
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINJAUAN  MATA PELAJARAN 
 

 

1. Deskripsi Singkat 

Materi pelajaran kompetensi menulis sangat berperan dalam kehidupan sehari-

hari, terutama pada kegiatan pengadministrasian, serta kegiatan sehari-hari 

lainnya. Oleh karena itu materi ini akan lebih mudah dikuasai jika dikaitkan 

dengan pengalaman siswa sehari-hari. Kalau kita amati, hampir setiap kegiatan 

dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan menulis. Karena itu 

kompetensi menulis bagi siswa merupakan kompetensi yang sangat penting.  

 

2. Kegunaan Mata Pelajaran 

Setelah mempelajari pokok kompetensi menulis ini diharapakan siswa dapat 

menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 

a. Menulis surat menyurat terutama yang berhubungan dengan kepentingan 

pribadi. 

b. Menyampaikan berbagai imformasi lewat pengumuman. 

c. Berpekspresi dan menciptakan seni dengan menulis pantun ,dongeng, dan 

buku harian. 
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  MATA PELAJARAN     :   BAHASA INDONESIA 
  KELAS / SEMESTER    :   VII (TUJUH) / 1 (SATU) 



3. Tujuan Instruksional Umum (Standar Kompetensi) 

Pada akhir semester I, siswa kelas VII dapat mengungkapkan pikiran dan 

pengalaman dalam buku harian dan surat pribadi, mengekspresikan pikiran, 

perasaan, dan pengalaman melalui pantun dan dongeng, serta mengungkapkan 

ide-ide dalam bentuk teks pengumuman. 

 

4. Susunan (Urutan) Bahan Ajar 

Pertemuan I    : Menulis Buku Harian 

Pertemuan II   :  Menulis Surat Pribadi 

Pertemuan III  :  Menulis Pengumuman 

Pertemuan IV  :  Menulis Pantun  

 

5. Petunjuk Bagi Siswa yang Mempelajari Bahan Ajar 

Bahan ajar ini terdiri dari bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan yang utuh 

dan memiliki susunan hirarkhis.  Oleh karena itu mempelajarinya harus secara 

berurutan, sistematis, dan sistemik. Materi pada pertemuan pertama merupakan 

prasayarat bagi materi pertemuan kedua, dan materi pada pertemuan kedua 

merupakan prasyarat bagi materi pertemuan ketiga dan seterusnya. 

Soal-soal dan tes penguasaan diberikan yang ada dalam bahan ajar ini harus 

dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Diharapkan dengan latihan-latihan soal 

tersebut, daya serap terhadap penguasaan materi pelajaran dapat memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

 

 



 

 

 

Kompetensi Dasar  :  Menulis buku harian atau pengalaman pribadi dengan  

   memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang    

   ekspresif 

Materi Pokok  :  Menulis Buku Harian 

Sub Materi Pokok :  1.   Pengertian Buku Harian 

2. Hal-Hal Pokok yang Harus Dicantuamkan dalam 

Buku Harian 

3. Langkah-Langkah Menulis Buku Harian 

4. Manfaat Menulis Buku Harian 

I. Pendahuluan 

1.1 Deskripsi Singkat 

Dalam pertemuan kali ini akan mempelajari bagaimana menulis buku harian. 

Selanjutnya kalian berbekal menulis buku harian ini dapat mempelajari konsep-

konsep untuk pertemuan selanjutnya. Dengan mempelajari konsep-konsep 

tersebut, kalian dapat menjawab dengan benar. 

� Apakah pengertian buku harian? 

� Apa saja yang perlu dicantumkan dalam buku harian? 

� Bagaimanakah langkah-langkah menulis buku harian? 

� Apakah manfaat menulis buku harian? 

 

 

PERTEMUAN PERTAMA 



1.2 Relevansi 

Setelah kalian mempelajari materi pada sub materi pokok ini, akan sangat 

bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagaimana 

mengekspresikan perasaan melalui tulisan. Mengapa demikian? Praktiknya dalam 

kehidupan sehari-hari pasti kita selalu mengalami peristiwa baik yang 

menyenangkan atau tidak. Maka dengan bekal mampu menulis buku harian kalian 

dapat mengabadikan peristiwa yang berkesan yang kalian alami dalam bentuk 

tulisan.  

 

1.3 Tujuan Instruksional Khusus  

1. Mampu menngemukakan pengertian buku harian 

2. Mampu menentukan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam buku harian 

3. Mampu menentukan langkah-langkah menulis buku harian 

4. Mampu menentukan manfaat menulis buku harian 

5. Mampu menuliskan pokok-pokok  pengalaman pribadi yang terjadi dalam suatu  

    hari! 

6. Mampu secara rutin menulis dalam buku harian dengan bahasa yang ekspresif 

 

II. Penyajian 

2.1 Uraian Materi 

A.   Pengertian Buku Harian 

Apakah kamu memiliki buku harian? Apakah kamu rajin menulis di buku 

harianmu itu? Bagaimana cara menulis buku harian yang baik? Apa yang kamu 

tulis dalam buku harianmu? Buku harian biasanya digunakan untuk mencatat atau 



menuliskan pengalaman setiap hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat 

lain.  

Buku harian adalah  buku catatan harian yang berisi curahan perasaan atau 

peristiwa-peristiwa pribadi. Setiap hari kalian mengalami peristiwa atau 

pengalaman yang sangat istimewa dan sayang untuk dilupakan. Untuk itu, 

sebaiknya ditulis dalam buku harian. 

Selama satu hari, sejak kamu bangun pagi hingga tidur lagi, pasti banyak 

pengalaman atau kejadian yang kamu alami. Pengalaman atau kejadian yang 

kamu alami tersebut beragam, dapat menggembirakan, mengharukan, 

mengecewakan, menggelikan, atau membosankan. Kejadian-kejadian yang kamu 

alami tersebut dapat kamu tulis dalam buku harian. 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Hal-Hal yang Perlu Dicantumkan dalam Buku Harian 

 

 

Buku harian berisi tulisan pribadi. Kamu dapat menuliskan semua pengalaman 

dan peristiwa yang kamu alami dengan bebas. Kamu juga dapat mencurahkan 

semua pikiran dan perasaan. Perasaan senang, marah, sedih, sayang, jengkel, atau 

cinta dapat kamu tuliskan apa adanya secara jujur.  

Buku harian bersifat rahasia sehingga apa yang kamu tulis tidak akan diketahui 

oleh orang lain. Seseorang tidak boleh membaca buku harian orang lain tanpa 

seizin pemiliknya. Oleh karena itu, rahasia kamu akan terjaga aman. Tidak jarang 

kamu akan merasa lega setelah mencurahkan perasaan kamu dalam buku harian. 

Sebagai contoh, ketika kamu merasa jengkel kepada seseorang, kamu dapat 

                 Buku harian adalah  buku catatan harian yang berisi      

                 curahan perasaan atau peristiwa-peristiwa pribadi 



mencurahkan kejengkelan tersebut dalam buku harian. Dengan mencurahkannya 

dalam buku harian, kamu akan merasa lega karena perasaan jengkel itu 

tersalurkan dan menjadi berkurang. 

Jika kamu menulis buku harian, cantumkan hal-hal berikut. 

1. Tempat. 

2. Waktu. 

3. Peristiwa. 

4. Perasaan yang dialami. 

 

C.   Langkah-Langkah Menulis Buku Harian 

Buku harian juga dapat membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan 

menulis semua pengalaman, kejadian, pikiran, dan perasaan yang dialami, kamu 

dapat mengambil hikmah dari semua itu dan dapat menjadi pelajaran untuk waktu 

yang akan datang. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui kekurangan atau 

kesalahan yang kamu  berbuat sehingga kamu pun belajar untuk memperbaikinya. 

Kalian dapat menulis buku harian dengan langkah-langkah berikut ini. 

a.   Menulis pokok-pokok sebuah pengalaman pribadi. 

b.   Mengembangkan pokok-pokok pengalaman tersebut dengan 

memerhatikan waktu dan tempat peristiwa. 

c.   Menggunakan bahasa yang ekspresif untuk mencurahkan perasaan dan 

pemikiranmu. 

 

D. Manfaat Menulis Buku Harian 

Menulis buku harian sangat menyenangkan karena kamu dapat menuliskan 

dengan gaya bahasamu sendiri. Kamu tidak harus menggunakan kalimat yang 



baik, tetapi boleh menulis dengan menggunakan "bahasa gaul". Penulisan buku 

harian sering menggunakan kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah kalimat 

yang mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan dan perasaan. Kalimat 

ekspresif merupakan kalimat yang spontan keluar dari pikiran dan perasaan yang 

dalam. 

Menulis buku harian dapat bermanfaat bagi kita terutama : 

a.   Dapat mencurahkan perasaan 

b.   Dapat membantu menjadi pribadi yang baik 

c.   Dapat mengambil hikmah dari apa yang dialami 

d.   Dapat mengetahui kekurangan atau kesalahan dari apa yang sudah     

dilakukan 

Perhatikan contoh buku harian di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Latihan 

 

 

 

 

Solo, 29 April 2007 

Diary 

Hari ini aku sebel banget sama seseorang. Gimana aku nggak sebel, 

dia itu orangnya sombong banget sih. Bayangin aja, aku udah baik-

baik menyapa dan memberikan senyuman tapi dia kok malah nggak 

peduli dan pergi begitu saja. 

Diary 

Kog ada ya orang yang seperti itu. Apa bersikap ramah kepada orang 

lain itu susah? Kayaknya enggak deh. Kalau dia tidak bisa ramah dan 

nggak pernah senyum, siapa coba yang mau berteman dengan dia? 

Apa dia tidak pengin punya banyak teman? 

Diary 
Pokoknya aku nggak mau lagi menyapa dia. Biarin aja dia nggak 

punya teman, lagian siapa yang butuh teman seperti dia? Sebel deh! 

Tuliskan dalam 1 paragraf pengalaman atau peristiwa menarik 

yang pernah kamu alami dalam buku harian! 



2.3   Rangkuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   Penutup 

3.1 Tes Penguasaan 

Jawablah dengan benar soal pertanyaan di bawah ini! 

1. Apakah yang dimaksud dengan buku harian 

2. Apa saja yang harus dicantumkan dalam menulis buku harian? 

3. Dalam menulis buku harian sering menggunakan kalimat yang ekspresif. 

Apakah yang dimaksud kalimat ekspresif? 

4. Tentukan langkah-langkah menulis buku harian! 

5. Tuliskan dalam 1 paragraf pengalaman atau peristiwa menarik yang 

pernah kamu alami dalam buku harian! 

 

Buku harian adalah  buku catatan harian yang berisi curahan perasaan atau 

peristiwa-peristiwa pribadi. Setiap hari kalian mengalami peristiwa atau 

pengalaman yang sangat istimewa dan sayang untuk dilupakan. Untuk itu, 

sebaiknya ditulis dalam buku harian. 

Jika kamu menulis buku harian, cantumkan hal-hal berikut. 

1. Tempat. 

2. Waktu. 

3. Peristiwa. 

4. Perasaan yang dialami. 

Kalian dapat menulis buku harian dengan langkah-langkah berikut ini. 

a.   Menulis pokok-pokok sebuah pengalaman pribadi. 

b.   Mengembangkan pokok-pokok pengalaman tersebut dengan 

memerhatikan waktu dan tempat peristiwa. 

c.   Menggunakan bahasa yang ekspresif untuk mencurahkan perasaan dan 

pemikiranmu. 

Menulis buku harian dapat bermanfaat bagi kita terutama : 

a.   Dapat mencurahkan perasaan 

b.   Dapat membantu menjadi pribadi yang baik 

c.   Dapat mengambil hikmah dari apa yang dialami 

d.   Dapat mengetahui kekurangan atau kesalahan dari apa yang sudah     



3.2   Umpan Balik 

Soalm nomo 1 jika anda menjawab benar diberi skor 3 

Soal nomor 2 jika anda menuliskan 4 jawaban benar diberi skor 4 

Soal nomor 2 jika anda menuliskan 3 jawaban benar diberi skor 3 

Soal nomor 2 jika anda menuliskan 2 jawaban benar diberi skor 2 

Soal nomor 2 jika anda menuliskan 1 jawaban benar diberi skor 1 

Soal nomor 3 jika anda menuliskan 3 jawaban benar diberi skor 3 

Soal nomor 4 jika anda menuliskan 4 jawaban benar diberi skor 4 

Soal nomor 4 jika anda menuliskan 3 jawaban benar diberi skor 3 

Soal nomor 4 jika anda menuliskan 2 jawaban benar diberi skor 2 

Soal nomor 4 jika anda menuliskan 1 jawaban benar diberi skor 1 

Soal nomor 5 jika anda menjawab benar diberi skor 4 

Skor masksimal 18 

Cara menghitung penguasaan : 

                    Skor perolehan 

Nilai  =  --------------------------   x  100  

                 (Skor maksimal 18) 

 

3.3   Kunci Jawaban Tes Penguasaan 

1. Buku harian adalah  buku catatan harian yang berisi curahan perasaan atau 

peristiwa-peristiwa pribadi  

2. Yang harus dicantumkan dalam menulis buku harian 

1. Tempat. 

2. Waktu. 

3. Peristiwa. 

4. Perasaan yang dialami. 



3. Kalimat ekspresif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan gambaran, 

maksud, gagasan dan perasaan 

4. Langkah-langkah dalam menulis buku harian  

a.   Menulis pokok-pokok sebuah pengalaman pribadi. 

b.  Mengembangkan pokok-pokok pengalaman tersebut dengan memerhatikan 

waktu dan tempat peristiwa. 

c. Menggunakan bahasa yang ekspresif untuk mencurahkan perasaan dan 

pemikiranmu. 

5. Diserahkan kepada guru bidang studi  
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