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Memenggal Kata
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Kompetensi Dasar 

3.1 Merinci ungkapan, ajakan, 

perintah, penolakan, yang 

terdapat dalam teks cerita atau 

lagu yang menggambarkan 

sikap hidup rukun.



Kegiatan Jual Beli 



Pergertian Kegiatan Jual Beli

Kegiatan jual beli adalah kegiatan untuk 

mendapatkan barang, dimana barang 

itu harus ditukar dengan sejumlah uang.



Syarat Terjadinya Jual Beli 

• Penjual 

• Pembeli 

• Barang yang dijual 

• Uang 



Tempat Terjadinya Jual Beli 

Pasar Tradisional Supermarket



Tempat Terjadinya Jual Beli 

Toko Kelontong Koperasi 



Tempat Terjadinya Jual Beli 

Pedagang Kaki Lima Mall
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Koperasi Sekolah

Di sekolah Ino ada koperasi. 

Koperasi menjual kebutuhan siswa.

Ada alat tulis, seragam sekolah, kue, dan minuman.

Koperasi sangat membantu siswa. 

Siswa tidak perlu pergi jauh untuk membeli barang kebutuhan saat di 

sekolah. 

Koperasi juga menjadi tempat siswa untuk belajar bertransaksi jual beli. 

Siswa juga menjadi tempat siswa untuk belajar mengenal nilai mata uang 

yang dibelanjakan. 
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Arti Kata-Kata Sulit 

• Koperasi adalah suatu tempat yang digunakan untuk 

menjual kebutuhan.

• Bertransaksi adalah kegiatan jual beli barang 

kebutuhan. 
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Memenggal Kata
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Pemenggalan Kata Menurut Suku Kata

• Pemenggalan kata adalah pemisahan kelompok huruf 

dari suatu kata. 

• Cara memenggal kata dengan memperhatikan 

pengucapan (bunyi bahasa) suatu kata. 
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Cara Memenggal Kata
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Cara Memenggal Kata 

• Jika ditengah kata terdapat huruf vokal yang 

berurutan, pemengalannya dilakukan di antara kedua 

huruf vokal itu. (a, i, u, e, o)

Contoh : 

Buah → bu-ah

Saat → sa-at
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Cara Memenggal Kata 

• Jika bertemu huruf ai, au, ei, dan oi tidak boleh 

dipenggal.

Contoh : 

Pandai → pan-dai

Aula → au-la

Saudara → sau-da-ra
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Cara Memenggal Kata 

• Jika ditengah kata terdapat huruf konsonan diantara 

huruf vokal.

Contoh : 

Lawan → la-wan
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Cara Memenggal Kata 

• Jika ditengah kata terdapat dua huruf konsonan yang 

berurutan, pemenggalannya dilakukan diantara kedua 

huruf konsonan itu.

Contoh : 

Mandi → man - di
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Latihan Soal di Buku Paket Tema 2C Halaman 58

1. Sekolah 

2. Seragam 

3. Koperasi 

4. Belanja 

5. Transaksi 

→ se-ko-lah

→ se-ra-gam

→ ko-pe-ra-si

→ be-lan-ja

→ tran-sak-si
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Hebat!!!


