
  KUNCI KEBERHASILAN 
Topic: Career 
 
Authentic Reading: 
“KUNCI KEBERHASILAN” (Kompas, March 25, 2012) 

 

 
 
Most people want to succeed or even reach the top level of their career. Professional 
communication plays a crucial role in shaping one’s success.   
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Learners will be able to: 
 Identify professional communication strategies that build trust  
 Make a connection between professional communication and success in career 
 Give an advice on how to be successful in career 
 Conduct a job interview using selected patterns and vocabulary 
 Use selected vocabulary commonly used in professional setting such as keberhasilan, 

ketekunan in the context 
 Use abstract nouns “ke-an” such as kepercayaan, kesabaran, and ketekunan 
 Construct a simile using “seperti,” “bagai”, and “ibarat” in the context 

Introduction

Learning Objectives

https://unsplash.com/@brucemars?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/success-business?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


  
Indonesian Materials Development Project - Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison 

and Education and Cultural Office, Embassy of the Republic of Indonesia, Washington D.C., USA 
 

2 

 

 
 
1. Diskusikan dengan teman sekelas, gambar mana yang menunjukkan kepercayaan, 
kesabaran, ketekunan, kesetiaan, kemampuan, dan kecerdasan?  

 

 

 
Budi berlatih memukul drum setiap hari sehingga dia 
mampu bermain drum dalam pawai drumband sekolahnya 
 

Neil baru saja selesai ujian IQ. Wah, dia mendapat skor 130! 
 

  
Wati mengikuti pelatihan online itu sejak pagi sampai 
sore. Dia mengikuti semua bagian dengan hati-hati. 
 

Mas Irwan telah bekerja di perusahaan telekomunikasi itu 
selama 20 tahun. Dia dipercayakan untuk memegang bagian 
layanan dan hadiah untuk pelanggan. 
 

 
2. Anda akan membaca sebuah artikel yang berjudul “Kunci Keberhasilan.” Kira-kira apa saja 
informasi yang ada di artikel ini? Tulislah kata kunci dari prediksi Anda! 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Persiapan
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1. Berikan nomor urut di samping setiap paragraf yang ada dalam bacaan di bawah ini! 
 
2. Bacalah artikel di bawah ini dan carilah kata kunci yang Anda tulis pada bagian prediksi 
(halaman 2 nomor 2)! Garisbawahi atau stabilo kata kunci yang sesuai dengan prediksi Anda! 
  
3. Menurut artikel, ada 6 cara untuk menumbuhkan kepercayaan orang lain. Sebutkan enam cara 
tersebut!  
 
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
4. _______________________________ 
5. _______________________________ 
6. _______________________________ 
 
 

 
Kunci Keberhasilan  

Sumber: Kompas, 25 Maret 2012 
Paragraf  
 
 
_______ 

KEPERCAYAAN adalah hal yang semakin mahal pada era modern sekarang ini. 
Seseorang bisa langgeng berbisnis kalau memegang kepercayaan klien. Begitu juga 
segala usaha lainnya, termasuk di dalam pekerjaan Anda.  
 

 
 
_______ 

Kepercayaan itu seperti pohon, tidak bisa tumbuh besar secara instan. Kepercayaan 
membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan untuk menjaga dan merawatnya 
agar bisa tumbuh besar. Berikut ini adalah cara yang bisa Anda pakai untuk 
menumbuhkan kepercayaan orang lain.  
 

 
 
_______ 

1. Bertemu muka 
Bila sering menyapa orang lewat e-mail atau chatting, luangkan waktu Anda 
dengan bertemu. Saat bertemu, hadirlah dengan seluruh jiwa raga Anda sehingga 
waktu akan terasa berkualitas dan terbangun kepercayaan.  
 

 
 
_______ 
 
 

2. Terbuka  
Jauhkan diri Anda dari segala rencana terselubung. Anda mungkin berpikir bisa 
mengelabui mereka, tetapi ingat, banyak orang yang memiliki intuisi baik. Orang 
juga bisa mempunyai rencana tersembunyi terhadap Anda, tetapi hadapilah dengan 
baik dan sopan. Jangan terpancing permainannya. 
 

Penyajian
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_______ 

3. Jujur  
Apabila Anda mengacaukan suatu rencana atau pekerjaan, jangan lari dan 
mengakulah serta segera perbaiki. Pikirkan hal positif bahwa dengan mengaku, 
hasil positif lainnya akan datang. Jangan buat pujian palsu kepada orang lain. Ingat 
orang mempunyai detektor yang bisa membaca maksud Anda.  
 

 
 
 
_______ 

4. Hargai orang lain 
Jangan coba meremehkan kemampuan orang lain. Saat sedang rapat, sebisa 
mungkin buka mata, telinga, dan pikiran sehingga bisa mendapatkan ide untuk 
memberikan masukan di dalam rapat. Hal itu menunjukkan kecerdasan emosional 
Anda bekerja. Semakin menunjukkan rasa hormat, orang lain pun akan menaruh 
kepercayaan terhadap Anda.  
 

 
 
 
_______ 

5. Menyesuaikan diri dengan situasi 
Bersiaplah dengan segala kondisi. Anda bisa saja diberikan tanggung jawab lebih 
dari berjanji akan memberikan yang terbaik. Jangan buat janji kosong dan 
lakukanlah tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Orang akan menaruh 
kepercayaan saat tanggung jawab itu selesai. Apalagi Anda bisa memberikan nilai 
tambah tersendiri terhadap orang lain, kepercayaan akan terbangun lebih cepat lagi. 
 

 
 
_______ 

6. Konsisten 
Setelah semua kepercayaan terbangun, jangan pernah meninggalkan kebiasaan baik 
Anda terdahulu. Konsistensi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan orang lain. 
Oleh karena itu, terus lakukan dan anggaplah kepercayaan buka “kata benda”, 
tetapi juga “kata kerja.”  
 

 
 

 
 
Pemahaman Bacaan: Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan 
informasi yang ada di artikel! 
 
1. Bacalah artikel “Kunci Keberhasilan” secara garis besar dan tentukan apakah pernyataan di 
bawah ini benar atau salah: 
No Pernyataan Benar Salah 
a Artikel ini membahas kehidupan seorang pegawai di Jakarta.   
b Artikel ini menggambarkan cara-cara supaya seseorang berhasil.   
c Artkel ini memberikan beberapa contoh biografi orang sukses   

 
2. Bacalah judul dan paragraf pertama. Apa hubungan keberhasilan dan kepercayaan?  

Latihan - Interpretive Mode
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3. Bagaimana cara menciptakan waktu yang berkualitas ketika kita bertemu atau bertatap muka 
dengan orang lain? 
 
4. Sikap terbuka seperti apa yang dapat menumbuhkan kepercayaan orang lain terhadap kita? 
 
5. Jika kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan, apa yang sebaiknya dilakukan? 
 
6. Bagaimana cara menghargai orang lain dalam dunia professional? 
 
7. Bagaimana cara menyesuaikan diri ketika diberikan tanggung jawab dalam pekerjaan? 
 
8. Mengapa konsistensi dalam bersikap penting dalam membangun kepercayaan? 
 
 

 
 
A. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kosakata dari bacaan! 
 
Langgeng (paragraf 1) Mengelabui (paragraf 4)  Meremehkan (paragraf 6) 
Terselubung (paragraf 4)  Terpancing (paragraf 4)  Kecerdasan (paragraf 6) 
 
 
1. ____________________ orang itu sangat tinggi. Nilai IQ-nya di atas 150! 
 
2. Orang itu sangat terbuka dan jujur. Dia tidak pernah punya rencana _____________ untuk 
orang lain. 
 
3. Pencuri itu memakai seragam perusahaan waktu masuk ke dalam gedung untuk 
_____________________ penjaga. 
 
4. Pasangan suami-istri itu baru saja merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 tahun. Walaupun 
hidup keluarga mereka tidak mudah, hubungan mereka tetap _________________. 
 
5. Atasan saya sangat tenang waktu berbicara dengan pegawai-pegawainya. Emosinya tidak 
pernah ____________ walaupun ada situasi yang kurang baik di perusahaan. 
 
6. Mahasiswa itu _________________________ ujian akhir dan memutuskan untuk tidak 
belajar. Setelah ujian, nilainya sangat rendah. 
  
 
 

Latihan Kosakata,  Struktur dan Tata Bahasa
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B. Sinonim 
 
Cocokkanlah kata-kata di sebelah kiri dengan sinonim yang tepat di sebelah kanan! 
1. Langgeng (paragraf 1)   a. membohongi; menipu 
2. Terselubung (paragraf 4)   b. terprovokasi; terpicu 
3. Mengelabui (paragraf 4)  c. menyepelekan; menganggap sesuatu/seseorang lebih 

rendah 
4. Terpancing (paragraf 4)   d. awet; abadi; tahan lama 
5. Meremehkan (paragraf 6)   e. kepintaran 
6. Kecerdasan (paragraf 6)   f. tersembunyi; rahasia 
 
C. Kata benda abstrak dengan circumfix “ke-an” 
  
1. Ubahlah adjektiva di samping kiri menjadi nomina abstrak dengan menggunakan circumfix 
“ke-an” 
 
Adjektiva Nomina abstrak dengan circumfix “ke-an” 
Berhasil Keberhasilan 
Biasa  
Cerdas  
Percaya  
Sabar  
Setia  
Tekun  

 
2. Lengkapilah paragraf ini dengan adjectiva atau nomina abstrak yang sesuai dari daftar di atas! 
 
Paragraf 1 
 
Pegawai bagian pemasaran itu ___________ meningkatkan penjualan bulan ini. 
______________ nya untuk selalu ramah dan bertegur sapa dengan klien terbukti dapat menjaga 
pelanggan yang _______________. Para pelangganpun _____________ dengan pegawai bagian 
pemasaran itu karena dia mudah dihubungi dan memiliki ________________ yang tinggi dalam 
menjawab semua pertanyaan pelanggan. 
 
Paragraf 2 
 
_______________________ intelektual dan emosi sama pentingnya. Selain itu, 
______________ yang baik seperti datang tepat waktu dan proaktif dalam berbagai situasi 
kantor, sangat penting dalam karir seseorang. Apalagi jika karyawan tersebut memiliki 
_________________ dan ___________________________. Atasan biasanya senang memiliki 
karyawan dengan sifat dan perilaku di atas. 
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D. Bahasa Kiasan (Figurative Language): Simile 
 
(i) Bacalah kalimat dari paragraf 2 di bawah ini:  
Kepercayaan itu seperti pohon, tidak bisa tumbuh besar secara instan. 
 
Kalimat di atas menggunaan bahasa kiasan simile. Kepercayaan digambarkan seperti pohon. Apa 
maksud kalimat di atas? 
 
(ii) Apa saja karakteristik kepercayaan yang digambarkan seperti karakteristik pohon menurut 
paragraf 2? Tulis kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan kepercayaan yang juga dapat 
digunakan untuk mendeskripsikan pohon! 
 
 

 
 
 
(iii) Diskusikan dengan teman: Selain pohon, kepercayaan bisa digambarkan ibarat, bagaikan, 
atau seperti apa lagi? Berikan gambaran yang rinci! 
 
(iv) Carilah contoh simile yang lain! Gunakan ibarat, bagaikan, atau seperti untuk 
menghubungkan subyek dengan gambarannya. 
 
 

Kepercayaan 
itu seperti 

pohon

tumbuh

__________

__________

__________

__________

__________
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Kunci Kesuksesan 
 
1. Wawancarailah paling kurang 3 orang dengan latar belakang yang berbeda. Tanyakanlah 
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
 

No Pertanyaan 
1 Menurut Anda, apa itu kesuksesan? 
2 Dari sudut pandang Anda, apa saja kunci kesuksesan? 
3 Menurut Anda, apakah komunikasi memiliki peran penting dalam dunia profesional? 

Mengapa? 
4 Menurut pendapat Anda, bagaimana komukasi yang baik dalam dunia profesional? 

 
2. Bandingkan (persamaan dan perbedaan) jawaban-jawaban yang Anda terima! Apakah latar 
belakang seseorang mempengaruhi jawaban-jawaban tersebut? Siapkan sebuah presentasi lisan 
selama 10 menit yang berisi persamaan dan perbedaan jawaban wawancara serta analisis Anda! 
 
3. Bawakan presentasi Anda di kelas! Jawab pertanyaan-pertanyaan dari guru dan teman sekelas! 
 
 

 
 
Kosakata Definisi sesuai dengan konteks bacaan 
Hargai hormati, respek kepada 
Jiwa raga                                                                                                                                 fisik dan nonfisik/ nyawa dan badan 
Keberhasilan                                                               keadaan berhasil atau sukses 
Kebiasaan sesuatu yang biasa/sering dilakukan, rutinitas 
Kecerdasan intelegensi                                                         
Kepercayaan sesuatu yang dipercaya, diyakini, dianggap benar 
Kesabaran tentang keadaan sabar, tenang waktu ada masalah 
Kesetiaan konsisten pada prinsip 
Ketekunan tentang keadaan fokus bekerja atau melakukan sesuatu 
Menumbuhkan menjadikan tumbuh, membuat sesuatu tumbuh atau ada 
Menyapa mengajak berbicara 
Merawat memelihara, mengurus 

 

Latihan - Presentational and Interpersonal Mode

Daftar Kosakata
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