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SILABUS 

PENDIDIKAN MULTIKEAKSARAAN PADA MASYARAKAT PESISIR  

 

POKOK MATERI     : DAERAH PESISIR 
SERI      : 1 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : AKTIFITAS MASYARAKAT PESISIR 

 

No.  Kompetensi 
Materi Pembelajaran 

Indikator pencapaian 

kompetensi 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

1. 
2.1  Menggali informasi 

dari teks penjelasan 

masyarakat pesisir 

tentang aktivitas 

masyarakat nelayan 

minimal dalam 7 (tujuh) 

kalimat sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Mengolah informasi 

dari teks penjelasan 

masyarakat pesisir 

tentang menjadi 

nelayan terampil 

Teks penjelasan 

tentang potensi daerah  

pesisir berprofesi 

nelayan. 

 

2.1.1 Mampu membaca lancar 

teks penjelasan masyarakat 

pesisir tentang aktivitas 

masyarakat nelayan 

minimal dalam 7 (tujuh) 

kalimat sederhana. 

2.1.2 Mampu menceritakan 

kembali isi teks penjelasan 

masyarakat pesisir tentang 

aktivitas masyarakat 

nelayan minimal dalam 7 

(tujuh) kalimat sederhana 

 

3.2.1   Mampu menuliskan 

kembali teks penjelasan 

masyarakat pesisir tentang 

menjadi nelayan terampil 

dalam bahasa Indonesia 

minimal 5 (lima) kalimat 

sederhana. 

3.2.2 Mampu membacakan isi 

teks penjelasan sesuai 

▪ Menjelaskan potensi 

daerah  pesisir berprofesi 

nelayan untuk 

peningkatan kualitas 

hidup 

▪ Membangun konteks 

melalui diskusi tentang 

hasil melaut para 

nelayan. 

▪ Mencerikan kembali 

tentang sarana alat 

nelayan. 

▪ Mendiskusikan tentang 

nelayan, alat 

menangkap ikan, dan 

produk unggulan 

nelayan.  

▪ Mengidentifikasi 

tentang produk 

unggulan daerah 

setempat. 

12 JP Bahan Ajar 

Mult[keaksaraan 

Masyarakat 

Pesisir  



  

SILABUS MULTIKEAKSARAAN MASYARAKAT PESISIR 2 

 

dalam bahasa 

Indonesia minimal 5 

(lima) kalimat 

sederhana secara 

lisan dan tertulis. 

dengan pemahaman 

sendiri masyarakat pesisir 

tentang menjadi nelayan 

terampil dalam bahasa 

Indonesia minimal 5 

(lima) kalimat sederhana. 

▪ Menuliskan kembali 

tentang keunnggulan 

daerah setempat. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : MENJADI NELAYAN TERAMPILNELAYAN TERAMPIL 

No.  Kompetensi 
Materi Pembelajaran 

Indikator pencapaian 

kompetensi 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

2. 2.2. Menggali informasi dari 

teks penjelasan tentang 

pekerjaan, profesi, atau 

kemahiran yang 

dimiliki dan diminati 

minimal dalam 7 

(tujuh) kalimat 

sederhana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Mengolah teks 

penjelasan 

masyarakat pesisir 

tentang aktivitas 

masyarakat nelayan 

dalam bahasa 

Indonesia minimal 5 

(lima) kalimat 

sederhana secara 

tertulis.  

 

 

 

 

Masyarakat pesisir 

menjadi nelayan 

terampil. 
 

2.2.1 Mampu membaca lancar 

teks penjelasan masyarakat 

pesisir tentang menjadi 

nelayan terampil minimal 

dalam 7 (tujuh) kalimat 

sederhana. 
 

2.2.2 Mampu menceritakan 

kembali isi teks masyarakat 

pesisir tentang menjadi 

nelayan terampil minimal 

dalam 7 (tujuh) kalimat 

sederhana. 
 

3.1.1  Mampu menuliskan 

kembali teks penjelasan 

masyarakat pesisir tentang 

aktivitas masyarakat 

nelayan  dalam bahasa 

Indonesia minimal 5 (lima) 

kalimat sederhana. 

 

3.1.2 Mampu membacakan isi 

teks penjelasan yang telah 

ditulis masyarakat pesisir 

tentang aktivitas 

masyarakat nelayan 

dalam bahasa Indonesia 

minimal dalam 5 (lima) 

kalimat sederhana. 

▪ Membangun konteks 

melalui diskusi tentang 

menjadi nelayan 

terampil. 

▪ Membaca teks 

penjelasan 7 kalimat 

dengan lancar tentang 

seorang nelayan 

empang. 

▪ Menceritakan kembali 

teks masyarakat pesisir         

( nelayanan empang)  

▪ Menceritakan kembali 

teks penjelasan tentang 

unggulan produk daerah. 

▪ Mendiskusikan tentang 

pekerjaan serta peluang 

usaha. 

▪ Menulis teks 

penjelasan  tentang 

produk unggulan 

(usaha) dan untuk 

mengembangkan 

produk potensi daerah. 

▪ Membaca kembali teks 

isi tulisan tentang 

pekerjaan, mendorong 

untuk mengembangkan 

usaha. 
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      KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 : MEDIA PROMOSINELAYAN 

No.  Kompetensi 
Materi Pembelajaran 

Indikator pencapaian 

kompetensi 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

3. 2.3. Menggali informasi   

dari teks khusus 

yang berbentuk 

brosur atau leaflet 

sederhana 

masyarakat pesisir 

tentang media 

promosi yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan atau 

profesinya. 
 

 

 

 

 

3.3 mengolah teks 

khusus yang 

berbentuk brosur 

atau leaflet 

sederhana 

masyarakat pesisir 

tentang media 

promosi yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan atau 

profesinya. 

 
 

Media promosi pada 

Masyarakat pesisir  
2.3.1  Mampu membaca lancar 

teks khusus yang berbentuk 

brosur atau leaflet sederhana 

masyarakat pesisir tentang 

media promosi yang 

berkaitan dengan pekerjaan 

atau profesinya. 
 

2.3.2 Mampu menjelaskan secara 

lisan isi teks khusus yang 

berbentuk brosur atau leaflet 

sederhana masyarakat pesisir 

tentang media promosi yang 

berkaitan dengan pekerjaan 

atau profesinya. 

3.3.1 Mampu menjelaskan 

bagian-bagian teks khusus 

berbentuk brosur atau leaflet 

sederhana masyarakat pesisir 

tentang media promosi yang 

berkaitan dengan pekerjaan 

atau profesinya. 

 

3.3.2 Mampu menulis teks 

khusus dalam bentuk brosur 

atau leaflet sederhana 

masyarakat pesisir tentang 

media promosi yang 

berkaitan dengan pekerjaan 

atau profesinya. 

• Mendiskusikan manfaat 

brosur dalam 

mendukung promosi 

tentang unggulan 

produk daerah 

setempat. 

• Menbaca contoh brosur 

sederhana tentang suatu 

kegiatan atau usaha 

berkaitan dengan usaha. 

• Menjelaskan isi brosur 

suatu kegiatan atau 

usaha berkaitan tentang 

unggulan daerah 

setempat. 

• Mengidentifikasi 

bagian-bagian isi 

brosur tentang promosi 

suatu kegiatan misalnya 

: logo, daerah objek 

usaha/ daerah lokasi, 

foto kegiatan, cerita 

singkat tentang 

keunggulan usaha  
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