
 
 

 

  



Pembelajaran Berbasis Aktivitas  
Sebuah Alternatif Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

 

Mata Pelajaran  
Bahasa Indonesia 
Kelas VII 
 
 

 

 

 

Penulis: 

Sri Restioningsih, M. Pd. 

Melawaty, S. Pd. 

 

Desainer Grafis dan Ilustrator: 

Tim Desain Grafis 

 

 
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 

Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 

Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial  

tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 



Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII 

 
 

1 

DAFTAR ISI 

hlm. 

DAFTAR ISI _________________________________________________ 1 

DAFTAR GAMBAR ___________________________________________ 3 

MENJALIN KOMUNIKASI MELALUI SURAT PRIBADI ________________ 4 

PEMBELAJARAN 1: MENGIDENTIFIKASI INFORMASI DAN  

MENYIMPULKAN SURAT PRIBADI ______________________________ 5 

A. Tujuan Pembelajaran ________________________________________ 5 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar __________________________ 5 

C. Aktivitas Pembelajaran ______________________________________ 6 

Aktivitas 1 _______________________________________________________ 7 

Aktivitas 2 _______________________________________________________ 8 

Aktivitas 3 ______________________________________________________ 10 

D. Sumber/Media/Alat ________________________________________ 12 

E. Bahan Bacaan ____________________________________________ 13 

F. Refleksi _________________________________________________ 14 

G. Cek Kemampuan __________________________________________ 16 

H. Umpan Balik Guru _________________________________________ 19 

DAFTAR PUSTAKA __________________________________________ 20 

MENJALIN KOMUNIKASI MELALUI SURAT PRIBADI _______________ 21 

PEMBELAJARAN 2 MENELAAH UNSUR,  KEBAHASAAN, DAN  MENULIS 

SURAT PRIBADI ____________________________________________ 22 

A. Tujuan Pembelajaran ______________________________________ 22 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar _______________________ 22 

C. Aktivitas Pembelajaran ____________________________________ 23 

Aktivitas 1 ______________________________________________________ 23 

Aktivitas 2 ______________________________________________________ 24 

Aktivitas 3 ______________________________________________________ 26 

Aktivitas 4 ______________________________________________________ 28 

D. Sumber/Media/Alat ________________________________________ 28 



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
2 

E. Bahan Bacaan ___________________________________________ 29 

F. Refleksi _________________________________________________ 30 

G. Cek Kemampuan _________________________________________ 32 

H. Umpan Balik Guru ________________________________________ 34 

DAFTAR PUSTAKA __________________________________________ 35 

BERKOMUNIKASI EFEKTIF MELALUI  SURAT DINAS _______________ 36 

PEMBELAJARAN 3 MENGIDENTIFIKASI INFORMASI DAN 

MENYIMPULKAN SURAT DINAS _______________________________ 37 

A. Tujuan Pembelajaran _______________________________________ 37 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar _________________________ 37 

C. Aktivitas Pembelajaran _____________________________________ 38 

Aktivitas 1 ______________________________________________________ 39 

Aktivitas 2 ______________________________________________________ 41 

Aktivitas 3 ______________________________________________________ 43 

D. Sumber/Media/Alat ________________________________________ 45 

E. Bahan Bacaan ____________________________________________ 45 

F. Refleksi _________________________________________________ 46 

G. Cek Kemampuan __________________________________________ 48 

H. Umpan Balik Guru _________________________________________ 51 

DAFTAR PUSTAKA __________________________________________ 52 

BERKOMUNIKASI EFEKTIF MELALUI  SURAT DINAS _______________ 53 

PEMBELAJARAN 4 MENELAAH UNSUR, KEBAHASAAN, DAN MENULIS 

SURAT DINAS ______________________________________________ 54 

A. Tujuan Pembelajaran ______________________________________ 54 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar _______________________ 54 

C. Aktivitas Pembelajaran ____________________________________ 55 

Aktivitas 1 ______________________________________________________ 55 

Aktivitas 2 ______________________________________________________ 57 

Aktivitas 3 ______________________________________________________ 59 

D. Sumber/Media/Alat ________________________________________ 61 

E. Bahan Bacaan ___________________________________________ 62 



Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII 

 
 

3 

F. Cek Kemampuan _________________________________________ 65 

G. Umpan Balik Guru ________________________________________ 67 

DAFTAR PUSTAKA _________________________________________ 68 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

hlm. 

Gambar  1: Peta Kompetensi Pembelajaran 1 ................................................... 5 

Gambar  2: Peta Kompetensi Pembelajaran 2 ................................................. 22 

Gambar  3: Peta Kompetensi Pembelajaran 3 ................................................. 37 

Gambar  4: Peta Kompetensi Pembelajaran 4 ................................................. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
4 

 

 

 

 

 

 

Menjalin 
Komunikasi Melalui 

Surat Pribadi   



Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII 

 
 

5 

Membaca 
Surat Pribadi

Menyusun 
Pertanyaan 
Informasi 

Surat Pribadi

Mengidentifikasi 
dan Menyimpulkan 

Informasi 
Surat Pribadi

Mengidentifikasi 
dan Menyimpulkan 

Informasi
Pesan Singkat

PEMBELAJARAN 1: 
Mengidentifikasi Informasi dan  
Menyimpulkan Surat Pribadi  

A. Tujuan Pembelajaran 

Halo Ananda siswa siswi hebat, salam sehat selalu. Selamat mengikuti 

pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian selalu semangat dalam menjalankan 

segala aktivitas diiringi dengan ibadah dan jangan lupa selalu menjaga 

kesehatan. 

Melalui aktivitas belajar mandiri ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi 

informasi surat pribadi dan menyimpulkan berdasarkan isinya dengan tepat. 

Melalui kegiatan belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki sikap 

teliti, santun, dan percaya diri. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1: Peta Kompetensi Pembelajaran 1 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum memulai aktivitas pembelajaran mandiri, marilah kita berdoa terlebih 

dahulu.  Semoga Tuhan senantiasa memberikan kemudahan dalam memahami 

ilmu dan keberkahan dalam semua aktivitas kita. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga 

kesehatan, mengingat saat ini pandemi Covid-19 sedang mewabah. 

Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan memakai 

sabun di air mengalir  dan mengenakan masker kesehatan jika kita akan keluar 

rumah, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selamat belajar… 

 

Sebelum kalian melakukan aktivitas utama pada pembelajaran mengidentifikasi 

informasi surat pribadi, cermatilah ilustrasi berikut kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. 

Kamu mempunyai sahabat pena yang tinggal di Blitar. Pada libur semester 1 

nanti, kamu bermaksud untuk berlibur di sana. 
 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.  

a. Apa  yang  kamu   lakukan  untuk  menyampaikan maksudmu  itu kepada 

teman kamu tersebut, sedangkan di sana tidak  ada  jaringan telepon atau 

internet?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b. Apa saja yang akan kamu sampaikan kepada temanmu berkaitan dengan 

maksud tersebut? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c. Bagaimana agar maksud tersebut sampai kepada temanmu? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Aktivitas 1 

Cermatilah teks surat berikut. 
          

                       Kairo, 27 Oktober 2020 
Untuk Adikku Nawang 
Di Pati 
 

Assalamualaikum… 

Salam kangen, 

Hai adikku yang manis… Gimana kabar Mama, Papa, dan kamu di Pati? Semoga semuanya selalu 
dalam lindungan Allah SWT. Kabar Mas Joko di Kairo alhamdulillah baik-baik aja.  
Dik, kamu sekarang kelas berapa, ya… Mas sampai lupa karena kelamaan di Kairo. Hehe… oh iya, 
sebenernya Mas mengirim surat ini cuma mau kasih tau, Insya Allah beberapa bulan lagi kuliah 
Mas di Kairo selesai dan mudah-mudahan pandemi covid-19 juga selesai,  jadi Mas bisa segera 
kembali ke Indonesia. Doakan sidang skripsi Mas nanti lancar ya, Dik. Nanti kalau Mas pulang, 
kamu mau oleh-oleh apa dari Kairo? Insya Allah Mas bawakan. Sampaikan juga ke Mama dan 
Papa, ya…  
Udah dulu ya, Dik… Mas mau melanjutkan menyusun skripsi. Kamu juga belajar yang rajin, ya. 
Salam buat Mama dan Papa. 
Wassalamualaikum… 

                       Masmu, 

 
                         Joko  

 
 

Berdasarkan teks surat tersebut, kita dapat memperoleh beberapa informasi 

berkaitan dengan isi teks. Misalnya, Siapa pengirim surat tersebut? 

Nah, untuk mengetahui apa saja informasi dalam surat tersebut, kalian dapat 

menyusun pertanyaan-pertanyaan lain disertai dengan jawabannya dengan 

menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa.  

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 
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5) _____________________________________________________________ 

 
 
 

Aktivitas 2  

Cermatilah teks surat berikut. 

Jakarta, 16 Oktober 2020 

Untuk Sahabatku, 

Handayani di Tegal 
 

 Salam kangen, 

 Hai, Yani, nggak terasa udah satu tahun kita nggak ketemu. Bagaimana 

kabarmu dan keluarga di Tegal? Aku dan keluarga di Jakarta dalam kedaan baik 

dan sehat. Semoga kamu dan keluarga juga dalam keadaan sehat dan baik-baik 

saja.  

 Yan, aku kangen ngobrol, deh. Gara-gara ada pandemi, lebaran kemarin 

aku dan keluargaku nggak bisa mudik ke Tegal, kita jadi tidak bisa ketemu dan 

main bareng. Oh iya, Yan, gimana kegiatan belajar kamu selama pandemi ini? 

Kalau aku belajarnya jarak jauh. Pasti kamu juga kan. Nggak enak ya, Yan 

belajar jarak jauh begini. Kita jadi nggak bisa ketemu teman-teman. Nggak  seru 

deh, tugas dari guru juga banyak. Kalau kamu gimana? Ceritain, dong 

pengalaman belajar jarak jauh kamu di Tegal. Aku kan mau tahu. Kamu balas 

suratku ini ya,  kamu ceritain pengalaman kamu belajar jarak jauh. 

 Udah dulu ya, Yan. Aku mau mengerjakan tugas dulu. Aku sengaja 

nyempatin menulis surat ke kamu karena aku kangen ngobrol sama kamu. 

Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, biar kita nggak belajar jarak 

jauh lagi dan biar lebaran tahun depan aku dan keluargaku bisa mudik ke Tegal. 

Kita jadi bisa ketemu dan main bareng. Jangan lupa balas suratku ini, ya. Salam 

untuk teman-teman di Tegal. Sampai ketemu lain waktu. 

 Salam hangat. 

         Sahabatmu, 
 

         Retno Maruti 
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Berdasarkan pengalaman pada aktivitas 1, sekarang kita implementasikan 

pada aktivitas 2 ini.  

1) Setelah kalian membaca surat pada aktivitas 2 ini, identifikasilah informasi 

yang terdapat dalam surat tersebut berdasarkan aspek-aspeknya. Kerjakan 

pada tabel berikut. 
 

Aspek 
 

Informasi dalam Surat 
 

 

Pengirim surat 
 

 

 

Penerima surat 
 

 

 

Tempat dan 
tanggal surat 
 

 

 

Alamat pengirim 
 

 

 

Alamat 
penerima 
 

 

 
Tujuan 
dibuatnya surat 
 

 

 

2) Berdasarkan informasi yang telah kalian identifikasi sesuai aspek-aspek 

surat pada aktivitas 2 tersebut, sekarang coba kalian simpulkan berdasarkan 

informasi dalam surat tersebut. Silakan kalian lanjutkan contoh dalam kotak 

berikut. 

Surat tersebut dikirim oleh         …           yang tinggal di            …           

kepada       …          yang berada di           …            pada tanggal         …             

dengan tujuan     … 
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Aktivitas 3 

 

Cermati kembali teks surat berikut. 
 
Surat 1 
 

Jakarta, 16 Oktober 2020 

Untuk Sahabatku, 

Handayani di Tegal 

 

 Salam kangen, 

 Hai, Yani, nggak terasa udah satu tahun kita nggak ketemu. Bagaimana 

kabarmu dan keluarga di Tegal? Aku dan keluarga di Jakarta dalam kedaan baik 

dan sehat. Semoga kamu dan keluarga juga dalam keadaan sehat dan baik-baik 

saja.  

 Yan, aku kangen ngobrol, deh. Gara-gara ada pandemi, lebaran kemarin 

aku dan keluargaku nggak bisa mudik ke Tegal, kita jadi tidak bisa ketemu dan 

main bareng. Oh iya, Yan, gimana kegiatan belajar kamu selama pandemi ini? 

Kalau aku belajarnya jarak jauh. Pasti kamu juga kan. Nggak enak ya, Yan 

belajar jarak jauh begini. Kita jadi nggak bisa ketemu teman-teman. Nggak  seru 

deh, tugas dari guru juga banyak. Kalau kamu gimana? Ceritain, dong 

pengalaman belajar jarak jauh kamu di Tegal. Aku kan mau tahu. Kamu balas 

suratku ini ya,  kamu ceritain pengalaman kamu belajar jarak jauh. 

 Udah dulu ya, Yan. Aku mau mengerjakan tugas dulu. Aku sengaja 

nyempatin menulis surat ke kamu karena aku kangen ngobrol sama kamu. 

Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, biar kita nggak belajar jarak 

jauh lagi dan biar lebaran tahun depan aku dan keluargaku bisa mudik ke Tegal. 

Kita jadi bisa ketemu dan main bareng. Jangan lupa balas suratku ini, ya. Salam 

untuk teman-teman di Tegal. Sampai ketemu lain waktu. 

 Salam hangat. 

         Sahabatmu, 
 

         Retno Maruti 
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Setelah kalian cermati teks surat 1, sekarang cermatilah pesan singkat 
berikut.  
 
Surat 2 
 

Hai Intan,  

Semoga kamu udah nggak marah sama aku. Oh ya Intan, melalui WA ini aku 

bermaksud meminta maaf sama kamu atas kejadian tadi siang di sekolah. Sama 

sekali aku nggak bermaksud merusak persahabatan kita hanya karena masalah 

seperti ini, dan aku tidak ingin masalah kita berlarut–larut.  

Jujur, sebenarnya tadi maksud aku cuma menjahili kamu aja dan nggak 

bermaksud menghina kamu. Aku Cuma  bercanda sebagai seorang teman, tapi 

aku sadar kalau candaanku sudah kelewatan dan membuat kamu marah. Kamu 

mau maafin aku kan, Intan? Semoga kamu mau ya, maafin aku.  

_Dewi Cahaya_ 

 

Berdasarkan dua jenis surat tersebut, bandingkanlah informasi yang terdapat di 

dalamnya berdasarkan aspek-aspeknya.Isikan pada tebel berikut. 

Aspek Surat 1 Surat 2 

 
Pengirim 
 

  

 
Penerima  
 

  

 
Tempat dan tanggal 
 

  

 
Alamat pengirim 
 

  

 
Alamat penerima 
 

  

 

Tujuan 
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Setelah kalian mengidentifikasi informasi kedua jenis surat tersebut sesuai 

aspek-aspeknya. Sekarang, coba kalian simpulkan berdasarkan informasi dan 

aspek-aspek dalam kedua surat tersebut. Kerjakan dalam tabel berikut. 

Simpulan Informasi Surat 1 Simpulan Informasi Surat 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kegiatan pembelajaran 1 telah selesai, jangan lupa untuk mengucapkan 

syukur.  Semoga pembelajaran kali ini dapat meningkatkan kecakapan hidup 

dan kreativitas yang akan bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. 

Melalui kegiatan pembelajaran ini pula diharapkan kalian menjadi siswa yang 

memiliki sikap teliti, santun, dan percaya diri. 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber : Buku Bahasa Indonesia, internet, surat kabar, majalah, televisi 

Media  : WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Meeting, Google  

    Classroom, dan Email 
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E. Bahan Bacaan 

Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan 

informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai 

keperluan tertentu. Surat mengandung informasi, pernyataan, atau pesan yang 

diharapkan tersampaikan kepada pihak yang dituju oleh penulis surat. Informasi 

tersebut merupakan inti dari sebuah surat. Surat dipandang efektif apabila 

informasi yang tertuang dalam isi surat dapat dipahami oleh penerima surat. 

Bahasa surat pribadi lebih santai dan bersifat akrab.  

Meskipun saat ini orang-orang lebih memilih mengirim pesan secara instan, 

misal melalui email, SMS, WhatsApp, dan media-media mengirim pesan 

lainnya, tidak ada salahnya jika kita tetap ingin berkabar atau menyampaikan 

pesan melalui sebuah lembaran surat. Terlebih lagi jika kita ingin mengirimkan 

pesan atau kabar ke daerah yang belum terkoneksi internet, maka komunikasi 

jarak jauh dengan berkirim surat merupakan alat yang paling cocok. 

 

Fungsi utama surat adalah media komunikasi. Selain itu, surat memiliki fungsi-

fungsi lain, yaitu: 

1) Sebagai alat bukti tertulis; 

2) Sebagai alat pengingat; 

3) Sebagai bukti sejarah, sebagai suatu kenangan; 

4) Sebagai pedoman dalam bertugas atau dalam melaksanakan kegiatan; 

5) Duta atau wakil organinsasi. 

 
Surat pribadi adalah surat yang ditulis atas nama pribadi atau perseorangan. 

Fungsinya bisa ditujukan kepada perorangan atau instansi. 

a) Surat pribadi yang ditujukan kepada perorangan atau keluarga disusun 

dalam bentuk tidak resmi, baik dalam bahasa maupun struktur 

penyusunannya. 

Contohnya: surat perkenalan, ucapan terima kasih, permohonan maaf. 
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b) Surat pribadi yang ditujukan kepada instansi, disusun dalam bentuk resmi. 

Contohnya: surat lamaran kerja, surat jual beli, surat izin. 

 
Pada umumnya dalam sebuah surat pribadi berisi hal-hal yang berhubungan 

dengan kepentingan pribadi yang disampaikan oleh si pengirim surat kepada si 

penerima surat, seperti memberikan kabar, ungkapan rasa rindu, atau bisa saja 

hanya sekadar bercerita. Sebuah surat pribadi memiliki sistematika sederhana, 

yaitu (1) tempat dan tanggal surat, (2) alamat surat, (3) salam pembuka, (4) isi 

surat (pembuka, inti, penutup), (5) salam penutup, dan (6) pengirim.  

 

F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan bahan pembelajaran ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengasah kemampuan kalian, kerjakan soal-soal berikut. 

 

1. Perhatikan kutipan surat berikut. 
 

Hai… Nek, bagaimana kabar Nenek dan Kakek? Semoga Nenek dan 

Kakek selalu sehat. Keadaan Ayi dan keluarga di Jakarta juga sehat, Nek. 

Nek, kaki Nenek masih suka sakit nggak? Nenek jangan capek-capek, 

ya… Oya, ayam Kakek masih banyak nggak, Nek? Kalau Ayi ke 

Surabaya, Ayi mau minta buat dibawa ke Jakarta. 
 

Pengirim surat tersebut adalah …. 

A. cucu kepada kakeknya 

B. cucu kepada neneknya 

C. nenek kepada cucunya 

D. anak kepada orang tuanya 

 

2. Perhatikan kutipan surat berikut. 
 

Ayah, Bunda, aku ingin berbagi kabar gembira kepada Ayah, Bunda, dan 

semua yang ada di rumah, alhamdullillah, kini skripsiku sudah selesai. 

Sebentar lagi akan mengikuti sidang akhir jika tidak ada kendala. Artinya, 

beberapa bulan ke depan aku akan diwisuda. Aku sudah gak sabar untuk 

bisa bertemu dan bersama-sama dengan kalian semua, terutama dengan 

Bunda. Mohon doa agar aku bisa lulus dengan predikat yang baik dan kita 

bisa berkumpul bersama. 
  

 Berdasarkan isinya, maksud surat tersebut adalah … 

A. Seorang anak memberitahukan neneknya kalau skripsinya telah selesai. 

B. Seorang anak memberi kabar kepada keluarganya bahwa skripsinya 

telah selesai. 

C. Seseorang yang memberi kabar neneknya bahwa dia akan ke rumah 

temannya di Jogja. 

D. Seseorang memberi kabar temannya, saat liburan nanti akan ke rumah 

neneknya di  Jogja.  
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Perhatikan kutipan surat berikut, kemudian kerjakan soal nomor 3 dan 4. 

Putri, sahabatku yang baik. Sejak kita berpisah waktu itu, banyak hal yang 

terjadi di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat Put. Kamu masih 

ingat dengan gedung yang dulunya menjadi tempat pentas dan latihan drama 

kita? Gedung itu sekarang sudah rata dengan tanah, Put. Kini sudah muncul 

bangunan-bangunan baru yang super mewah dan menjulang ke langit, tapi 

sayang tempat itu hanya sebagai tempat belanja! Rasanya sudah tidak 

mungkin untuk menjadi tempat kesenian, apalagi untuk pentas drama. 

Put, sekian dulu, ya. Jangan lupa balas surat aku ini. Kutunggu kabarmu, loh! 

Sampaikan salamku untuk Ibu dan Bapak. Terima kasih, Put… Sampai jumpa 

di liburan panjang yang akan datang. 

  
Sahabatmu, 
  

Pertiwi 
 

3. Berdasarkan surat tersebut, penerima surat adalah …. 

A. Putri 

B. Nadia 

C. Dinda 

D. Pertiwi 

 

4. Isi surat tersebut adalah …. 

A. Pertiwi memberi kabar kepada Putri kalau liburan nanti dia akan ke 

rumah Putri. 

B. Putri memberi kabar kepada Putri kalau liburan nanti dia akan ke rumah 

Pertiwi. 

C. Putri memberikan kabar keadaan kotanya kepada Pertiwi. 

D. Pertiwi memberikan kabar keadaan kotanya kepada Putri. 
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5. Perhatikan kutipan surat berikut. 
 

Vin, kamu harus belajar dengan giat agar hidupmu diberi kemudahan. 

Jangan lupa pula untuk berdoa supaya cita-citamu dikabulkan. Yakinlah aku 

senantiasa mendoakanmu dari sini. Kamu harus semangat ya. 

[…] 

 

Kalimat penutup surat yang tepat untuk melengkapi kutipan surat tersebut 
adalah…. 
A.  Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. 

B. Aku kira cukup sampai di sini dulu kabar dan harapan dariku.  

C. Demikian surat ini kami buat, tak lupa kami sampaikan terima kasih. 

D. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih. 

 

Soal Uraian 

1. Cermati pesan singkat berikut. 
 

Hey Ayu, 

 

Ngomong-ngomong, kita ada tugas pelajaran biologi tentang fermentasi 

singkong, ya. Kita satu kelompok, kan? Bagaimana kalau kita 

mengerjakannya dua hari lagi di rumahku? 
 
 

__Bianka__ 
 

 

Menurut kalian, apakah surat tersebut termasuk ke dalam jenis surat pribadi? 

Berilah alasan dan bukti isinya. Kerjakan pada tabel berikut. 

Jenis Surat Alasan Bukti Isi  
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2. Cermatilah surat pribadi berikut. 

Untuk temanku, 

Dina Lestari 
 

Halo Dian, bagaimana kabar kamu? Aku berharap semoga kamu baik-baik saja, ya. 

Alhamdulillah aku di Jakarta juga sehat dan baik-baik saja. 

Eh, Din, bulan Desember nanti  aku mau ke rumah kakak iparku yang ada di Kediri. 

Soalnya aku kangen berat sama kamu. Awas, kalau nggak boleh! Jangan marah lho Din, 

aku cuma bercanda kok.  

Din, udah dulu ya, surat dari aku. Jangan lupa dibalas, ya Din. Aku tunggu lho balesan 

surat dari kamu. 
 

         Sahabatmu,  

         Tantri  
 

Menurut kalian, apakah informasi di dalam surat tersebut sudah jelas? Berikan 

alasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Umpan Balik Guru 
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Menjalin 
Komunikasi Melalui 

Surat Pribadi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
22 

PEMBELAJARAN 2 
Menelaah Unsur,  Kebahasaan, dan  
Menulis Surat Pribadi 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Halo, Anak-anak yang hebat. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan 

sehat dan tetap semangat  selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. 

Pada pembelajaran 1  ini kalian  akan diberikan contoh  surat. Setelah 

membaca teks surat  tersebut, kalian diharapkan dapat menelaah unsur-unsur  

dan aspek kebahasaan teks surat pribadi dengan tepat kemudian kalian 

diharapkan dapat menulis sebuah surat pribadi berdasarkan ilustrasi kasus 

yang diberikan dengan benar. Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan 

kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu, teliti, santun  dan mampu 

berpikir kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar  2: Peta Kompetensi Pembelajaran 2 

 

 

Membaca 
Surat Pribadi

Menulis 
Surat Pribadi

Menelaah Unsur-
unsur Surat Pribadi

Menelaah Aspek 
Kebahasaan 
Surat Pribadi 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat 

ini coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara 

rajin mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan.  

 

Aktivitas 1 

 

Untuk memperdalam pengetahuanmu tentang teks surat, bacalah bahan 

bacaan atau materi yang ada di bagian bawah atau kamu bisa mencari 

referensi bacaan lain sebagai bekal pemahamanmu tentang teks surat pribadi. 

1. Cermatilah teks surat berikut. 

Teks 1 Surat Pribadi  

 

            Hai Nisa, apa kabar? Apa kamu sehat-sehat saja, Nis? Semoga kamu dan 

keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. 

Aamiiin. 

            Sejak saat itu aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentangmu Nis. 

Aku harap kamu senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah 

SWT di manapun berada. 

            Namun apa boleh buat, Allah berkehendak lain tentang rencana ini. 

Dikarenakan pandemi covid- 19 yang melanda dunia, aku dan keluarga tidak 

bisa berlibur ke Jakarta. Dengan berat hati nampaknya perjumpaan kita harus 

diundur, dan aku belum tahu kapan. 

            Semoga secepatnya kita bisa bertemu ya Nis. 

            Oh iya Nis, sekian dulu ya, sampaikan salam sekaligus permintaan 

maafku kepada sahabat-sahabat yang lain. Katakan pada mereka kalau aku 

sangat merindukan kebersamaan kita dulu saat masa kecil. 

 

                                                                                                           Sahabatmu, 
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1) Berdasarkan  teks surat tersebut jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a. Adakah informasi yang hilang atau belum jelas dalam surat tersebut? 

Jelaskan jawabanmu! 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b. Menurutmu informasi apa yang seharusnya ada agar penerima surat 

mengetahui maksud dari pengirim surat tersebut? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Aktivitas 2 

Cermatiah teks surat berikut. 

Teks Surat Pribadi 2 

 

(1) ................ 

(2) Teruntuk Nenekku Tersayang 

        di Kuningan Jawa Barat  
 

(3) .................. 
 

(4)             Halo, Nek. Apa kabar. Semoga Nenek dan Kakek dalam keadaan Sehat Wal afiat. Kami di 

Jakarta juga dalam keadaan sehat. Mumpung masih dalam suasana lebaran, aku  mau 

mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Mohon Maaf lahir dan batin. 

(5)              Aku dan keluarga di Jakarta mau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya 

kepada Nenek dan Kakek karena tahun ini kami tidak bisa mudik ke Kuningan. Mengingat tahun ini 

di Indonesia sedang terkena pandemi Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penyebaran virus 

corona, kami harus mematuhi peraturan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja. Semoga Nenek 

dan Kakek memaklumi keadaan kami. 

            Nek, kami kangen banget makanan lebaran buatan Nenek seperti ketupat, opor ayam, 

semur, dan sambal goreng ati. Untungnya tahun ini  Mama membuatkan masakan lebaran seperti 

yang sering Nenek buat setiap lebaran. Alhamdulillah, rasanya juga sama enaknya dengan buatan 

Nenek.  
 

(6) ............. 
 

(7) Wassalamualaikum, Wr. Wb 

(8)  Cucunda 

                          

       Irfan F. 
 

 



Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII 

 
 

25 

1) Lengkapi bagian-bagian surat pribadi teks 2 yang dirumpangkan. 

No. Kalimat 

(1)  

(3)  

(6)  

 

2) Berdasarkan  teks surat pribadi 2, tentukan unsur-unsur sesuai dengan 

urutan nomor yang tersedia dalam tabel berikut. 

No. Unsur-unsur Surat Pribadi Isi /maksud 

(1) Tanggal pembuatan surat Agar penerima surat tahu kapan dan 
di mana surat tersebut dibuat 

(2)   

(3)   

(4)   

(5)   

(6)   

(7)   

(8)   

 

3) Telaahlah 4 aspek kebahasaan dalam teks 2 surat pribadi tersebut. 

Aspek 
kebahasaaan 

Bukti   kalimat dalam surat Isi /maksud 

Kata sapaan   

Kata ganti orang   

Kata kerja   

Kata tidak baku   
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Aktivitas 3 

1) Cermati gambar berikut  

              Wahyu tinggal di Lampung. Dia akan berkirim surat kepada 

sahabatnya, Gilang, yang sekarang tinggal di Bandung. Wahyu menceritakan 

pengalamannya selama Pembelajaran Jarak Jauh. Dia merasa tidak 

seberuntung teman-temannya yang selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. 

Hal tersebut karena di rumahnya hanya ada satu HP yang bisa dia gunakan 

setelah ayahnya pulang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Selain itu 

masalah kuota dan jaringan internet yang tidak mendukung pembelajaran 

online di daerahnya. 

 
Tuliskanlah surat pribadi dengan memperhatikan struktur dan aspek 

kebahasaannya berdasarkan ilustrasi gambar tersebut. 
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2) Tukarkanlah pekerjaan kalian. Koreksilah hasil pekerjaan temanmu dengan 

menggunakan rubrik berikut. 

 
NO. 

 
ASPEK PENILAIAN 

PENILAIAN  
(beri tanda ceklis) 

YA TIDAK 

1 Kesesuaian isi surat dengan tujuan   

2 Kelengkapan unsur-unsur surat pribadi 

1) tanggal pembuatan surat 

2) alamat surat 

3) salam pembuka 

4) paragraf pembuka surat 

5) paragraf isi surat 

6) paragraf penutup surat 

7) salam penutu 

8) tanda tangan dan nama pembuat surat 

  

3 Kejelasan informasi   

Catatan perbaikan jika ada: 
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Aktivitas 4 

Perbaikilah surat pribadi yang telah kalian buat sesuai dengan catatan 

perbaikan yang dibuat oleh teman kalian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kegiatan pembelajaran 2 telah selesai, jangan lupa untuk mengucapkan 

syukur.  Semoga pembelajaran kali ini dapat meningkatkan kecakapan hidup 

dan kreativitas yang akan bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. 

Melalui kegiatan pembelajaran ini pula diharapkan kalian menjadi siswa yang 

memiliki sikap teliti, santun, dan percaya diri. 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber : Buku Bahasa Indonesia, internet, surat kabar, majalah, televisi 

Media  : WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Meeting, Google  

    Classroom, dan Email 
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E. Bahan Bacaan 

Bacalah teks surat pribadi berikut! 

                                                                                     Ungaran, 20 Mei 2018 (1) 

Sahabatku (2) 

Galuh Permani 

Di Ungaran 

 

Salam persahabatan, (3) 

            Hai, apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu di sana?Semoga senantiasa 

sehat serta bahagia. Apa kamu masih memelihara kucing? Aku sangat rindu 

candaanmu lho, Luh? Kamu pasti sekarang sudah tambah cantik ya, Luh?  (4) 

            Galuh, sahabat karibku. Sejak kita berdua terpisah karena kepindahan 

keluargamu, berbagai hal telah terjadi di sini, di kota tempat kita menghabiskan 

masa kecil. Sekarang kota ini sudah jauh berbeda dari saat kita kecil dulu. Ya, 

kota ini berkembang pesat. Taman dan lapangan yang dulu menjadi tempat 

bermain teman-teman kita sekarang sudah berganti menjadi bangunan-bangunan 

tinggi. Gedung bertingkat yang berubah fungsi  menjadi mal atau tempat 

berbelanja. (5) 

            Luh, sekian dulu, ya suratku ini! Sampaikan salamku untuk ayah dan ibumu. 

Dan jangan lupa segera membalasnya ya. Segera kutunggu kabarmu! (6) 

 

Sampai jumpa, (7) 

                                                                            Sahabatmu, 

                                                                                                                                                       

          Indah Pertiwi   (8) 

 

 

Teks tersebut termasuk surat pribadi karena surat tersebut dibuat seseorang 

atas nama  pribadi atau perorangan  yang isinya bersifat kekeluargaaan dan 

bisa juga  persahabatan. Fungsinya bisa ditujukan kepada perorangan ataupun 

instansi.   

Dalam surat  pribadi terdapat unsur-unsurnya  yaitu : (1) tempat dan tanggal 

pembuatan surat; (2) tujuan atau alamat surat; (3) salam pembuka; (4) bagian 

pembuka surat atau paragraf pembuka; (5) bagian isi surat; (6) bagian penutup 

surat ; (7) salam penutup; (8) tanda tangan dan nama jelas pembuat surat 
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Selain unsur-unsur dalam surat pribadi terdapat aspek kebahasaan yaitu  

penggunaan kata sapaan; kata-kata kerja aktif;  penggunaan kata ganti orang 

pertama; kata tidak baku untuk surat pribadi. Dalam teks surat pribadi di atas 

penggunaan kata sapaan, contoh dalam kalimat  (1) Galuh, sahabat karibku.(2)  

Luh, sekian dulu, ya suratku ini! Pengunaan kata ganti orang di antaranya (1) 

Apa kamu masih memelihara kucing?(2) Aku sangat rindu candaanmu lho, 

Luh?  (3) Sekarang kota ini sudah jauh berbeda dari saat kita kecil dulu. 

Contoh penggunaan kata kerja dalam surat di atas, (1) Apa kamu masih 

memelihara kucing? (2) Galuh, sahabat karibku. Sejak kita berdua terpisah 

karena kepindahan keluargamu, berbagai hal telah terjadi di sini, di kota tempat 

kita menghabiskan masa kecil. (3) Ya, kota ini berkembang pesat. (4) Taman 

dan lapangan yang dulu menjadi tempat bermain teman-teman kita sekarang 

sudah berganti menjadi bangunan-bangunan tinggi. (5) Gedung bertingkat yang 

berubah fungsi  menjadi mal atau tempat berbelanja. (6) Dan jangan lupa 

segera membalasnya ya.  
 

F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengasah pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut. 

1. Bacalah  surat pribadi berikut! 

Teks 1 

Bekasi, 16 Mei 2018 

Kepada sahabatku tercinta 

Di Cikarang 

 

            Kamu masih ingat dengan Sonya, teman lama kita? Ada kabar baik yang 

datang darinya. Minggu depan dia akan mengikuti lomba baca puisi tingkat 

provinsi. Dia pun mememinta doa restu kita, Oh, iya, satu lagi, terima kasih, ya, 

atas hadiah yang kamu berikan kepadaku saat ulang tahun kemarin. Aku sangat 

menyukainya. Ternyata kamu tidak lupa dengan warna favoritku. 

 

Sahabatmu, 

                                                                                                                     

 

Dewi Anjani 

 
Berdasarkan  teks 1 surat pribadi  tersebut jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut! 

a. Menurut kalian, adakah informasi yang hilang atau belum jelas dalam surat 

tersebut? Jelaskan jawabanmu. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b. Menurutmu informasi apa yang seharusnya ada agar penerima surat 

mengetahui maksud dari pengirim surat tersebut? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. Bacalah teks surat pribadi berikut. 

Teks 2 

Yogyakarta, 27  Agustus 2018 
....................(1) 
 
Dengan hormat, 
 
            Dengan ini saya orang tua/wali murid dari: 
Nama   : Agus Hendrawan 
Siswa   : Kelas IX.1 SMPN 5 Yogyakarta 
Alamat : Jalan Patimura No.9 Yogyakarta 
 
            Memberitahukan bahwa anak kami tersebut di atas nggak  dapat 
mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari ini, Senin 27 Agustus 2018 
dikarenakan sakit influenza. Oleh karena itu, sudilah kiranya Bapak Guru 
Wali kelasIX.1 memberikan izin. 
            Demikian surat izin saya buat. Atas pemberian izin dan 
kebijaksanaan Bapak, saya ucapkan terima kasih. 
 
............., (2) 
 

Orangtua/wali murid 
 

                                                                                  
                                                                                      Rahmat Hidayat   

 

Berdasarkan teks 2 surat pribadi yang dirumpangkan tersebut  jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut. 
 

a. Lengkapilah unsur-unsur surat pribadi tersebut! 

 

 

 

 

b. Apakah penggunaan kata ganti orang sudah sesuai ? Jelaskan jawaban 

kalian. 
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c. Apakah terdapat kata tidak baku dalam teks surat pribadi di atas? Jika 

ada, tuliskan kata tidak baku tersebut.  

 

 

 

 

d. Apakah kata tidak baku tersebut boleh dituliskan ? Jelaskan jawabanmu. 

 

 

 

 

e. Apakah terdapat kata kerja aktif? Kalau ada tuliskan jawabanmu. 

 

 

 

 

H.  Umpan Balik Guru 
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Berkomunikasi 
Efektif Melalui  

Surat Dinas 
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Membaca Teks 
Surat Dinas

Membedakan Surat 
Pribadi dengan 

Surat Dinas

Menyusun 
Pertanyaan Informasi

Surat Dinas

Mengidentifikasi 
dan Menyimpulkan 

Informasi 
Surat Dinas

PEMBELAJARAN 3 
Mengidentifikasi Informasi dan 
Menyimpulkan Surat Dinas  
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Halo Ananda siswa siswi hebat, salam sehat selalu. Selamat mengikuti 

pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian selalu semangat dalam menjalankan 

segala aktivitas diiringi dengan ibadah dan jangan lupa selalu menjaga 

kesehatan. 

Melalui aktivitas belajar mandiri ini diharapkan kalian dapat membedakan 

antara surat pribadi dengan surat dinas berdasarkan karakteristiknya lalu 

mengidentifikasi informasi surat dinas dan menyimpulkan berdasarkan isinya. 

Melalui kegiatan belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki sikap 

teliti, santun, dan percaya diri. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3: Peta Kompetensi Pembelajaran 3 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum memulai aktivitas pembelajaran mandiri, marilah kita berdoa terlebih 

dahulu.  Semoga Tuhan senantiasa memberikan kemudahan dalam memahami 

ilmu dan keberkahan dalam semua aktivitas kita. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga 

kesehatan, mengingat saat ini pandemi Covid-19 sedang mewabah. 

Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan memakai 

sabun di air mengalir  dan mengenakan masker kesehatan jika kita akan keluar 

rumah, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selamat belajar… 

Sebelum kalian melakukan aktivitas utama pada pembelajaran mengidentifikasi 

informasi surat dinas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a. Ketika kalian sakit atau izin tidak masuk sekolah, apakah kalian selalu 

memberi kabar melalui surat? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b. Hal apa saja yang kalian sampaikan melalui surat tersebut? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c. Apakah surat sakit/izin termasuk surat pribadi atau surat dinas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Aktivitas 1 

Bacalah dua teks surat berikut, kemudian lakukan aktivitas yang 
menyertainya. 
 
Teks surat 1 
               

           Jakarta, 23 Oktober 2020 
 

Kepada  
Nenek dan Kakek Tercinta 
di Semarang 
 
Assalamualaikum…. 

Nek, apa kabar? sehat-sehat saja, kan? Kabar Kakek juga sehat, kan? Kemarin kata 

Ibu, kaki Nenek sakit, ya. Farel selalu berdoa semoga Nenek dan Kakek di kampung 

dalam keadaan sehat selalu. Keadaan Farel di Jakarta alhamdulillah sehat, Nek. 

Nek, Farel kangen banget sama Nenek dan Kakek, apalagi kalau Farel ingat masakan 

Nenek yang enak, jadi pengin cepet-cepet pulang kampung. Oh ya, Farel juga pengin 

mancing sama Kakek. Nanti kalau Farel udah di Semarang Farel mau minta 

ditemenin mancing sama Kakek. Bulan Desember nanti Farel libur sekolah, jadi Farel 

bisa liburan sekaligus melepas kangen di rumah Nenek. 

Udah dulu ya, Nek… Farel mau belajar dulu. Salam untuk Kakek dan Bude Yuni. 

Wassalamualaikum… 
 

         Salam kengen… 
 
 
          Farel 
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Teks surat 2 
 

 
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)  

SMP BUNGA BANGSA 
Jalan Maninjau Barat Nomor 3, Malang 65139 

                              

Nomor : 01/OSIS/10/20          20 Oktober 2020 

Lampiran : - 

Hal  : Undangan 
 

Yth.  Rekan-rekan Pengurus OSIS  

  SMP Bunga Bangsa 

  di Malang 
 

Dengan hormat, 

Dengan ini, kami mengundang rekan-rekan Pengurus OSIS untuk hadir dalam 

rapat virtual persiapan Pemilihan Pengurus OSIS SMP Bunga Bangsa Periode 

Tahun 2021-2022 yang akan diselenggarakan melalui Zoom Meeting pada 
  

 hari, tanggal : Jumat, 22 Oktober 2020 

 waktu  : Pukul 13.30 s.d. 15.00 WIB 

 meeting ID : 501 107 1007 

 passcode : osisbubang 
 

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran rekan-rekan 

tepat pada waktunya kami ucapkan terima kasih. 

             Hormat kami,                
 

      Ketua,                 Sekretaris, 

 

Rizki Herdian                                Winda Amelia 

 

Tembusan: 

1. Kepala SMP Bunga Bangsa  

2. Pembina OSIS SMP Bunga Bangsa  
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Berdasarkan kedua surat  tersebut, bedakanlah berdasarkan karakteristiknya. 

Berilah tanda ceklis (√) sesuai aspek yang ada pada surat disertai 

penjelasan/alasannya. Kerjakan pada tabel berikut. 
 

Bagian/isi 

Jenis Surat 

Penjelasan/Alasan 
Surat 

Pribadi 
Surat 
Dinas 

 
Kop surat 
 

   

 
Nomor surat 
 

   

 
Lampiran 
  

   

 
Perihal surat 
 

   

 
Salam pembuka 
 

   

 
Salam penutup 
 

   

 
Bahasa 
 

   

 
Format/sistematika 
 

   

 
Tembusan  
 

   

 

 

 

 

Aktivitas 2 
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Cermatilah surat berikut. 
 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 
SEJAHTERA 

Jalan Ketapang Nomor 23, Kediri 
 

                11 Februari 2020 
No. : 157/SMP/11/2020 
Lamp. : - 
Hal : Undangan 
 
Yth. Orang Tua/Wali Siswa 

Kelas VII SMP Sejahtera 

Di Kediri 
 

Dengan hormat, 

Dengan surat ini, Kepala SMP Sejahtera mengundang Ibu/Bapak orang 

tua/wali siswa kelas VII untuk datang ke sekolah pada 
 

 hari, tanggal : Selasa, 11 Februari 2020 

 waktu  : Pukul 10.00 s.d. 12.00 

 tempat  : Aula Adi Widya Graha SMP Sejahtera 

 acara  : Sosialisasi Program Si Pintar 
 

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran 

Ibu/Bapak tepat waktu, kami ucapkan terima kasih. 
 

           Hormat kami 
        Kepala Sekolah, 
 
 
         Drs. Tito Sumarsono, M.Pd. 
 

 

Berdasarkan pengalaman belajar pada pembelajaran 1, kalian telah dapat 

menemukan informasi dalam surat pribadi. Kali ini, setelah kalian membaca 

surat dinas pada aktivitas 2 ini, kalian pun dapat memperoleh beberapa 

informasi terkait dengan isi surat tersebut.  

 

 
Nah, untuk mengetahui apa saja informasinya, setelah kalian mencermati surat 

tersebut, susunlah pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya dengan 

menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa.  

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 
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3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

 

Aktivitas 3 

Cermatilah surat berikut. 
 

 

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)  
SMP BHAKTI MULYA 

Jalan Jenderal Sutoyo Nomor  8 Jakarta 
No. Telp. (021) 60507256 

 
                Jakarta, 14 Oktober 2020 
 

No   : 159/OSISSMPBM/2020 

Lampiran  : – 

Perihal  : Pemberitahuan 
 

Yth. Siswa Kelas VII , VIII, IX SMP Bakti Mulya 

di Jakarta 
 

Dengan hormat, 

Dalam rangka memperingati Hari Guru tahun 2020,  OSIS SMP Bhakti Mulya akan 

mengadakan Lomba Menulis Puisi dengan tema Hari Guru untuk seluruh siswa. 

Karya peserta lomba dapat dikirim kepada panitia melalui email: 

osis_bm@gmail.com mulai 19 sampai dengan 30 Oktober 2020.  

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi 

teman-teman, kami ucapkan terima kasih. 
 

         Hormat kami, 

Ketua OSIS,         Sekretaris OSIS 

 
 

Surya Saputra         Sintia Lamusu 
 

Tembusan: 
1. Kepala SMP Bhakti Mulya Jakarta 
2. Pembina OSIS SMP Bhakti Mulya Jakarta 

  

1) Setelah kalian membaca surat pada aktivitas 3 ini, identifikasilah informasi 

yang terdapat dalam surat tersebut berdasarkan aspek-aspeknya. Kerjakan 

pada tabel berikut. 

Aspek Informasi dalam Surat 

 

Pengirim surat 
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Penerima surat 
 

 

 

Tempat dan 
tanggal surat 
 

 

 

Alamat pengirim 
 

 

 

Alamat penerima 
 

 

 

Tujuan 
dibuatnya surat 
 

 

 

2) Berdasarkan informasi yang telah kalian identifikasi sesuai aspek-aspek 

surat pada aktivitas 3 ini, sekarang coba kalian simpulkan berdasarkan 

informasi dalam surat tersebut seperti yang pernah kalian lakukan pada 

aktivitas 2 pembelajaran 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran 3  telah selesai, jangan lupa untuk mengucapkan 

syukur.  Semoga pembelajaran kali ini dapat lebih meningkatkan ketelitian, 

kesantunan, dan rasa percaya diri kalian.  Teruslah tekun belajar karena 

dengan belajar wawasan kita akan semakin terbuka luas. Jangan pernah 

menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi. Raihlah cita-cita dan mimpi 
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indahmu. Cita-cita dan mimpi tidak dapat diraih dengan instan. Butuh 

perjuangan ekstra untuk dapat meraihnya. Bahkan terkadang butuh 

pengorbanan saat memperjuangkan mimpi. Ada kalanya rasa lelah, kantuk, dan 

malas saat proses belajar melanda. Semua itu lumrah dan manusiawi. 

Lawanlah rasa malas itu karena kesuksesan tidak akan menampakkan dirinya 

pada orang-orang yang malas. Tetap semangat, selamat belajar, semoga 

sukses. 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber : Buku Bahasa Indonesia, internet, surat kabar, majalah, televisi 

Media  : WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Meeting, Google  

   Classroom, dan Email 

E. Bahan Bacaan 

Surat dinas adalah surat yang menyangkut persoalan-persoalan kedinasan. 

Surat dinas disebut juga surat resmi. Oleh karena itu, surat ini disajikan secara 

resmi. Surat dinas disusun atas nama suatu instansi, baik pemerintah maupun 

swasta dan ditujukan kepada instansi lain ataupun perseorangan. 

Contohnya: surat tugas, surat pengantar, surat pemberitahuan, surat keputusan 

 

Dalam menulis surat dinas ada yang yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan 

bahasa. Bahasa yang digunakan pada surat dinas lebih mudah dibanding surat 

pribadi. Bahasa surat resmi singkat, jelas, dan berpola tetap, tidak memerlukan  

bahasa berbunga-bunga. 

 

 

Fungsi dari surat dinas: 

1) Sebagai pedoman kerja, misalnya surat instruksi kerja, surat izin dan surat 

keputusan; 

2) Sebagai alat pengingat, baik kepada pemberi surat maupun penerima surat 

dinas tersebut, itu sebabnya surat dinas harus selalu diarsipkan; 
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3) Sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan pada suatu instansi 

atau lembaga; 

4) Sebagai alat bukti otentik, terutama surat perjanjian; 

5) Sebagai pedoman dalam sebuah pekerjaan; 

6) Sebagai alat pengikat; 

7) Sebagai bukti perkembangan suatu instansi; 

8) Sebagai arsip suatu instansi. 

 

F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum Kamu kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengasah kemampuan kalian, kerjakan soal-soal berikut. 

1. Perhatikan kutipan surat berikut. 

Dengan hormat, 

Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan, 

untuk itu kami sebagai pengurus Kelurahan Padang Bulan mengundang 

kepada seluruh warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di 

lingkungan Kelurahan Padang Bulan pada: 

hari  : Minggu 

tanggal : 3 Februari 2019 

waktu  : Pukul 07.00 sampai selesai 
 

Berdasarkan kutipan surat tersebut, tempat pelaksanaan kegiatan adalah …. 

A. Desa Padang Bulan 

B. Kelurahan Padang Bulan 

C. lingkungan kelurahan 

D. lingkungan Kelurahan Padang Bulan 

 

2. Bacalah surat dinas berikut! 

Yth. Ketua OSIS SMP Sintuwu Maroso  
Palu 
 
Dengan hormat, 

Kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam acara rapat kerja OSIS yang 

akan dilaksanakan pada 

hari   : Sabtu, 23 Mei 2018 

waktu  : pukul 08.00 

tempat  : Aula SMP Sintuwu Maroso 

[...] 
 

Kalimat penutup surat yang tepat untuk melengkapi surat dinas tersebut 

adalah… 

A. Atas kerja sama dari Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

B. Atas kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

C. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

D. Atas perhatian, diucapkan terima kasih. 

 

3. Bacalah kutipan surat dinas berikut! 

Dengan hormat, 

http://soalpembahasan.blogspot.com/2013/06/soal-melengkapi-surat-dinas.html
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Dalam rangka Ulang Tahun SMPN 5, kami bermaksud mengadakan acara 

seminar dengan tema "Berprestasi Tanpa Narkoba". Oleh karena itu, kami 

mohon Bapak berkenan menjadi narasumber. Kegiatan akan dilaksanakan 

pada 

hari, tanggal : Selasa 18 Oktober 2018 

pukul            : 13.00 WIB 

tmpat            : Lapangan upacara SMPN 5 
 

Isi surat dinas tersebut adalah …. 

A. permohonan menjadi narasumber 

B. permohonan bantuan dana 

C. undangan menghadiri rapat 

D. permohonan izin 
 

4. Perhatikan kutipan surat berikut! 

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam 

organisasi terlarang yang menentang Pancasila, Undang-Undang dasar 

1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia. 
 

Berdasarkan isinya, jenis surat tersebut adalah …. 

A. pernyataan 

B. permohonan 

C. pengumuman 

D. pemberitahuan 

 
5. Perhatikan kutipan surat berikut! 

Kedatangan Bapak/Ibu dalam kegiatan bakti sosial merupakan suatu 

kehormatan bagi kami. Selain itu, jika Bapak/Ibu masih berkenan 

menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan ini, kami masih menerima 

untuk kami salurkan kepada yang membutuhkan.   
 

Berdasarkan isinya, maksud surat tersebut berkaitan dengan …. 

A. penyaluran bantuan 

B. kehadiran para donator 

C. permohonan bantuan dana 

D. pemberitahuan kegiatan bakti sosial 

 

 

Soal Uraian 

Cermatilah teks surat berikut. 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 60 KOTA BANDUNG 

Jalan Asem Jawa No. 60 Bandung 

 
 

Nomor: 005/PK/60/I/2019                Bandung, 7 Januari 2019 

Lamp. :  

Hal : Undangan rapat 

 

Yth. Bpk/Ibu/Sdr. Guru Kelas IX 

       SMP Negeri 60 Kota Bandung 
 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMPN 60 Bandung mengenai adanya 

sistem baru pelaksanaan Ujian Nasional untuk kelas IX demi tercapainya 

pembelajaran yang efektif,  dengan surat ini kami bermaksud mengundang 

Bapak/ Ibu Guru untuk menghadiri rapat membahas sistem tersebut, yang 

akan dilaksanakan pada: 
 

hari  : Jumat 

tanggal : 10 Januari 2019 

waktu  : 13.00 s.d. 15.00 

tempat : Aula SMP Negeri 60 Kota Bandung 
 

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama 

Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. 

                Kepala SMPN 60 

                        

        

       Drs. Dodo Wahyudin, M.Pd. 

 

Berdasarkan teks surat tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Siapa penanggung jawab surat tersebut? 

 

 

 

2. Kapan dan di mana surat tersebut disusun? 

 

 

 
 
3. Untuk kepentingan apa surat itu disusun? 
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4. Tulislah 2 informasi penting yang terdapat dalam surat tersebut. 

 

 

 

 
5. Adakah kata tidak baku di dalam surat tersebut? Jelaskan. 

 

 

 

H. Umpan Balik Guru 
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Berkomunikasi 
Efektif Melalui  

Surat Dinas 
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PEMBELAJARAN 4 
Menelaah Unsur, Kebahasaan, dan 
Menulis Surat Dinas 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri kalian akan dituntun menyajikan hasil 

penelusuran informasi tentang surat dinas. Pada pembelajaran 4 ini kalian  

akan diberikan contoh  surat dinas. Setelah membaca teks surat  tersebut, 

kalian diharapkan dapat menelaah unsur-unsur  dan aspek kebahasaan teks 

surat dinas dengan tepat kemudian kalian diharapkan dapat menulis sebuah 

surat dinas berdasarkan ilustrasi kasus yang diberikan dengan benar. 

Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki 

rasa ingin tahu, teliti, santun  dan mampu berpikir kritis.  

 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 
 

Gambar  4: Peta Kompetensi Pembelajaran 4 

 

 

Membaca Surat 
Dinas

Menulis 
Surat Dinas

Menelaah Unsur-
unsur Surat Dinas

Menelaah Aspek 
Kebahasaan 
Surat Dinas
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat 

ini Corona Virus-19 sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan 

cara rajin mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker 

kesehatan.  

Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang teks surat dinas , bacalah 

bahan bacaan atau materi yang ada di bagian bawah atau kalian bisa mencari 

referensi bacaan lain sebagai bekal pemahaman kalian tentang teks surat 

dinas.  

Aktivitas 1 

Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

Cermatilah contoh surat dinas berikut. 

Teks 1 Surat Dinas 

PEMERINTAH KOTA SOLO 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP KARTINI  

Jalan. Adipati Unus Nomor  25 Solo 

   

7 Desember   2018 

Nomor                    :  039/346/XII/2018 

Lampiran                : - 

Perihal                    : Undangan Pengambilan Raport 

  

Yth. Orang tua / wali murid  kelas VII/VIII/IX  

SMP Kartini  

Di tempat 

 

            Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar pada semester 1 

tahun pelajaran 2018-2019, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu  untuk datang 

pada acara pembagian raport semester 1  

            Mengingat pentingnya acara tersebut, kami sangat mengharapkan kehadiran 
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Bapak dan Ibu tepat waktu. 

            Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak dan Ibu 

tepat waktu,  kami mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya. 

 

Hormat kami, 

 

                                                                                      Kepala SMP Kartini, 

                                                                  

                                                                                   

        Siswanto. M.Pd. 

 

Tembusan Yth:  

 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo 

 

 

1) Berdasarkan  teks surat tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

a. Adakah informasi yang hilang atau belum jelas dalam surat tersebut? 

Jelaskan jawabanmu! 

 

 

 

b. Menurutmu informasi apa yang seharusya ada agar penerima surat 

mengetahui maksud dari pengirim surat tersebut? 

 

 

 

c. Bagaimana ragam bahasa yang digunakan dalam surat dinas di atas? 

 

 

 

d. Apakah semua kalimat yang digunakan sudah efektif? Jelaskan 

jawabanmu! 
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 Aktivitas 2 

Cermatialah teks surat berikut. 

Teks 2 Surat Dinas 

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN    (1) 

SMP BUNGA BANGSA 

Jalan Melati II,  nomor: 9 , Kabupaten Bekasi 

 

Nomor      :  034/III/2019     (3)                                              ................... (2) 

Lampiran  : -                      (4) 

Perihal      :  ......................(5) 

 

Yth.  Kepala Dinas Pendidikan  (6) 

Kabupaten Bekasi 

 

Dengan hormat,  (7) 

            Kami beritahukan bahwa dalam rangka memperingati hari Pendidikan  

Nasional, SMP Bunga Bangsa akan menyelenggarakan Lomba Membaca Puisi 

Tingkat SMP Se-Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada (8) 

hari tanggal    : Kamis, 2 Mei 2019 

waktu             : pukul 08.00 – 16.00  

tempat            : Aula SMP Bunga Bangsa 

            Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan izin untuk 

menyelenggarakan kegiatan tersebut.  (9) 

..................................   (10) 

Hormat kami, (11) 

     Kepala SMP Bunga Bangsa (12) 

 

                                                         

                                                                                    Muhammad Indra Gunawan 

Tembusan Yth.  (13) 

Komite SMP Bunga Bangsa 

 

2) Lengkapi bagian-bagian surat dinas teks 2 yang dirumpangkan 

No. Kalimat 

2  

5  

10  
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3) Berdasarkan teks 2 surat dinas tersebut, tentukan unsur-unsur surat dinas 

sesuai dengan urutan nomor yang tersedia dalam tabel berikut. 

No. Unsur-unsur Surat Dinas Isi/maksud 

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   

(5)   

(6)   

(7)   

(8)   

(9)   

(10)   

(11)   

(12)   

(13)   

 

4) Telaahlah 5 aspek kebahasaan dalam teks 2 surat dinas tersebut. 

Aspek 
Kebahasaan 

Bukti kalimat dalam Surat Isi /maksud 

Kata sapaan   

Kata ganti   

Kata kerja   

Kata baku   

Kalimat efektif   
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Aktivitas 3 

Cermatilah surat dinas berikut. 

Teks 3 surat dinas 

OSIS SMP BUDI HUTOMO 

Jalan     Pemuda, nomor 23, Kota Surabaya 

Nomor      : 14/IV/2019                                                                   5 Maret 2019 

Lampiran  : - 

Perihal      : ....................... 
 

Yth. Ketua OSIS SMP se- Kota Surabaya 

Di Surabaya 
 

Dengan hormat, 

          Dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah kami  ke-25, OSIS SMP 

Budi Hutomo akan mengadakan Lomba Menulis Cerpen tingkat SMP se-Kota 

Surabaya.  Berkaitan kegiatan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk 

mendengarkan teknik pelaksanaan lomba pada: 

hari, tanggal   : Sabtu, 9 Maret 2019 

waktu             : pukul 13.00 

tempat            : Ruang Multi Media SMP Budi Hutomo 

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

Hormat kami, 

Ketua OSIS SMP Budi Hutomo                                                    Sekretaris, 

 

 

Marwan Al Katiri                                                                       Desi Ratnasari  
 

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

  

  
  Lengkapilah teks 3 surat dinas tersebut. 

1) Berilah tanggapan dengan cara memberikan tanda ceklis pada tabel  

berikut. 

 
NO. 

 
ASPEK PENILAIAN 

PENILAIAN  

YA TIDAK 

1 Kesesuaian isi surat dengan tujuan   

2 Kelengkapan unsur-unsur surat pribadi 

1) Kepala surat 

2) tanggal pembuatan surat 

3) nomr surat 

4) lampiran surat 
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5) perihal surat 

6) alamat surat 

7) salam pembuka 

8) paragraf pembuka surat 

9) paragraf isi surat 

10) paragraf penutup surat 

11) salam penutup 

12) tanda tangan dan nama pembuat surat 

13) tembusan 

3 Kejelasan informasi   

4 Keefektifan kalimat   

Catatan perbaikan jika ada: 

 

 

 

 

 

 

2) Perbaikilah teks 3 surat dinas  tersebut  sesuai dengan unsur-unsur dan 

kaidah kebahasaan surat dinas tersebut. 
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Kegiatan pembelajaran  4  telah selesai, jangan lupa untuk mengucapkan 

syukur.  Semoga pembelajaran kali ini dapat lebih meningkatkan ketelitian, 

kesantunan, dan rasa percaya diri kalian.  Teruslah tekun belajar karena 

dengan belajar wawasan kita akan semakin terbuka luas. Jangan pernah 

menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi. Raihlah cita-cita dan mimpi 

indahmu. Cita-cita dan mimpi tidak dapat diraih dengan instan. Butuh 

perjuangan ekstra untuk dapat meraihnya. Bahkan terkadang butuh 

pengorbanan saat memperjuangkan mimpi. Ada kalanya rasa lelah, kantuk, dan 

malas saat proses belajar melanda. Semua itu lumrah dan manusiawi. 

Lawanlah rasa malas itu karena kesuksesan tidak akan menampakkan dirinya 

pada orang-orang yang malas. Tetap semangat, selamat belajar, semoga 

sukses. 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber : Buku Bahasa Indonesia, internet, surat kabar, majalah, televisi 

Media  : WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Meeting, Google  

   Classroom, dan Email. 
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E. Bahan Bacaan 

Bacalah teks surat dinas berikut! 

KOMITE SEKOLAH 

SMP NEGERI 2 PUGELAN 

Jalan Tanjung Pura , Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara  (1) 

 

Nomor         : 10/VIII/2018    (3)                                 7 Agustus 2018 (2) 

Lampiran     : - (4) 

Perihal         : Pemberitahuan (5) 

 

Yth. Orang tua/Wali murid kelas VIII 

Di Banjarnegara (6) 

 

Dengan hormat, (7) 

            Berdasarkan hasil Musyawarah guru dan wali murid kelas VIII SMP Negeri 2 

Punggelan, Kabupaten Banjarnegara tanggal 3 Agustus 2018 perihal kegiatan Study 

Wisata kelas VIII Tahun Pelajaran 2018/2019, kami beritahukan bahwa kegiatan 

tersebut akan dilaksanakan pada: (8) 

hari, tanggal                : Rabu, 12 Maret 2019 

biaya per siswa           : Rp. 350.000 

tujuan                         : Yogyakarta 

1. Candi Prambanan 

2. Museum Dirgantara 

3. Pantai Parangtritis 

4. Malioboro  (9) 

            Demikianlah surat pemberitahuan ini kami buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, 

kami mengucapkan terima kasih. (10) 
 

        Hormat Kami, (11) 

Ketua,                                                                 Sekretaris, 

  

AdangPurnama, S.H                                         Ina Sudiro        (12)                      

 

Tembusan Yth: (13) 

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara 

2. Kepala SMPN 2 Pugelan 
 

 

 Teks di atas termasuk surat dinas karena merupakan surat resmi yang berisi 

hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi 

tertentu. 
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Dalam Surat dinas terdapat unsur-unsurnya, yaitu : (1) kepala surat; (2) tanggal 

pembuatan surat; (3) nomor surat; (4) lampiran surat; (5) perihal surat; (6) 

alamat  surat; (7) salam pembuka; (8) paragraf pembuka; (9) paragraf isi surat; 

(10) paragraf penutup surat; (11) salam penutup; (12) tanda tangan dan nama 

pembuat surat; (13) tembusan surat  

 

Selain unsur-unsur dalam surat dinas terdapat aspek kebahasaan, yaitu 

penggunaan kata sapaan; kata ganti orang; kata kerja aktif; kata baku dan 

kalimat efektif.  

 

Dalam teks  surat dinas di atas terdapat penggunaan kata sapaan bersifat 

formal, contohnya Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.  

Penggunaan kata ganti orang, contohnya (1) Berdasarkan hasil Musyawarah 

guru dan wali murid kelas VII SMP Negeri 2 Punggelan, Kabupaten 

Banjarnegara tanggal 3 Agustus 2018 perihal kegiatan study wisata kelas VIII 

Tahun Pelajaran 2018/2019, kami beritahukan bahwa kegiatan tersebut akan 

dilaksanakan pada . (2) Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima 

kasih.  

 

Pengunaan kata kerja aktif, contohnya Berdasarkan hasil Musyawarah guru 

dan wali murid kelas VII SMP Negeri 2 Punggelan, Kabupaten Banjarnegara 

tanggal 3 Agustus 2018 perihal kegiatan study wisata kelas VIII Tahun 

Pelajaran 2018/2019, kami beritahukan bahwa kegiatan tersebut akan 

dilaksanakan pada .(2) Demikian surat pemberitahuan ini kami buat. (3) Atas 

perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.  

 

Penggunaan kata baku dapat diamati dari penggunaan kata-kata yang sesuai 

EYD. Selain itu, surat dinas mengunakan kalimat efektif atau  kalimatnya tidak 

bertele-tele.  Pada  surat  dinas di atas  terdapat salah satu kalimat efektif, yaitu  

 

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Terkadang kita 

masih menemukan dalam surat dinas penulisan kalimat yang tidak efektif 

seperti; Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atau Kami 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
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Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum Kamu kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

F. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Bacalah surat dinas berikut! 

Teks 1 

PEMERINTAH KOTA TANGERANG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NASIONAL 

Jalan Baladewa I, nomor 9, Kota Tangerang, Banten 

Nomor     :17/XI/2019                                          
 

Yth.  Para Guru dan Karyawan 

SMP Nasional 

Di Tangerang 
 

Dengan hormat, 

            Sehubungan dengan pelaksanaan Ulangan Semester Ganjil tahun 2019, kami 

mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada 

hari, tanggal  : Kamis, 21 November 2019 

waktu            : pukul 08.00 WIB 

tempat          : Aula SMP Nasional 

acara             : Persiapan Ulangan Semester Ganjil 

            Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, 

kami mengucapkan terima kasih. 
 

Hormat kami, 

Kepala SMP Nasional 

                                                                    
 

Berdasarkan teks 1 surat dinas tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut! 

a. Menurut kalian, adakah informasi yang hilang atau belum jelas dalam surat 

tersebut? Jelaskan jawabanmu! 
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b. Menurutmu informasi apa yang seharusnya ada agar penerima surat 
mengetahui maksud dari pengirim surat tersebut? 

 

 

 

c. Ragam bahasa bagaimanakah yang digunakan? 

 

 

 

2. Bacalah teks surat dinas berikut! 

Teks 2 

 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP PERTIWI 

Jalan Delima 80, Surabaya 
 

 

Nomor     : 034/SMP P/X/2019                                                              16 Oktober 2019         

Lampiran : - 

Perihal    : Permohonan Izin 
 

Yth. Bapak Pengelola Hutan Wisata 

Surabaya 
 

Dengan hormat, 

            Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang flora dan fauna para siswa SMP 

Pertiwi, kami bermaksud mengadakan studi lapangan di Hutan Wisata Surabaya. Kegiatan 

tersebut akan dilaksanakan pada: 

hari,tanggal : Rabu, 30 Oktober 2019 

jam             : 09.00 

tempat        : Hutan Wisata Wisata  
            
   Atas perhatiannya saya haturkan banyak terima kasih 
 

                                                                                                     Kepala Sekolah SMP Pertiwi  

                                                    

                          Joko Raharjo 
 

 

 

 

Berdasarkan teks 2 surat dinas yang dirumpangkan tersebut, jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut. 
 

a. Lengkapilah unsur-unsur  surat dinas tersebut. 
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b. Apakah penggunaan kata ganti orang sudah sesuai? Jelaskan jawaban 
kalian. 

 

 

 
 

c. Apakah terdapat kata tidak baku dalam teks 2 surat dinas di atas? Kalau 
ada, tuliskan kata tidak bakunya lalu perbaiki penulisannya. 

 

 

 
 

d. Apakah terdapat kata kerja aktif? Kalau ada, tuliskan jawabanmu. 

 

 

 

G. Umpan Balik Guru 
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