
Tata 
krama 

Bimbingan dan Konseling 
SMP Negeri 1 Mejayan 



Pengertian 
tata krama sebagai 

peserta didik, 
penting untuk 
membiasakan 

diri 
berperilaku 
dengan tata 
krama yang 

baik 

norma atau 
sebuah 

kebiasaan yang 
mengatur sikap 

sopan dan 
santun dan 

disepakati oleh 
lingkungan 
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Manfaat 
memiliki 

tata krama 
baik Memiliki banyak 

teman 

Perlakukan orang lain sebagaimana kita 

ingin diperlakukan 

 

Menghindari 
konflik dengan 

orang lain 
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Tips: 

Lingkungan Sekolah 

Penampilan 

Berpakaian rapi, sopan, memakai alas kaki yang 

menutup jari, dan menata rambut atau jilbab dengan 

rapi. 

Dengan sesama teman atau kakak kelas/adik kelas 

Sapa dengan sapaan yang baik. Misal: “Halo”, atau 

“Assalamualaikum”. 

Ketika sudah mengetahui namanya, panggil ia dengan 

namanya, bukan nama orang tuanya 

Bicara dengan intonasi yang baik. 

Dalam mengirim pesan, gunakan sapaan atau salam 

yang baik. Tidak dianjurkan mengirimkan “P”. 



Tips: 

Lingkungan Sekolah 

Dengan guru/karyawan 
 

Ketika bertemu, usahakan mencium tangan guru atau minimal 

menyapa guru 
 

Berbicara dengan bahasa dan intonasi yang baik 

 

Ketika berjalan bersama guru, jangan dahului guru. Berjalanlah di 

belakang guru. Ketika terburu-buru dan mengharuskan kita 

berjalan mendahului guru, jangan lupa ucapkan permisi 

 

Menjawab pesan yang dikirimkan guru 

 

Dalam mengirim pesan, gunakan salam, sebutkan nama dan 

kelas, serta sebutkan keperluannya 

Contoh: 



Tips: 

Orang tua 
Gunakan bahasa yang baik dan intonasi yang baik 

 

Ketika dipanggil orang tua atau kita ingin berbicara 

dengan orang tua, datangi orang tua 
 

Mencium tangan sebelum bepergian 
 

Sebelum bepergian, minta izin pada orang tua 
 

Ucap salam sebelum masuk rumah 



Tips: 

Masyarakat 
Ketika bertemu di jalan, usahakan menyapa 

 

Ketika bertamu, bertamulah di jam tamu. Di atas pukul 

06.00 WIB dan di bawah pukul 20.00, kecuali ada 

kepentingan mendesak atau sudah membuat janji 

sebelumnya 

 

Ketuk pintu rumah saat bertamu 



Tips: 

Media Sosial 
Posting/unggah hal yang baik 

 

Hindari berkomentar jahat/jelek di akun manapun, 

meskipun di dalam hati kamu tidak menyukainya. 

Lebih baik ingatkan secara personal dengan bahasa 

yang baik, atau abaikan saja 

 

Jaga nama baik diri sendiri, orang tua, dan sekolah 

 

Jejak digital tidak dapat dihapus, jadi berhati-hati dalam 

menggunakan media sosial itu perlu 



Quote of 
the day 

“Perlakukan orang lain, 

sebagaimana kamu ingin 

diperlakukan.” 
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TUGAS 
baca 
petunjuk 
dulu ya 

Petunjuk: 

1. Kerjakan tugas ini di kertas folio/buku, kemudian 

difoto dan diupload di Google Classroom bagian 

“REFLEKSI”. 

2. Jangan lupa presensi 

 

1. Jelaskan bagaimana cara kamu membiasakan diri 

agar memiliki tata krama yang baik! 

2. Bagaimana cara kamu membalas pesan dari guru 

yang menanyakan tugas kamu? Beri contoh 

percakapannya. 

3. Apa yg kamu lakukan jika kamu berhalangan 

mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah? 

4. Apakah kamu merasa sudah memiliki tata krama 

yg baik? Jika belum apa yg perlu kamu ubah? 

-TUGAS- 



Terima Kasih 
Ada pertanyaan? Atau butuh 
sesi khusus untuk konseling? 

 

 

Hubungi: 
Sekar Ayu (Guru BK) 

bk1mejayan.sekarayu@gmail.com 

081228865720 
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