
TATA KRAMA !!



 Tata : aturan / kaidah /  susunan

 Krama : ragam hormat

 Tata krama : aturan / kaidah sopan santun

Arti kata

Tata Krama / sopan santun atau etikA, yaitu :

Aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak

tertulis dalam pergaulan manusia.

untuk saling menghargai, menghormati dan melayani

sehingga pergaulan menjadi menyenangkan.

Tujuan



Dasar-dasar etika adalah :

➢ Sopan santun

➢Memberi perhatian kepada orang lain

➢Menjaga perasaan orang lain

➢Menepati waktu dan janji

➢Memiliki rasa toleransi

➢Dapat menguasai diri

➢ Berusaha untuk memahami orang lain



Manfaat etika dalam kehidupan manusia:

✓Membuat seseorang disegani, dihormati, 

disenangi

✓ Kemudahan hubungan baik dengan orang lain

✓Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam

setiap situasi

✓Dapat memelihara suasana yang baik

dilingkungan keluarga, sekolah, kantor dan

masyarakat.



Etika yang perlu diperhatikan

Etika Berbicara

Etika Berpakaian

Etika Makan dan Minum



☺ Berbicara seperlunya saja ( tidak monopoli

pembicaraan)

☺ Jangan mengatakan kata-kata yang dapat

menyinggung perasaan orang lain

☺ Hendaklah berbicara jujur, terus terang ( tidak

mengada-ada)

☺ Jangan menyindir, berlagak sombong dan

merendahkan orang lain

ETIKA BERBICARA



☺ Hendaklah mengucapkan terima kasih atas

pertolongan atau pemberian orang lain

☺ Sewaktu orang tua berbicara hendaklah

mendengarkan dengan penuh hormat

☺ Jangan menyela pembicaraan



ETIKA BERPAKAIAN

 Hendaklah kita selalu berpakaian yang pantas dan
sopan.

 Kebersihan pakaian harus diperhatikan

 Jangan memakai sandal. Anak Puteri jangan
memakai pakaian yang “you can see” dalam
acara resmi dan di lingkungan dinas yang resmi.

Contoh: Di sekolah, Kantor pemerintahan, 
Kepolisian, Kantor Pendidikan, dll



 Jangan bicara waktu mulut ada terisi makanan

 Waktu mengunyah mulut harus tertutup

 Waktu makan, sendok dan garpu jangan sampai

bersuara gaduh

 Jangan mengambil makan yang berlebihan

ETIKA MAKAN dan MINUM



TATA KRAMA

Diterapkan :

A. DI RUMAH

B. DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

C. DI SEKOLAH



A. DI RUMAH

1. DENGAN ORANG TUA

2. DENGAN SAUDARA

3. DENGAN ANGGOTA KELUARGA LAINNYA

B. DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
1. LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL

2. TEMPAT UMUM



C. Di SEKOLAH

Kepada Kepala Sekolah , Guru Karyawan, kakak kelas

dan teman:

✓Bersikap sopan dan menyapa dengan hormat

✓Mengucapkan terima kasih bila di tolong

✓Tidak mengejek, menyindir, mengolok

✓Tidak bicara ketus, omong kotor, kasar

✓Tidak boleh memegang kepala teman

✓ Belum saatnya berpacaran, cari teman sebanyak mungkin.



Refleksi tentang Sopan Santun

 Sopanlah pertama-tama pada diri sendiri, 
memahami bahwa diri ini bermanfaat sebagai
manusia, atau pantas dihormati. Saya ini manusia.

 Bagian dari sopan santun adalah memahami
bahwa diri saya ini bermartabat mulia, luhur

 Sopan santun adalah memahami bahwa saya unik,

bermartabat, dicintai dan mampu mencintai

 Sopan santun adalah memahami bahwa orang lain

juga bermartabat mulia dan luhur



Refleksi tentang Sopan Santun

 Sopan santun adalah udara segar bagi

kemampuan bergaul kita

 Sopan santun adalah pintu masuk ke adat istiadat

setempat.

Anda mulai sekarang meningkatkan
tingkah laku yang beretika, bersopan
santun dan bertata krama yang baik.




