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SILABUS 

PENDIDIKAN MULTIKEAKSARAAN PADA MASYARAKAT PESISIR  

 

POKOK MATERI    : MENJADI NELAYAN SUKSES 
SERI      : 3 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : BERKARYA 

 

No. Kompetensi 
Materi Pembelajaran  Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Kegiatan Pembelajaran  

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

1. 2.9.Menggali 

informasi dari teks 

narasi yang 

berkaitan dengan 

masyarakat pesisir 

tentang wirausaha, 

yang dimiliki dan 

diminati minimal 

dalam 7 (tujuh) 

kalimat sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks narasi tentang 

pekerjaan atau profesi 

masyarakat pesisir 

berkaitan  kesuksesan 

wirausaha nelayan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1. Mampu 

membaca lancar 

teks narasi yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan atau 

profesi masyarakat 

pesisir berkaitan 

kesuksesan 

wirausaha yang 

dimiliki dan 

diminati minimal 

dalam 7 (tujuh) 

kalimat sederhana. 

 

2.9.2. Mampu 

menjelaskan isi 

teks narasi yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan atau 

profesi masyarakat 

pesisir dalam 

berwirausaha yang 

dimiliki dan 

• Bertanya jawab tentang 

pekerjaan atau kemahiran 

yang dimiliki wirausaha 

yang sukses. 

• Menceritakan kembali 

bacaan teks narasi dalam7 

kalimat sederhana 

berkaitan dengan 

kemahiran berwirausha.  

 

 

• Memaca teks dalam 7 

kalimat sederhana 

berkaitan dengan 

pekerjaan atau profesi 

masyarakat pesisir dalam 

berwirausaha. 

• Menjelaskan tokoh yang 

sukses pengusaha 

berkaitan dengan hasil 

masyarakat pesisir. 

• Menuliskan kembali tokoh 
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3.11.Mengolah 

informasi dari teks 

narasi yang 

         berkaitan dengan 

pekerjaan, masyarakat 

pesisir tentang 

berwirausha atau 

kemahiran yang 

dimiliki dan diminati 

dalam 5 kalimat 

sederhana secara lisan 

dan tertulis. 

 

 

 

 

dimiliki sesuai 

dengan 

pemahamannya. 

 

3.11.1 Mampu menulis 

teks narasi yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan, profesi, 

atau kemahiran 

yang dimiliki dan 

diminati minimal 

dalam 5 (lima) 

kalimat sederhana. 

 

3.11.2.Mampu 

membacakan 

kembali isi teks 

narasi yang telah 

ditulis dan 

berkaitan dengan 

masyarakat 

pesisir hasil 

nelayan dan 

usaha yang  

diminati minimal 

dalam 5 (lima) 

kalimat 

sederhana. 

yang sukses berkaitan 

dengan hasil masyarakat 

pesisir. 

• Mampu menceritakan 

kembali wacana tek diatas 

berkaitan dengan 

kemahiran yang dimiliki 

sesuai dengan pekerjaan 

atau profesi minimal 

dalam 5  kalimat 

sederhana. 

• Mendiskusikan dan 

menentukan pekerjaan 

profesi atau kemahiran 

yang dimiliki atau minati 

berkaitan dengan 

masyarakat pesisir hasil 

nelayan dalam 

berwirausaha.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : TERUS BERKARYA 
 

No. Kompetensi Materi Pembelajaran  
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Kegiatan Pembelajaran  

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.Menggali 

informasi dari teks 

laporan yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan mayarakat 

pesisir tentang 

wirausaha yang 

dimiliki dan diminati 

minimal dalam 7 

(tujuh) kalimat 

sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks laporan tentang 

pekerjaan atau profesi 

atau kemahiran dalam 

wirausaha hasil nelayan. 

2.10.1 Mampu 

membaca lancar 

teks yang berkaitan 

dengan pekerjaan 

atau profesi 

masyarakat pesisir 

(nelayan) untuk 

berusaha yang 

dimiliki dan 

diminati minimal 

dalam 7 (tujuh) 

kalimat sederhana. 

 

2.10.2 Mampu 

menceritakan isi 

teks laporan yang 

            berkaitan 

dengan 

pekerjaan, 

profesi, atau 

kemahiran yang 

dimiliki dan 

diminati minimal 

dalam 7 (tujuh) 

kalimat 

sederhana.  

 

 

• Membaca teks minimal 7 

kalimat sederhana 

berkaitan dengan 

pekerjaan atau profesi 

masyarakat pesisir 

nelayan dalam berusaha. 

 

 

 

• Menceritakan kembali 

teks wacana diatas 

berkaitan dengan 

pekerjaan atau profesi 

mayarakat pesisir dalam 

berusaha. 

 

 

 

 

 

• Mendiskusikan rncangan 

produk inovatif tentang 

hasil nelayanan dalam 

berusaha dengan berbagai 

produk olahan. 

• Menulis teks laporan 

sederhana tentang 

rancangan produk hasil 
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3.13 Mengolah 

informasi teks 

laporan yang 

berkaitan dengan 

hasil produk hasil 

usaha yang 

sederhana secara 

innovatif sesuai 

yang diminati. 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1 Mampu 

menjelaskan isi 

teks laporan yang 

memuat judul, 

informasi 

produk, manfaat, 

sasaran produk, 

proses produksi 

tentang hasil 

produk hasil 

usaha  yang 

sederhana, secara 

inovatif sesuai 

yang diminati. 

 

3.13.2 Mampu 

menulis teks 

laporan yang 

memuat judul, 

informasi 

produk, manfaat, 

sasaran produk, 

proses produksi 

tentang hasil 

produk hasil 

usaha  yang 

sederhana, secara 

inovatif sesuai 

yang diminati. 

nelayan. 

• Membacakan kembali 

hasil tulisan nelayan 

usaha dengan lancar. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 : MENJADI SEORANG INSPIRATIF 

 

No. Kompetensi 
Materi Pembelajaran  Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan Pembelajaran  Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

3. 2.8. Menggali 

informasi dari teks 

petunjuk atau 

arahan yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan profesi, 

atau kemahiran 

yang dimiliki dan 

diminati minimal 

dalam 7 (tujuh) 

kalimat sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks petunjuk atau arahan 

yang berkaitan dengan 

pekerjaan atau profesi atau 

kemahiran usaha hasil 

nelayan pada masyarakat 

pesisir. 

2.8.1 Mampu membaca 

lancar teks 

petunjuk atau 

arahan yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan, profesi, 

atau kemahiran usaha 

pada masyarakat 

pesisir yang dimiliki 

dan diminati 

minimal dalam 7 

(tujuh) kalimat 

sederhana.  

2.8.2 Mampu 

mengindentifikasi 

ciri-ciri teks 

petunjuk/ arahan 

yang berkaitan 

dengan 

pekerjaan, 

profesi, atau 

kemahiran usaha 

pada masyarakat 

pesisir yang 

• Membaca teks petunjuk 

berkaitan dengan 

pekerjaan atau profesi 

atau kemahiran dalam 

membuat usaha sesuai 

yang dimiliki dan 

diminati dalam 7 kalimat 

yang berkaitan dengan 

membuat terasi. 

• Menuliskan kembali 

bacaan berkaitan 

berkaitan wirausaha pada 

masyarakat pesisir dan 

membacakan kembali. 

• Mendiskusikan dan 

mengidentifikasi 

petunjuk tentang cara-

cara membuat suatu 

usaha  yang baik. 

• Menjelaskan rancangan 

produk yang inovatif 

berkaitan dengan 

wirausaha pada 

masyarakat pesisir.  
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3.14.Mengomunikasik

an ide dan produk 

inovatif berkaitan 

dengan usaha 

pada masyarakat 

pesisir dalam 

usaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

dimiliki dan 

diminati 

 

3.14.1 Mampu 

merumuskan ide 

produk inovatif 

berkaitan dengan 

menyusun teks 

petunjuk pada 

masyarakat 

pesisir  

       dalam berusaha.   

 

3.14.2  Mampu 

menyampaikan 

ide produk 

inovatif berkaitan 

dengan dengan 

menyusun teks 

petunjuk pada 

masyarakat 

pesisir dalam 

berusaha.   

• Mengidentifikasi jenis 

usaha yang berkaitan 

dengan wirausaha pada 

masyarakat pesisir.  

• Mengidentifikasi 

kemitraan  

• Melakukan kemitraan 

• Berdiskusi tentang 

kemitraan. 

 
3.12 mempraktekkan 

kemitraan dalam 

mengembangan 

produk usaha yang 

dilakukan yang 

inovatif yang 

diminati 

Kerja sama dalam 

melakukan pekerjaan atau 

kemahiran di bidang 

usaha. 

3.12.1 mampu 

menjelaskan manfaat 

kemitraan dalam 

pengembangan 

produk usaha yang 

inovatif sesuai yang 

diminati di daerahnya. 

• Mampu menjelaskan 

manfaat kemitraan dalam 

pengembangan usaha. 

• Mengidentifikasi mitra 

yang dapat mendukung 

pengembangan usaha. 

• Menjalin kemitraan untuk 
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didaerahnya.  
3.12.2 Mampu 

menjalin kemitraan 

dalam pengembangan 

usaha yang inovatif 

sesuai yang diminati 

di daerahnya. 

mendukung kesuksesan 

dalam berusaha. 

 

 

 


