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Silsilah Keluarga



Silsilah Keluarga

❖ Silsilah keluarga adalah catatan yang 

menggambarkan hubungan keluarga.  

❖ Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. 

Kerabat terdiri dari kakek, nenek, om, tante, 

bude, pakde.



Sebutan dalam Keluarga

❖ Ayah dari ayah dan ibu disebut dengan kakek 

❖ Ibu dari ayah dan ibu disebut dengan nenek  

❖ Adik atau kakak laki-laki dari ayah dan ibu disebut 

dengan om, paklik, pakde atau paman.  

❖ Adik atau kakak perempuan dari ayah dan ibu disebut 

dengan tante, bibi, bude atau bulik. 
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Silsilah Keluarga Ino



Kalimat
Permintaan Maaf 



Kalimat permintaan maaf 

adalah kalimat yang 

digunakan apabila kita 

melakukan kesalahan.
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Kalimat Permintaan Maaf 
Dina dan Rio  

• Kalimat permintaan maaf  Kak Dina untuk Rio

Maafkan Kak Dina ya Rio. Kak Dina tadi 

marah-marah padamu.  

• Tanggapan kalimat permintaan maaf Kak Dina 

untuk Rio 

Maafkan Rio juga ya Kak Dina. Tadi Rio tidak 

minta izin mengganti acara televisi.



Contoh Kalimat Permintaan Maaf

1. Geri tidak sengaja merusakkan mobil-mobilan 

Yudi.

● Kalimat permintaan maaf:

Maafkan aku ya Yudi. Aku tidak sengaja 

merusak mobil-mobilan kamu. Aku akan 

mengganti mobil-mobilan kamu yang rusak.    

● Tanggapan kalimat permintaan maaf

Iya Geri, nggak papa. Aku sudah 

memaafkanmu. 



Contoh Kalimat Permintaan Maaf

2. Tiwi tidak sengaja menghilangkan koran ayah.

● Kalimat permintaan maaf:

Maafkan aku ayah. Aku tidak sengaja 

menghilangkan koran ayah. Aku tidak akan 

mengulanginya lagi.

● Tanggapan kalimat permintaan maaf

Iya Tiwi, nggak papa. Ayah sudah 

memaafkanmu. Jangan diulangi lagi ya.



Tuliskan kalimat permintaan maaf dan tanggapannya seperti 

contoh dalam buku tulis Bahasa Indonesia yang sesuai dengan 

kalimat di bawah ini! 

1. Firza memecahkan vas bunga kesayangan ibu.

2. Ray merebut bantal Okta. Okta marah-marah dengan 

Ray.  

Tugas 



Terima Kasih
Jangan Lupa 
Bahagia ☺


