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Pengantar dari SiDU
 Halo, teman-teman.  Apa kabar semua? SiDU senang

bisa bertemu teman-teman di hari ini.   
 Tahukah teman-teman,  kecerdasan atau kreativitas kita kelak, banyak
ditentukan dari cara kita  mengungkapkan ide kita dalam bentuk tulisan.

Apa yang teman-teman rasakan ketika diminta untuk menulis?    
Mungkin banyak di antara kita yang merasa,

untuk menuangkan ide dalam tulisan ternyata tidak mudah.     
 Untuk itu, SiDU ingin membantu meningkatkan kemampuan menulis

teman-teman.  Bagaimana caranya?
Mudah, yaitu dengan menulis secara rutin.   

 SiDU memberikan buku ini supaya teman-teman dapat  berlatih menulis
 setiap hari. Dengan membiasakan menulis setiap hari,  teman-teman  akan

 lebih mudah menuangkan ide/gagasan dalam bentuk tulisan. Sehingga
kelak kita dapat mewujudkan generasi cerdas Indonesia.   
 Ayo, tunggu apa lagi? Jangan ragu, yuk segera manfaatkan

buku ini untuk menulis !   

Salam,   
SiDU 
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Halo, teman-teman.
Selamat, teman-teman terpilih untuk menerima buku ini. Buku ini 
akan menemani teman-teman menulis selama 21 hari, buku yang 
kelak akan dibaca kembali dan menjadi catatan yang bermanfaat.
Buku ini merupakan modul menulis SiDU, untuk dikerjakan sesuai 
dengan tema yang diberikan setiap harinya.

Ada pun cara menggunakan buku ini adalah :
- Bawalah buku ini ke sekolah. 
- Bukalah buku ini setiap hari.
- Bacalah setiap tulisan dalam buku ini dengan baik.
- Bacalah pertanyaan dan petunjuk-petunjuk dalam buku ini 

dengan baik.
- Tulislah sesuai petunjuk yang diberikan.
- Teruslah menulis, jangan takut salah.
- Kalau ada hal yang tidak jelas atau tidak mengerti, tanyakan 

kepada ibu/bapak guru atau orangtuamu.

Cara Menggunakan Buku Ini
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Ayo Mulai Menulis
Kita menulis setiap hari. Kita menulis saat 
mencatat, mengerjakan PR, ulangan, dan ujian. 
Keterampilan menulis sangat banyak manfaatnya. 
Kita bisa mencatat dan mengerjakan tugas 
dengan baik. Orang dewasa yang bisa menulis bisa 
melakukan pekerjaan mereka dengan baik.
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Menulis memiliki berbagai manfaat seperti :

Menulis membuat semakin cerdas.
Menulis meningkatkan daya ingat.
Menulis membuat makin kreatif.

Untuk menghasilkan tulisan yang baik, seseorang 
perlu banyak membaca buku yang baik. Membaca 
buku akan meningkatkan kemampuan berbahasa, 
menambah pengetahuan, dan itu tentu saja akan 
menambah pengetahuan kita. Jadi jangan lupa 
membaca buku juga, ya!
Nah teman-teman, selamat menulis!
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Ibu dan bapak yang baik,
buku ini diberikan kepada anak Anda untuk membangun 
kebiasaan menulis. Selama 21 hari, anak Anda akan diajak 
untuk menulis dengan cara yang menyenangkan. Mohon 
dukungan Ibu dan Bapak, demi kemajuan anak-anak tercinta.
Bapak/Ibu diharapkan untuk :

Ikut membaca tulisan yang sudah dibuat anak.
Memberikan semangat untuk menulis.
Menulis/memberikan komentar
di tempat yang sudah disediakan.
Membubuhkan tanda tangan
di tempat yang disediakan.

Terima kasih untuk dukungannya.
 

Catatan untuk Orangtua

Terus
semangat!
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 Warnailah gambar SIDU
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1-7

hari

Ayo
Menulis!



Ayo Menulis Diary
Siapa di antara teman-teman yang sudah punya diary? Diary 
atau buku harian adalah catatan kejadian yang kita alami 
sehari-hari.
Kita bisa menulis kejadian yang berkesan pada diary. Kelak, 
diary bisa menjadi kenangan yang tercatat.

Manfaat diary :
 Mencatat peristiwa sehari-hari (menurut pemilik diary).

 Mencurahkan perasaan
 (sedih, kecewa, marah, senang, dan lain-lain).

 Menyampaikan isi pikiran (pendapat, ide-ide).

 Berkreasi (kita bisa menghias diary kita menjadi indah 
dengan hiasan dan gambar).

Cara menulis diary :
  Pilihlah buku terbaikmu untuk menulis buku harian. 

Kamu juga bisa menulis di buku tulis SiDU.

 Tulislah apa yang ingin teman tulis secara teratur (tidak 
harus setiap hari).

 Simpanlah buku harian di tempat yang aman, karena 
buku harian adalah catatan pribadi, jadi kita mesti 
menyimpannya di tempat pribadi misalnya kamar kita.

Nah, mudah bukan? Menulis diary dilakukan oleh banyak 
orang. Menulis diary juga menjadi kebiasaan orang-orang 
terkenal. Bahkan, ada diary orang terkenal yang diterbitkan 
sebagai buku. Hebat, ya! 
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Start Here

Yuk
mulai menulis!
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 
Tulislah jawabannya di tempat yang tersedia.

Sebutkan nama lengkapmu.
Sebutkan juga nama panggilanmu.

Berapa usiamu?
Ayo ceritakan, di mana dan tanggal berapa kamu lahir. 

1

hari

10

1

hari
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Kalau kau memilih sebuah buku sebagai diary, buku warna 
dan corak apa yang teman-teman akan pilih?

Mengapa memilih warna itu?

1111



Di dalam diary, kita bisa menceritakan 
perasaan kita. Coba tuliskan apa yang kau 
rasakan hari ini.

Tuliskan pengalamanmu dari bangun tidur 
sampai malam hari. 

2

hari
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Bagaimana caramu mengisi hari libur di rumah? 

Bagaimana kamu mengisi liburan saat bepergian? Mungkin 
kamu pernah liburan ke pantai, gunung, tempat wisata, atau 
rumah kakek, nenek, atau saudara? Ayo ceritakan di sini.

3

hari
3

hari
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Warnailah gambar sesuai contohWarnailah gambar sesuai contoh.
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Setiap orang punya hobi. Ada 
yang hobi menulis, menggambar, 
menyanyi, olahraga, jalan-jalan, 
dan lain-lain.
Coba ceritakan, apa hobimu?

Orang yang hobi menulis membutuhkan buku tulis, pena, 
dan penghapus. Apa benda-benda yang kamu perlukan 
untuk mengerjakan hobimu?

4

hari

16

Aku suka 
..................
..............



Setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang badannya tinggi, 
ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada 
yang kulitnya kuning dan ada yang kulitnya coklat. Ada yang 
matanya berwarna hitam, ada yang coklat. Bagaimana pun 
bentuk fisikmu, semuanya baik.

Ceritakan bagaimana tinggi badanmu, warna kulitmu, 
panjang rambutmu, dan warna matamu. 

5

hari
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6

hari Ceritakan tentang keluarga teman-teman : 
Ibu, Ayah, Kakak, dan Adik.

Minta Ibu atau Ayahmu melengkapi ceritamu di sini.
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7

hari

Tulislah apa cita-citamu.

Mengapa teman bercita-cita seperti itu? Tulislah di sini.
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Catatan dari
Ayah atau Ibu

Bagaimana pendapat Ayah dan Ibu 
tentang tulisan Anak Anda? Apakah 
Anda senang dengan cita-cita anak 
Anda? Mengapa?

Hari 1-7
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Kau sudah berhasil menulis selama 7 hari!
Teruskan kebiasaan menulismu, ya!

Hore!

Stiker prestasi

Tanda tangan orangtua Tanda tangan guru



Jangan lupa 
diwarnai, ya.

Gambarlah buku diary yang kau inginkan.
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hari

8-14

Ayo
Menulis!



Pengetahuan

  Teman-teman tahu kan, untuk menulis itu membutuhkan kertas.
 Kertas sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.  Buku
 tulis, buku pelajaran, buku cerita, brosur, majalah dan Koran

semuanya berasal dari kertas.
 Kertas terbuat dari serat kayu yang sudah dipotong dan

 dipanaskan sehingga menjadi lunak.  Pohon-pohon yang
 dapat dibuat menjadi kertas adalah akasia, pinus, bambu,

jerami, remi dan lain-lain.

Nah, beginilah proses pembuatan kertas :
•	 Bibit pohon terbaik dipilih dan ditanam 

di area hutan tanaman industri selama 
beberapa tahun.

Dari Mana Asalnya Kertas?
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•	 Kayu ditebang dari hutan tanaman 
industri, kemudian dipotong batangnya 
dan dibawa ke pabrik.

•	 Kayu yang sudah dipotong kemudian 
dipanaskan sehingga menjadi lunak.  Kayu 
yang sudah lunak ini disebut bubur kertas (pulp).

•	 Bubur kertas kemudian dicampur dengan air dan 
diayak dengan mesin. 

•	 Airnya kemudian diperas kembali hingga mengering 
dan digulung menjadi gulungan raksasa.

•	 Gulungan kertas kemudian dipotong menjadi 
gulungan kecil dan lembaran.

•	 Kertas pun kemudian siap digunakan untuk aneka 
kebutuhan, misalnya dibuat menjadi buku tulis.

Wah, panjang juga ya proses pembuatan kertas itu.
 Nah, SiDU ini adalah merk buku tulis No.1 di Indonesia.  Kertas
 yang diproduksi SiDU berasal dari pohon-pohon dari hutan
tanaman industri. Di hutan ini memang sengaja ditanami pohon-
 pohon yang digunakan untuk keperluan industri.  Jadi, hutan
 tanaman industri berbeda dengan hutan-hutan
 lainnya.
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Kertas berasal dari pohon di hutan.  Coba pilih (centang) 
jawaban yang benar.

a. Hutan wisata

b. Hutan lindung

c. Hutan tanaman industri

d. Hutan suaka alam

8

hari Apa manfaat kertas?

Menurutmu, apakah kertas bisa digantikan dengan benda 
lain? Mengapa?
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Coba teman-teman isi, balon-balon komik
dengan imajinasimu sendiri.

Gambar 1

9

hari

Gambar 2

belajar membuat komik
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10

hari Jika teman-teman sudah paham 
dengan berbagai jenis hutan, coba 
kita bayangkan suasana hutan dan 
tuliskan.
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Pernahkah kamu melihat hutan? Dimanakah?

Pernahkah jalan-jalan ke hutan? Ceritakan pengalamanmu.
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Pemain Catur
Di padang rumput yang indah dan luas, tinggal dua orang 

sahabat Han dan Ben. Ayah Ben adalah peternak kambing yang 
sangat kaya. Ia menginginkan Ben meneruskan pekerjaannya 
sebagai peternak kambing. 

Ayah Han adalah penenun yang miskin. Ia ingin Han tidak 
semiskin dirinya. Ia bekerja keras mengumpulkan uang. Uang itu 
diberikannya pada Han.

"Pergilah ke kota dan belajarlah di sana," kata ayah Han. Han 
sangat berterima kasih pada ayahnya. 

Ia pun memberi tahu temannya.
"Ben, ayahku mengirimku ke kota untuk belajar menulis, 

membaca, main suling, dan main catur. Ayo ikut, kita akan belajar 
bersama-sama," ajak Han. 

" Ayahku kaya. Aku tak perlu belajar seperti kamu," kata Ben. 
Maka Han pun pergi ke kota sendiri. Ia belajar menulis, 

membaca, main suling, dan main catur dengan tekun. Tak lama 
kemudian ia kembali ke desanya. Namun ia sangat sedih, karena 
ayahnya sudah meninggal. Ia juga kaget, karena sekelompok 
perampok menyerang desanya. Mereka menahan para penduduk 
desa, termasuk Han, Ben dan keluarganya. 

Han memohon untuk dilepaskan. Kepala perampok meminta 
Han menunjukkan satu kepandaian. Han pun memainkan seruling 
dengan indah, sehingga perampok melepaskannya. Ben tidak 
tidak diizinkan pergi, karena tidak punya kemampuan apa pun.

Han terus berjalan melewati sebuah desa. Di sana ia mengajar 
orang-orang membaca dan menulis. Setelah itu ia sampai sebuah 
negeri. Di negeri itu banyak orang bermain catur. Ternyata raja 
negeri itu sangat suka main catur. Setiap hari ia memerintahkan 

dongeng mancanegara
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seseorang untuk bermain catur melawannya. Kalau orang itu 
kalah, Raja akan menghukum mati orang itu. 

Han segera menonton pertandingan catur yang dihadiri 
banyak orang itu. Ia kaget, ternyata Ben akan melawan Raja 
bermain catur. Ben sungguh tidak bisa main catur, sehingga 
ia pun dikalahkan Raja dengan cepat. Raja pun siap-siap 
menghukum Ben.

"Tunggu, Yang Mulia!" kata Ben. Raja melihat ke arah Ben.
"Izinkan saya bermain catur dengan Yang Mulia. Kalau 

saya kalah, Yang Mulia bisa menghukum saya dan Ben. Tapi 
kalau saya menang, Yang Mulia harus mengabulkan apa pun 
permintaan saya," kata Han.

"Baiklah," sahut Raja.
Kerumunan orang pun menonton dengan diam. Raja 

adalah pemain catur yang hebat, tetapi Han lebih hebat. 
Raja pun kalah, ia harus mengabulkan permintaan Han. 

"Apa permintaanmu?" tanya Raja.
"Hapuskan hukuman mati di negeri ini," pinta Han. Raja 

pun terpaksa mengabulkannya. Sejak itu negeri itu menjadi 
negeri yang damai. Kepandaian dan kebaikan Han pun 
dikenang oleh orang-orang di negeri itu.
(Diceritakan kembali dari cerita 
rakyat Mongolia).
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Apakah kamu pernah bermain catur?
Kalau pernah dengan siapa? 
(Kalau tidak pernah main catur ceritakan 
olahraga lain yang pernah kau lakukan).

Menurutmu apa manfaat bermain catur itu?

11

hari
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Dari cerita "Pemain Catur", siapa tokoh cerita
yang paling kamu suka?

Mengapa?

Siapa tokoh yang paling jahat dalam cerita itu? Mengapa?

12

hari
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Di sini ada 4 adegan dari dongeng “Pemain Catur”.
Coba tulis cergam di bawah gambarnya.

13

hari

34



Menurutmu, manakah yang lebih penting :
kekayaan atau kepandaian? Mengapa?

Untuk Ayah atau Ibu, tolong tulis di sini ya. Apa pendapat Ibu 
tentang dongeng “Pemain Catur”?

14

hari
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Bagaimana pendapat Ayah dan Ibu 
tentang tulisan Anak Anda?
Apakah Anda senang dengan kemajuan 
menulis anak? 

Catatan dari
Ayah atau Ibu
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Kau sudah berhasil menulis selama 14 hari!
Tetap semangat untuk menulis, ya!

Hore!

Stiker prestasi

Tanda tangan orangtua Tanda tangan guru



Hewan-hewan ini terpilih menjadi
maskot Asian Games 2018
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Ayo
Menulis!

hari

15-21



Indonesia Tuan Rumah 
Asian Games 2018

Teman-teman, siapa yang pernah mendengar tentang 
Asian Games? Asian Games adalah pesta olahraga bangsa-
bangsa Asia. Asian Games 2018 di Indonesia disebut Pesta 
Olahraga Musim Panas Asia. Ini adalah Asian Games ke-18.

Acara pesta olahraga tingkat Asia ini akan diadakan di 
dua kota, yaitu Jakarta dan Palembang (Sumatera Selatan). 
Pembukaan dan penutupan pesta olaharaga ini akan 
dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Asian Games ke-18 ini mempunyai moto Energy of Asia 
(Energi Asia). Asian Games pertama kali diadakan tahun 
1951 di New Delhi (India). Indonesia sendiri pernah menjadi 
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tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Ada pun negara-
negara yang pernah menjadi tuan rumah Asian Games adalah 
India, Filipina, Jepang, Thailand, Iran, Korea Selatan, Republik 
Rakyat Tiongkok, Qatar, dan Indonesia. 

Asian Games mendatang punya tiga maskot yang lucu-
lucu yaitu Kaka (badak bercula satu) yang mewakili kekuatan, 
Atung (rusa Bawean) yang mewakili kecepatan, dan Bhinbhin 
(cendrawasih) yang mewakili strategi.

Olahragawan memang perlu kuat, cepat, dan punya 
strategi agar bisa memenangkan pertandingan. Namun tak 
kalah penting adalah sikap sportif dalam bertanding.

Nah, siapa yang ingin menjadi atlet hebat tentu bisa 
menyaksikan aneka pertandingan Asian Games secara 
langsung atau lewat televisi.
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Kalau kamu mendapat kesempatan untuk 
menonton pertandingan Asian Games, cabang 
olahraga apa yang ingin kau tonton?

Mengapa?

15

hari
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 Kalau kamu pergi menonton pertandingan Asian Games, apa
 yang kamu bawa? Centang benda-benda yang akan kamu
bawa. Boleh lebih dari satu. Isi juga bagian titik-titiknya.

 Jelaskan, mengapa kamu membawa benda-benda itu.

A. Kamera

B. Buku tulis (untuk mencatat dan 
minta tanda tangan atlet)

C. Topi

D. Tas

E. Air Minum

F.   ..............................................

G.   ..............................................
H.   ..............................................

I.   ..............................................
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16

hari  Sebutkan 3 maskot Asian Games. Hewan apa
 sajakah mereka?
 Jelaskan dari mana asalnya, ukurannya, dan
melambangkan kekuatan apa?
Jelaskan di bawah ini :

1

2

3
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Coba gambar tiga hewan yang menjadi maskot Asian Games.
 Jangan takut salah, jangan takut jelek. Kita tidak akan tahu
kemampuan kita, kalau tidak mencoba.
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 Dimana Asian Games 2018 akan dilaksanakan?

 Ceritakan apa saja yang kamu ketahui tentang kota-kota
tersebut

17

hari

.
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18

hariIni beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan 
di Asian Games. Beri tanda centang olahraga yang 
kamu sukai.

Atletik
Angkat Besi
Badminton
Balap sepeda
Bola voli
Gulat
Karate
Panahan
Renang
Senam
 .......................  (Isi sendiri)

Mengapa kamu suka cabang olahraga tersebut?



19

hari Siapa atlet idolamu? 
Atlet idolamu dari cabang olahraga apa?

Mengapa kamu suka atlet tersebut?

Apa hal-hal yang bisa dicontoh dari atlet idolamu?
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Warnailah SiDU yang sedang bermain basket
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20

hari Coba buat karangan pendek tentang olahraga .
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 Apa pesan teman-teman untuk para atlet yang bertanding di
Asian Games 2018?
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 Ibu dan Ayah, apa olahraga favorit Anda?
 Siapa atlet favorit Anda dan mengapa Anda menyukai mereka?
Silakan tulis di bawah ini .
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 Ceritakan pengalamanmu, suka dan duka menulis
 di buku ini selama 21 hari. Apa manfaat yang kamu
rasakan?

21

hari



Kegiatan anak menulis H 15-21
 Apakah Anda senang dengan kemajuan
anak-anak dalam menulis?
 Apa pesan Ayah/Ibu untuk
anak-anak kedepannya?

Catatan dari
Ayah atau Ibu
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Selamat, kamu berhasil menulis selama 21 hari terus 
menerus. Teruskan kebiasaan baik untuk menulis 
tiap hari, ya! Gunakan buku baru untuk menulis 

pengalaman, perasaan, dan ide-idemu. 

Hebat!

Stiker prestasi

Tanda tangan orangtua Tanda tangan guru
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Ayo terus
Menulis!






