.

Nimah jadi tertegun. Dia jadi getun karena terlambat mengambil 

barang-barang berharga itu.

“Oh,  ya, Mah. Aku mau memberikan sesuatu buat kamu,” ucap Nyonya 

majikan sambil melepaskan satu cincin emasnya dan menyerahkan pada Nimah.

“Ini buat saya, Nya?”ujar Nimah jadi bingung dan kaget.

“Ya! Sudah cukup lama kamu bekerja di sini. Aku perlu memberi hadiah. 

Mungkin cincin itu akan lebih berguna buat kamu atau keluargamu.”

“Tapi, Nya....?”

“Kamu jangan khawatir aku akan mati karena kehilangan cincin itu?”

Nimah mengangguk pelan. Nyonya majikan tersenyum. “Itu hanya 

takhayul, Mah. Yang menentukan kematian manusia bukan benda-benda, tapi 

Tuhan. Jadi takdir telah menentukan kematiankita, siapa yang biasa mengelaknya. 

Dan lagi aku memang sudah tua. Jika tiba-tiba kematian menjemputku itu sudah

sewajarnya. Jadi kamu tak perlu khawatir, Mah. Takdir manusia itu sudah 

ditentukan yang di atas. Kamu mengerti, kan?” jelas Nyonya majikan penuh 

kearifan.
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Nimah mengangguk. Hatinya terharu dan terenyuh oleh kebaikan 

nyonya majikannya. Dia jadi menyesal karena sempat memiliki pikiran buruk 

untuk mengambil barang-barang berharga milik majikan.

“Terima kasih, Nya. Nyonya sangat baik,”ucap Nimah terbata-bata.

“Sama-sama, Mah. Kamu juga telah banyak berbuat baik padaku. Tanpa 

kehadiranmu di rumah ini, hidup yang kujalani terasa sepi dan hampa. Kamu 

begitu setia, jujur, berbakti, dan rajin. Kamu sudah kuanggap seperti keluarga ku 

sendiri. Selama ini aku sering kesepian , karena kedua anakku tak pernah 

mengunjungiku. Mereka hanya datang pada hari raya saja. Mereka tak peduli lagi 

padaku. Hanya dengan mengirim uang setiap bulan mereka seolah-olah telah 

memperhatikanku. Padahal bukan itu saja yang aku inginkan, tapi lebih dari itu. 

Tapi sudahlah, aku tak mau bersikap cengeng. Aku mengerti mereka sudah 

mempunyai keluarga sendiri-sendiri. Mereka tentu harus lebih memperhatikan istri 

serta anak-anak mereka daripada ibu mereka yang sudah tua renta ini. Dan lagi 

sejak ada kamu, aku tak merasa kesepian. Kamu sangat peduli dan baik padaku. 

Mudah-mudahan kamu tak bosan menemaniku disini...”

“Saya berjanji akan terus menemani Nyonya,” Sahut Nimah tegas.

Bu Yanti hanya tersenyum tipis.

Beberapa hari kemudian Nyonya majikan meninggal dunia karena 

serangan jantung. Nimah mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini terjadi bukan 

karena cincin emas diberkan padanya.

Dari: Kedaulatan Rakyat Minggu, 24 Oktober 1991   
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Tugas

Setelah Anda membaca Cerpen “Cincin Emas”, buatlah kelompok diskusi, dan 

tentukan organisasi kelompoknya. Diskusikan Cerpen tersebut.

Seandainya penyaji mengemukakan Cerpen “Cincin Emas”, mampu memberikan 

kesan budaya bangsa bagi pembacanya, sampaikanlah pendapat Anda dengan 

santun, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang memuaskan.
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BAB. III
UJI KEMAHIRAN

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang tepat!

1. Pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara 

lisan dengan tujuan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau 

pendapat disebut ...

a. Tanya jawab

b. Bercakap-cakap

c. Diskusi

d. Negosiasi

e. Debat

2. Diskusi yang melibatkan beberapa pakar dari disiplin ilmu atau profesi yang 

berbeda untuk bertindak sebagai panelis/pembicara disebut ...

a. Diskusi kelompok

b. Seminar

c. Diskusi panel

d. Lokakarya

e. Simposium

3. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat sdalam diskusi, kecuali ...

a. Moderator/Ketua diskusi

b. Peserta diskusi

c. Sekretaris

d. Peninjau/pengunjung

e. Penanggung jawab

4. Seorang moderator yang baik harus mengikuti hal-hal berikut ini, kecuali ...

a. Mempersiapkan diri secara seksama

b. Mempertimbangkan faktor kenyamanan peserta
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c. Mendengarkan diskusi secara seksama

d. Membiarkan semua peserta diskusi berbicara sepuasnya

e. Memastikan semua peserta diskusi memperleh kesempatan yang sama 

untuk berbicara

5. Yang tidak termasuk syarat peserta diskusi adalah ...

a. Mematuhi aturan main diskusi

b. Kurang memahami materi diskusi

c. Aktif menyumbangkan pikiran

d. Menghargai pendapat orang lain

e. Menghindari sifat emosional

6. Berikut ini adalah jal-hal yang harus diperhatikan ketika hendak 

menyampaikan pendapat:

(1)  Memperkenalkan diri

(2)  Mengangkat tangan

(3)  Menyampaikan alasan

(4)  Mengucapkan salam penutup.

(5)  Menyampaikan inti pembicaraan ataupun pendapat

Urutan yang benar ketika kita hendak menyampaikan pendapat adalah ...

a. (1), (2), (3), (4), (5)

b. (2), (3), (1), (5), (4)

c. (5), (4), (3), (2), (1)

d. (2), (4), (5), (1), (3)

e. (3), (2), (1), (4), (5)

7. Catatan mengenai semua pembicaraan dalam sebuah diskusi disebut..

a. Berita acara 

b. Nota

c. Notula

d. Catatan rapat

e. Catatan diskusi
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8. Dibawah ini tata cara berpendapat, berkomentar, kecuali ...

a. Didasari pengetahuan yang cukup, mengenai masalah yang dibicarakan

b. Sopan dan tidak emosional

c. Pendapat harus logis

d. Komentar harus sistematis

e. Pendapat boleh tidak berdasarkan fakta

9. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyaji atau pemrasaran saat 

menyajikan makalahnya, kecuali ...

a. Cukup membagikan makalah tanpa dibahas

b. Harus terbuka, artinya mau menerima kritik dari penyanggah

c. Didalam menjawab sanggahan harus sopan dan mempergunakan bahan 

yang baik agar tidak menyinggung perasaan

d. Makalah yang dibawakan tidak menyimpang dari topik diskusi

e. Menyajikan makalah hendaknya jangan bertele-tele.

10. Salah satu tugas penyelenggara diskusi adalah ...

a. Mencari tempat diskusi

b. Menghitung anggaran

c. Membentuk panitia diskusi

d. Mengundang peserta

e. Menentukan pokok masalah yang akan didiskusikan.

11. Penyaji mengatakan “masih banyak pelajar yang tidak menggunakan 

waktunya untuk belajar dan meningkatkan prestasi”. Siswa yang rajin merasa 

keberatan lalu menyanggah hal tersebut. Kalimat yang mengungkapkan 

sanggahan yang baik adalah ....

a.  Saudara penyaji, jangan menyalahkan siswa saja, orang tua dan guru 

perlu dipersalahkan.

b. Saudara moderator yang terhormat, hal itu tidak akan terjadi jika kami 

diberi sarana.
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c. Saudara moderator yang terhormat, hal itu terjadi karena siswa tidak 

diberi pengarahan.

d. Saudara penyaji yang terhormat, tidak semua siswa berbuat begitu, 

buktinya kami selalu mmanfaatkan waktu dengan belajar kelompok.

e. Saudara penyaji yang terhormat, sudahkah Saudara meneliti hal tersebut 

dengan baik.

12. Kalimat sanggahan yang tepat sesuai dengan santun diskusi ....

a. Saudara penyaji, pendapat Saudara tentang tidak akan tercapainya 

pemerataan bahasa indonesia karena terpeliharanya bahasa daerah 

kurang tepat. Bahasa Indonesia dapat dimasyarakatkan asalkan kita mau 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi.

b. Saudara penyaji mengemukakan bahwa bahasa daerah jika dipelihara 

dapat menggangu pemerataan bahasa Indonesia itu memang tepat 

karena akhirnya bahasa Indonesia bisa tersisihkan.

c. Pemasyarakatan bahasa Indonesia bisa saja tercapai asalkan kita semua 

mau menyebarkan dan memeliharanya dengan baik, baik di sekolah 

maupun di rumah.

d. Saudara penyaji, pendapat Saudara tentang pemasyarakatan bahasa 

Indonesia yang sulit dicapai bukan karena banyaknya bahasa daerah, 

melainkan tingginya pengguna bahasa daerah, terima kasih.

e. Menurut saya bahasa daerah itu tidak perlu dipelihara karena sudah ada 

yang memakainya, sehingga otomatis pemakainya itulah yang langsung 

memeliharanya, demikian penyaji.

13. Penyaji: Saya kira, pembinaan tentang kebersihan tidak perlu diadakan 

secara serius, sebab hal ini sudah menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab masyarakat.

Tanggapan yang sesuai dengan pendapat di atas adalah ....

a. Saya kurang sependapat dengan penyaji karena pendapatnya terlalu 

mengada-ada.

b. Saya tidak setuju dengan penyaji, karena pendapatnya sulit dipecahkan.
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c. Saya menolak pendapat penyaji karena masalah yang dibahas terlalu 

bertele-tele.

d. Saya kurang sependapat dengan penyaji, karena realita yang diungkapkan 

tidak sepenuhnya demikian.

e. Saya rasa pendapat penyaji terlalu teoritis, maka saya tidak setuju.

14. Berikut ini adalah kalimat-kalimat yang dapat digunakan untuk menyanggah 

pendapat orang lain, kecuali ....

a. Menurut saya pendapat Saudara Dedy perlu ditinjau kembali.

b. Pendapat Saudara Dedy benar, tetapi saya kira sulit dilaksanakan.

c. Pendapat Saudara Dedy benar, tetapi perlu dibuktikan terlebih dahulu.

d. Pendapat Saudara Dedy benar, tetapi untuk melaksanakannya mungkin 

kita tidak mampu.

e. Pendapat Saudara Dedy tidak masuk akal dan sulit dilaksanakan.

15. Kalimat yang sopan untuk menyanggah pendapat dalam diskusi adalah ....

a. Saya tidak setuju dengan ide yang dikemukakan itu.

b. Rasanya janggal bila penyaji berpendapat seperti apa yang disampaikan 

tadi.

c. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang disampaikan penyaji.

d. Dari tadi sebenarnya saya ingin menanggapi, karena saya 

dipertimbangkan.

e. Saya menemukan beberapa hal yang kiranya dapat dipertimbangkan.
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KUNCI JAWABAN

Pelatihan 1

Silahkan Bapak/Ibu pembimbing mencermati susunan kalimatnya dan ketepatan 

maksudnya!

Uji Kemahiran

1. c

2. c

3. d

4. d

5. b

6. b

7. c

8. e

9. a

10. e

11. c

12. d

13. d

14. e

15. e
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PANDUAN PENILAIAN

Penilaian untuk (diskusi), dinilai dengan empat parameter, yaitu parameter isi, 

alur, kosakata, kaidah Bahasa Indonesia.

Berilah nilai (rentang 1 - 10) untuk setiap subparameter, kemudian hitunglah 

rerata untuk setiap parameter. Taruhlah titik untuk nilai rerata pada setiap garis 

parameter, kemudian hubungkan titik-titik itu sehingga membentuk sebuah segi

empat. Luas segi empat itu akan menunjukkan besar kecilnya nilai jawaban untuk 

diskusi. Jika segi empat itu berukuran kecil, nilai jawaban soal tersebut akan 

rendah.

Catatan:

Parameter Isi             :    Substansi gagasan

            Relevansi dengan soal

Parameter Alur      :    Keberpolaan 

     Keruntutan 

     Kelancaran

Parameter Kosakata    :    Ketepatan menurut konteks variasi

Parameter Kaidah  :    Ketepatan struktur kalimat penerapan ejaan yang 

disempurnakan.

Ketepatan bentuk kata 
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BAB. IV
PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka cocokan jawaban anda dengan kunci 

jawaban yang tersedia. Kemudian hitunglah jawaban benar lalu gunakanlah rumus 

dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan materi yang baru saja anda 

pelajari.

Rumus

Arti tingkat penguasaan materi yang Anda capai

90% - 100%    =    Baik sekali

80% - 89%   =   Baik

70 – 79 % =   Cukup

Apabila penguasaan Anda telah sampai tingkat 70%, Anda dapat melanjutkan 

mempelajari modul berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan materi Anda 

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

modul ini.
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