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1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-
royongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
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adalah kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, 
merefleksi, dan  terlibat dengan teks untuk mencapai tujuan tertentu, meningkatkan
pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. 

Melakukan sesuatu
berdasarkan apa
yang dibaca

Menilai kebenaran
argumen di dalam
teks, sudut pandang
penulis, dan relevansi
isi teks dengan tujuan
pembaca

Memeriksa klaim
penulis dan 
menyimpulkan
perspektif penulis

Mendapatkan informasi, 
menyusun inferensi, membuat
koneksi dan prediksi suatu teks
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Apakah teman-teman senang membeli buku lalu 
menyimpannya karena suatu saat ingin 
membacanya lagi? Sayang sekali jika buku yang 
teman-teman punya dibiarkan begitu saja tanpa 
merawatnya. Buku bisa saja rusak, dimakan rayap, 
berdebu, kertasnya menguning, bahkan halaman 
bukunya terlepas. Untuk itu, buku-buku yang kita 
punya perlu dirawat dengan baik agar tidak rusak 
ketika kita ingin membacanya di kemudian hari.

Nah, bagaimana caranya?
1. Menyampul Buku
2. Gunakan Pembatas Buku
3. Memberi Coretan di Kertas Lain
4. Hindari Membaca Sambil Makan atau Minum
5. Memberi Kamper di Rak Buku

MENEMUKAN INFORMASI

Dalam bacaan itu, yang tidak
termasuk cara merawat buku
adalah:
a. Menyampul buku
b. Menyimpan buku
c. Menggunakan pembatas

buku
d. Mencoret buku
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Apakah teman-teman senang membeli buku lalu 
menyimpannya karena suatu saat ingin 
membacanya lagi? Sayang sekali jika buku yang 
teman-teman punya dibiarkan begitu saja tanpa 
merawatnya. Buku bisa saja rusak, dimakan rayap, 
berdebu, kertasnya menguning, bahkan halaman 
bukunya terlepas. Untuk itu, buku-buku yang kita 
punya perlu dirawat dengan baik agar tidak rusak 
ketika kita ingin membacanya di kemudian hari.

Nah, bagaimana caranya?
1. Menyampul Buku
2. Gunakan Pembatas Buku
3. Memberi Coretan di Kertas Lain
4. Hindari Membaca Sambil Makan atau Minum
5. Memberi Kamper di Rak Buku

MEMAHAMI

Tanpa dirawat, maka buku bisa
rusak, antara lain:
a. Sobek
b. Dimakan rayap
c. Berdebu
d. Kertas menguning
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Apakah teman-teman senang membeli buku lalu 
menyimpannya karena suatu saat ingin 
membacanya lagi? Sayang sekali jika buku yang 
teman-teman punya dibiarkan begitu saja tanpa 
merawatnya. Buku bisa saja rusak, dimakan rayap, 
berdebu, kertasnya menguning, bahkan halaman 
bukunya terlepas. Untuk itu, buku-buku yang kita 
punya perlu dirawat dengan baik agar tidak rusak 
ketika kita ingin membacanya di kemudian hari.

Nah, bagaimana caranya?
1. Menyampul Buku
2. Gunakan Pembatas Buku
3. Memberi Coretan di Kertas Lain
4. Hindari Membaca Sambil Makan atau Minum
5. Memberi Kamper di Rak Buku

MENGGUNAKAN

Buku bisa saja dimakan rayap. 
Untuk menghindarinya, maka kita
harus:
a. Menyampul buku
b. Menggunakan pembatas

buku
c. Memberi kamper di rak buku
d. Membunuh rayap



1. Menyampul Buku
Buku yang baru dibeli diberi sampul plastik yang kedap udara. Kalau bisa sampul plastiknya yang agak tebal agar 
tidak mudah robek. Periksa buku kamu secara berkala. Jika sampul plastik tadi sudah rapuh dan rusak, kamu bisa 
menggantinya dengan sampul yang baru.

2. Gunakan Pembatas Buku
Ada saatnya kita tidak bisa selesai membaca buku sekaligus dalam sekali baca. Biasanya kita memberi tanda di 
halaman terakhir yang dibaca dengan cara melipat ujungnya. Nah, jika kita lipat, buku bisa rusak. Oleh karena itu, 
gunakanlah pembatas buku yang tipis untuk menandai halaman.

3. Memberi Coretan di Kertas Lain
Mencoret buku juga sebaiknya tidak dilakukan. Kalaupun teman-teman ingin membuat catatan, ataupun menandai 
bacaan, kutipan menarik pada bacaan, kamu bisa menulisnya di kertas lain dan menempelkannya pada halaman.

4. Hindari Membaca Sambil Makan atau Minum
Sebagian orang sering membaca sambil makan dan minum dengan kondisi tangan yang basah dan masih kotor 
bekas remahan makanan. Hal ini dapat meninggalkan noda dan membuat buku menjadi kotor.

5. Memberi Kamper di Rak Buku
Jika kita menyimpan dan menyusun buku-buku yang kita punya dalam sebuah rak, jangan lupa, ya, untuk menaruh 
kamper atau kapur barus di beberapa sudut rak. Ini berguna untuk menjauhkan buku-buku kita dari serangan 
rayap atau serangga pengganggu lainya dan menghindari bau apak.
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Apakah teman-teman senang membeli buku lalu 
menyimpannya karena suatu saat ingin 
membacanya lagi? Sayang sekali jika buku yang 
teman-teman punya dibiarkan begitu saja tanpa 
merawatnya. Buku bisa saja rusak, dimakan rayap, 
berdebu, kertasnya menguning, bahkan halaman 
bukunya terlepas. Untuk itu, buku-buku yang kita 
punya perlu dirawat dengan baik agar tidak rusak 
ketika kita ingin membacanya di kemudian hari.

Nah, bagaimana caranya?
1. Menyampul Buku
2. Gunakan Pembatas Buku
3. Memberi Coretan di Kertas Lain
4. Hindari Membaca Sambil Makan atau Minum
5. Memberi Kamper di Rak Buku

MENGEVALUASI

Tuliskan benar atau salah.

a. Saya tidak perlu merawat
buku yang tidak ingin saya
baca kembali

b. Menyampul buku berguna
agar buku tidak dimakan
rayap

c. Agar kertas tidak menguning, 
maka harus diberi kamper di 
rak buku
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Apakah teman-teman senang membeli buku lalu 
menyimpannya karena suatu saat ingin 
membacanya lagi? Sayang sekali jika buku yang 
teman-teman punya dibiarkan begitu saja tanpa 
merawatnya. Buku bisa saja rusak, dimakan rayap, 
berdebu, kertasnya menguning, bahkan halaman 
bukunya terlepas. Untuk itu, buku-buku yang kita 
punya perlu dirawat dengan baik agar tidak rusak 
ketika kita ingin membacanya di kemudian hari.

Nah, bagaimana caranya?
1. Menyampul Buku
2. Gunakan Pembatas Buku
3. Memberi Coretan di Kertas Lain
4. Hindari Membaca Sambil Makan atau Minum
5. Memberi Kamper di Rak Buku

MEREFLEKSI

Tuliskan bagaimana cara merawat
buku latihan matematika yang 
kamu gunakan saat ini
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CONTOH 1

17https://travel.detik.com/travel-news/d-5344390/gaji-pramugari-pesawat-garuda-citilink-lion-air-dan-airasia

Gaji Pramugari Pesawat Garuda, Citilink, Lion Air, dan AirAsia

Jakarta - Ketika jalan-jalan naik pesawat terbang, kita
akan menemui pramugari. Pramugari adalah awak kabin yang
bertugas menjaga keselamatan penumpang di pesawat. Selain itu,
pramugari bertugas melayani kebutuhan penumpang. Menjadi
pramugari juga mendapatkan kesempatan untuk berkeliling kota di
Indonesia dan keliling luar negeri. Kamu juga dimanjakan untuk tidur di
hotel mewah jika harus bermalam di suatu kota atau negara.

Untuk menjadi pramugari tidak sulit. Tidak diwajibkan
sekolah pramugari. Jika kamu bisa berbahasa Inggris, tinggi sekitar
175 cm, dan berpenampilan menarik, lulusan SMA, SMK, D3, dan S1,
kamu bisa langsung melamar.

1. MENEMUKAN INFORMASI
2. MENGEVALUASI
3. MEMAHAMI
4. MENGEVALUASI
5. MEREFLEKSI

https://www.detik.com/tag/pramugari
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Gaji Pramugari Pesawat Garuda, Citilink, Lion Air, dan AirAsia

1. Gaji Pramugari Garuda Indonesia

Garuda Indonesia adalah maskapai bintang lima kebanggaan Indonesia. Maskapai ini sangat terkenal 
pelayanan pramugarinya. Pramugari Garuda Indonesia ramah, pintar, cantik, dan smart. Gaji pramugari Garuda terbukti 
besar. Bila dibandingkan dengan maskapai lain, Garuda Indonesia paling tinggi. Gaji yang didapatkan oleh pramugari 
Garuda Indonesia berisi gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang lembur, uang saku, uang tunjangan hari raya, serta 
tunjangan lainnya.

Para pelamar yang baru saja lolos dari berbagai tes, akan memperoleh training pendidikan pramugari. 
Mereka juga akan diberikan gaji hingga jutaan rupiah per bulan di luar uang tambahan lainnya.VTentunya gaji yang 
diterima dengan beberapa komponen antara gaji pokok, jam terbang, allowance, dan lainnya.VPara pramugari Garuda juga 
mendapatkan beberapa tiket gratis pulang pergi termasuk jatah tiket untuk keluarga inti, apabila minimal sudah mempunyai 
masa kerja satu tahun.VUntuk gaji pramugari Garuda akan terus meningkat bila semakin banyak jumlah jam terbang yang 
mereka miliki.

1. MENEMUKAN INFORMASI
2. MENGEVALUASI
3. MEMAHAMI
4. MENGEVALUASI
5. MEREFLEKSI
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19https://news.detik.com/berita/d-5344483/warga-berharap-pemkot-depok-segera-bersihkan-kali-sampah-di-
wilayahnya

Warga Berharap Pemkot Depok Segera Bersihkan 'Kali Sampah' di Wilayahnya
Kali Baru Timur (Kali Baru Cijantung) di Kampung Palsigunung, Kota Depok, seperti 'kali sampah'. 
Permukaan air tertutup sampah. Warga berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bertindak menangani 
masalah ini.

"Harapannya sih pemerintah Kota Depok ya bertindak, maksudnya ya diambilinlah gitu," kata warga, Yessy, 
saat ditemui di rumahnya, Kampung Palsigunung, Cimanggis, Kota Depok, Jumat (22/1/2021).
Yessy mengaku keluarganya siap mendukung agenda kebersihan dari Pemkot jika diperlukan untuk 
berpartisipasi membersihkan sampah di Kali Baru. Warga ingin lingkungannya bersih.
"Kalau emang warga suruh ikut turun tangan ya insyaallah mau, termasuk suami saya pasti mau. 
Harapannya bersih," ujar Yessy.

Ketua RT 002 Suwarno di bantaran Kali Baru Timur ini juga berharap kali ini segera dibersihkan daru 
tumpukan sampah. Dia berharap dinas terkait secara cepat menangani permasalahan tersebut.
"Ini segera dibersihin. Jadi mungkin ya dari dinas-dinas terkait itu juga biar mungkin ini juga cepet 
ditanganin gimana," ungkap Suwarno.

Selanjutnya, perlu mekanisme pencegahan buang sampah sembarangan ke kali in:

1. MENEMUKAN 
INFORMASI

2. MENGEVALUASI
3. MEMAHAMI
4. MENGEVALUASI
5. MEREFLEKSI

https://www.detik.com/tag/kali-baru-cijantung
https://www.detik.com/tag/sampah-di-kali-baru-cijantung
https://www.detik.com/tag/pemkot-depok
https://www.detik.com/tag/cimanggis
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▰ https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm/

▰ https://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/aksisekolah/

▰ https://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/

https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm/
https://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/aksisekolah/

