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TATA  

KRAMA  

Adalah Kebiasaan atau  
tata cara yang lahir  

dalam hubungan  
antar manusia.  

Kebiasaan ini muncul  
karena adanya aksi dan  
reaksi dalam pergaulan. 

 

Contents 



MANFAAT MEMILIKI TATA KRAMA  

Menghindari konflik dengan orang lain 
Memiliki banyak teman 
Membiasakan diri dengan sopan santun 



Menghubungi 

guru apabila ijin 

tidak mengikuti 

pelajaran 

Menghubungi 

guru apabila 

kesulitan 

memahami 

materi 

Menghubungi 

guru apabila ada 

kendala dalam 

komunikasi / 

jaringan 

Menghubungi 

guru apabila 

ingin konsultasi 

masalah pribadi, 

sosial, belajar, 

karir, keluarga 

(guru BK) 

TATA KRAMA 

DENGAN GURU 

LEWAT 

WA/SMS/TELPON 

1. Pilih waktu yang 

tepat  

2. Jangan lupa 

ucapkan salam 

sebutkan nama dan 

kelas terlebih dahulu 

3. Sampaikan maksud 

dan tujuan secara 

jelas dan sopan 

4. Ucapkan 

terimakasih 



ASPEK TATA KRAMA 

1 
KOMUNIKASI LANGSUNG 

Tata krama ketika berkomunikasi 

langsung dengan orang di 

sekitar kita  

2 
SOSIAL MEDIA 

Tata krama ketika berkomunikasi 

lewat  sosial media (WA, FB, IG, 

dll) 

3 
PENAMPILAN 

Tata krama ketika 

berpenampilan di hadapan 

orang lain dari ujung kaki sampai 

kepala  4 
BERTAMU 

Tata krama ketika bertamu atau 

berkunjung ke rumah orang lain  

5 
BERGAUL DENGAN TEMAN 

Tata krama bergaul dengan teman 

sebaya baik di sekolah maupun 

rumah 



KOMUNIKASI LANGSUNG 

- Memberi salam terlebih dahulu 

- Berbicara dengan sopan 

- Ketika berbicara menatap mata 
lawan bicara 

- Berbicara jelas tidak terburu-buru 
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MENGGUNAKAN 

SOSIAL MEDIA 

Tata krama berkomunikasi 

menggunakan sosial media  

 

- Berkomentar di sosial media 

sewajarnya 

- Menggunakan bahasa yang 

baik dan mudah di mengerti 

- Jika berkomunikasi dengan 

guru jangan lupa salam, 

nama dan kelas selalu di 

sebutkan terlebih dahulu 

 



PENAMPILAN 

? 
.  

PAKAIAN 
-Memakai alas kaki yang  

menutupjari kaki 

ALAS KAKI 

-Rambut di potong rapi 

-Rambut tidak di warnai 

-Jilbab di tata dengan rapi. 

RAMBUT 

Bagaimana berpenampilan yang baik dan sopan?  

-Berpakaian rapi baju di cuci di setrika  

-Berpakaian sopan jika  

muslim menutup aurat tidak  

berpakaian mini maupun  

menggunakan celana robek. 



BERTAMU 

- Datang pada waktu yang tepat (tidak jam istirahat) 

- Mengucapkan salam dan mengetuk pintu terlebih dahulu 

- Izin untuk masuk 

- Duduk dengan sopan 

- Pulang pammit dan mengucapkan salam 

 



BERGAUL DENGAN TEMAN 

- Memanggil dengan nama yang baik 
- Tidak memilih-milih teman berdasarkan status  
   harta 
- Tidak mengolok-olok pekerjaan atau nama orang tua 
- Saling tolong menolong dan mengingatkan   

 



TUGAS 2 

(TATA KRAMA) 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik  

 

Petunjuk :  

1. Kerjakan  tugas ini di kertas folio 

2. Setelah mengerjakan tugas, kerjakan google classroom yang ada 

di topik refleksi dan penilaian 

3. Jangan lupa isi presensi 

1. Jelaskan bagaimana cara membiasakan diri agar memiliki     

tata krama yang baik! 

2. Bagaimana cara anda mengirim pesan ke guru ketika ada    

materi yang kurang jelas? Berikan contoh percakapannya! 

3. Apa yang akan anda lakukan ketika mengetahui teman         

posting hal yang tidak baik di sosial media? 

4. Apa yang kamu lakukan jika kamu berhalangan mengikuti      

kegiatan pembelajaran dari rumah atau terlambat                 

mengirimkan tugas? 

5. Apakah kamu merasa sudah memiliki tata krama yang baik? 

Jika belum apa yang perlu kamu ubah? 

TUGAS 2 (TATA KRAMA) 



Hubungi : 

DEWI PEBRIANTI (GURU BK) 

085770991202 

DS. DARMOREJO DK. PATIHAN MEJAYAN MADIUN 

 

 

Ada pertanyaan?  

Atau butuh sesi khusus untuk  

konseling? 


