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kata sambutan



anak anak yang manis
sekarang kamu duduk di kelas satu
bagaimana perasaanmu senang bukan

di kelas satu ini
kamu harus bertambah rajin
selalu belajar dan berbakti
kepada ayah dan ibu

banyak temanmu di sekolah
kamu harus selalu hidup rukun
mematuhi tata tertib
baik di rumah maupun di sekolah

    klaten       mei 2008

tim penyusun

kata pengantar

iv



aku semakin tahu

setelah mempelajari bab ini saya mampu
1 menjelaskan perbedaan jenis kelamin
2 menjelaskan perbedaan agama
3 menjelaskan perbedaan suku bangsa

berisi tentang hal-hal yang akan dicapai setelah
mempelajari materi

kegiatan kelompok

1 apa nama peraturan di sekolah
2 mengapa kamu harus menghormati guru
3 siapa orang tua kita jika di sekolah
4 siapa yang harus mematuhi tata tertib di sekolah
5 apa yang terjadi bila murid murid melanggar tata

tertib di sekolah
kerjakan dengan kelompokmu

mendorong siswa untuk bekerja sama,
berinteraksi dan mau menerima perbedaan
pendapat.

petunjuk penggunaan buku

penerapan sikap

diharapkan siswa mampu menerapkan sikap-sikap
yang ada di dalamnya di kehidupan sehari-hari.

1 nita lupa tidak membawa penggaris
bagaimana sikapmu melihat kejadian itu

2 petrus pemeluk agama katholik mengajak bermain budi
bagaimana sikap budi yang baik

3 tantri sudah tiga hari tidak masuk sekolah
bagaimana tindakanmu mendengar neneng sakit

sebaiknya aku tahu

pekerjaan yang berat jika dilakukan dengan rukun
senang hati akan terasa ringan
tolong menolong perlu digiatkan
agar tercipta persahabatan dan kasih sayang

berisi tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh
siswa

kegiatan mandiri

sebutkan beberapa contoh manfaat hidup rukun
jika dilaksanakan dengan tulus ikhlas

mendorong siswa untuk belajar mandiri, dan
mengetahui informasi dari berbagai sumber.
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ringkasan

1 jenis kelamin ada dua yaitu laki laki dan perempuan
berbeda jenis kelamin tetap bersatu tolong menolong
dan tidak boleh saling mengejek

2 budi nita salosa fauzi aulian berbeda agama
walau beda agama tetap bersahabat dengan akrab dan
saling menghormati

ayo berlatih

a ayo memil ih jawaban yang benar
1 anak perempuan senang bermain ...

a boneka c mobil mobilan
b kelereng

2 setiap hari minggu petrus bersembahyang di ...
a pura c masjid
b gereja

kegiatan ini berfungsi untuk menguji kemampuan
siswa dalam memahami pembelajaran pada bab
bersangkutan.

refleksi diri

tentunya kamu sudah memahami tentang
1 perbedaan jenis kelamin
2 perbedaan agama
3 perbedaan suku bangsa
jika belum memahami tanyakan kepada bapak atau
ibu gurumu

memuat kesimpulan tentang hasil pembelajaran.

kamus keci l
aturan : cara (ketentuan petunjuk perintah yang telah

ditetapkan supaya ditaati
hak : kekuasaan yang benar atas sesuatu atau

menuntut sesuatu
jenis kelamin : sifat atau keadaan jantan atau betina
kegiatan : aktivitas usaha pekerjaan
kewajiban : sesuatu yang diwajibkan

sesuatu yang harus dilaksanakan

berisi istilah penting dalam materi dengan
penjelasannya.

berisi materi-materi penting dalam tiap bab,
sehingga memudahkan siswa memahami
keseluruhan isi bab.
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setelah mempelajari tema ini saya mampu
1 menjelaskan perbedaan jenis kelamin
2 menjelaskan perbedaan agama
3 menjelaskan perbedaan suku bangsa

kita hidup dalam keluarga
keinginan kita berbeda beda
kita saling menghormati
kita harus saling menghargai

tema 1 diri sendiri

aku menghargai
perbedaan

aku semakin tahu
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teman teman aku akan
memperkenalkan diri
namaku budi
aku duduk di kelas 1 sdn 1 sukamaju
aku dan keluargaku
tinggal di desa sukamaju

a
perbedaan jenis kelamin agama dan
suku bangsa dalam keluarga

perbedaan dalam keluarga
berbeda jenis kelamin

anak pak rahmat dan bu siti ada dua
namanya budi dan wati
pak rahmat dan budi laki-laki
budi gemar bermain kelereng

gambar 1.1 budi dan wati saling menghargai
kegemaran



pkn sd dan mi kelas 1 3

bu siti dan wati perempuan
wati senang bermain lompat tali
budi dan wati bermain bersama
budi dan wati saling menghargai
kegemaran masing masing

berbeda agama

keluarga pak rahmat beragama islam
keluarga pak rahmat beribadah di masjid

paman gito beragama katholik
paman gito beribadah di gereja

gambar 1.2 keluarga pak rahmat
berangkat ke masjid

gambar 1.3 keluarga paman gito berangkat
ke gereja
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berbeda suku bangsa
pak rahmat berasal dari suku jawa
pak rahmat suka makanan khas rasa manis
bu wati berasal dari suku padang
bu wati memasak masakan padang
masakan padang rasanya pedas
pak rahmat budi dan wati menikmati dengan senang

berbeda kebiasaan
setiap sore keluarga berkumpul bersama
pak rahmat membaca surat kabar
bu siti menemani budi dan wati
menonton televisi

gambar 1.4 keluarga pak rahmat hidup rukun
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b
perbedaan jenis kelamin suku
bangsa dan agama di sekolah

teman di kelasku berbeda agama

fauzi memeluk agama islam
ia rajin mengaji
ia rajin salat di masjid

putu gede beragama hindu
putu gede taat kepada
perintah agamanya
putu gede rajin bersembahyang
ke pura

yudi beragama buddha
yudi taat kepada
perintah agamanya
yudi rajin bersembahyang
di wihara

gambar 1.5 fauzi pergi ke masjid

gambar 1.6 putu gede
bersembahyang di pura

gambar 1.7 yudi bersem-
bahyang di wihara
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yohanes beragama katholik
yohanes taat kepada
perintah agamanya
yohanes rajin pergi ke gereja

budi dan temannya berbeda agama
budi dan teman teman saling membantu
budi dan teman teman hidup rukun
putu gede sudah tiga hari tidak masuk sekolah
putu gede sedang sakit
teman teman datang menjenguknya
putu gede merasa senang
teman teman berdoa
semoga putu gede cepat sembuh

gambar 1.8 yohanes
pergi ke gereja

gambar 1.9 teman teman menjenguk putu gede
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teman di kelasku berbeda suku bangsa
budi kelas satu
budi punya banyak teman
mereka dari berbagai daerah
ada yang dari jawa
ada yang dari sulawesi
ada yang dari bali
ada yang dari sumatera
bahkan ada yang dari papua
semua itu saudara kita

namaku tantri
aku dari bali
aku dari suku bali
aku senang menari

namaku nita
aku dari jawa barat
aku dari suku sunda
aku senang menyanyi

gambar 1.11 nita dari jawa barat

gambar 1.10 tantri dari bali



pkn sd dan mi kelas 18

namaku salosa
aku dari papua
aku dari suku dani
aku senang sepak bola

namaku boru sinaga
aku dari medan
aku dari suku batak
aku senang bulutangkis

namaku aulian
aku keturunan tionghoa
tempat tinggalku di manado

gambar 1.12 salosa dari papua

gambar 1.13 boru sinaga dari
medan

aku senang bermain musik
kita boleh beda jenis kelamin
kita boleh beda agama

sebaiknya aku tahu

gambar 1.14 aulian keturunan
tionghoa
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kita boleh beda suku agama
namun jangan jadikan perbedaan
sebagai hambatan persahabatan
perbedaan merupakan anugerah tuhan
patut kita syukuri

1 nita lupa tidak membawa penggaris
bagaimana sikapmu melihat kejadian itu

2 petrus pemeluk agama katholik mengajak bermain
budi
bagaimana sikap budi yang baik

3 tantri sudah tiga hari tidak masuk sekolah
bagaimana tindakanmu mendengar neneng sakit

1 jenis kelamin ada dua yaitu laki laki dan
perempuan
berbeda jenis kelamin tetap bersatu tolong
menolong dan tidak boleh saling mengejek

ringkasan

penerapan sikap
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2 budi nita salosa fauzi aulian berbeda agama
walau beda agama tetap bersahabat dengan
akrab dan saling menghormati

3 teman teman budi berasal dari berbagai daerah
budi menghormati mengasihi teman teman dengan
tulus teman teman budi juga baik
berbeda suku bangsa tetap kompak dan
menjadi kuat

tentunya kamu sudah memahami tentang
1 perbedaan jenis kelamin
2 perbedaan agama
3 perbedaan suku bangsa
jika belum memahami tanyakan kepada bapak atau
ibu gurumu

kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benar

1 anak perempuan senang bermain ...
a boneka c mobil mobilan
b kelereng

ayo berlatih

refleksi diri
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2 setiap hari minggu petrus bersembahyang di ...
a pura c masjid
b gereja

3 kakak budi bernama ...
a nita c wati
b neneng

4 masakan rasa pedas ciri khas dari daerah ...
a jawa c papua
b padang

5 menolong teman tergolong perbuatan ...
a mulia c biasa
b jahat

6 teman perempuan budi jatuh dari sepeda
sikap budi ...
a menolong c mengejek
b membiarkan

7 paman gito beragama katolik
paman gito bersembahyang di ...
a wihara c gereja
b masjid

8 tantri teman budi berasal dari ...
a manado c sunda
b bali

9 salosa sedang sakit
sebaiknya budi ...
a menjenguk c pura pura tidak tahu
b merasa senang
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10 boru sinaga berasal dari ...
a jawa c medan
b bali

b ayo melengkapi dengan benar
1 berteman tidak boleh ... agama

2 nita tidak punya pensil
budi ... kepada nita

3 budi beragama ... budi beribadah di masjid
4 ... tempat beribadah agama buddha
5 makanan khas jawa berasal ...
6 kita harus hidup ... dengan teman dari suku lain
7 anak laki laki senang bermain ...
8 teman yang sedang sakit harus di ...
9 salosa teman budi suka olahraga
10 nita berasal dari ...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 siapa nama ayah ibu dan kakak budi
2 sebutkan contoh mainan kegemaran anak perempuan
3 bagaimana sikap kita dengan teman berbeda agama
4 sebutkan teman budi di sekolah yang berbeda suku
5 agama kristen dan katolik beribadah di mana
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setelah mempelajari tema ini saya mampu
1 memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah
2 memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di sekolah

tema 2 keluarga

kita hidup di lingkungan keluarga
kita harus selalu hidup rukun
hidup rukun di rumah
dan hidup rukun di sekolah

aku semakin tahu

hidup rukun di rumah
dan di sekolah



pkn sd dan mi kelas 114

gambar 2.1 budi membantu wati
mengerjakan tugas

aku hidup bersama keluargaku
ayahku bernama pak rahmat
ibuku bernama siti dan kakakku bernama wati
kami tinggal di desa sukamaju
kami selalu hidup rukun

a contoh hidup rukun

hidup rukun di rumah
rukun dengan saudara
wati mendapat tugas dari guru
tugas itu dikumpulkan besok pagi
wati minta bantuan kepada budi
budi mengambilkan pisau gunting dan lem
wati memotong kertas dan menempelkan kertas
budi mengumpulkan kertas yang tidak terpakai
kertas itu dibuang ke keranjang sampah

pekerjaan wati cepat selesai
wati mengucapkan terima kasih pada budi
budi senang dapat membantu kakaknya
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rukun dengan orang tua

ibu memasak di dapur
wati membantu ibu memasak
wati membantu
memotong sayuran
masakan ibu cepat selesai

pak rahmat membersihkan kaca jendela
budi menyiapkan air dan bahan pembersih

gambar 2.3 budi membantu ayah
membersihkan jendela

gambar 2.2  wati membantu ibu memasak
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pak rahmat membawa lap pembersih dari kain
pak rahmat memyemprotkan air pembersih
kemudian pak rahmat membersihkannya
kaca jendela tampak bersih

kamu mempunyai banyak teman
bagaimana sikapmu jika ada
teman yang mempunyai perbedaan kebiasaan

hidup rukun di sekolah

budi tantri nita dan boru sinaga satu kelas
budi dan teman teman belajar bersama
budi murid yang pandai dan suka menolong
budi senang membantu belajar
teman temannya

gambar 2.4 budi dan teman
teman belajar kelompok

kegiatan mandiri
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ketika menulis pensil budi tumpul
budi tidak bisa menulis
salosa membawa pensil dua
salosa meminjamkan pensilnya kepada budi
budi mengucapkan terima kasih

bel tanda istirahat berbunyi
murid murid ke luar kelas dengan tertib
ada yang menuju kantin membeli minuman dan kue
ada yang bermain di taman dan halaman

gambar 2.5 salosa meminjami pensil kepada budi

gambar 2.6 murid murid istirahat di luar kelas
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gambar 2.7 salosa minta maaf kepada tantri

gambar 2.8 nita membagikan kue kepada temannya

budi dan salosa bermain sepak bola
budi menendang bola dan salosa mengejarnya
salosa menabrak tantri hingga jatuh
salosa minta maaf kepada tantri
tantri memaafkan karena salosa tidak sengaja

nita aulian dan tantri duduk di taman
nita membawa kue dari rumah
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nita membagikan kue kepada teman temannya
nita selalu rukun dengan teman temannya

bel tanda masuk kelas berbunyi
waktu istirahat telah habis
murid murid masuk dengan tertib
murid murid duduk di kursinya masing masing
murid murid siap menerima pelajaran

pelajaran terakhir telah selesai
bel tanda pulang berbunyi
sebelum pulang murid murid berdoa dahulu
murid murid ke luar kelas

gambar 2.9 murid murid berdoa sebelum pulang
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gambar 2.10 budi menemani boru sinaga
karena bannya kempes

budi dan boru sinaga menuju tempat sepeda
budi mengayuh sepedanya
boru sinaga memanggil budi
sepeda boru sinaga bannya kempes
budi berhenti dan berjalan bersama boru sinaga

b membiasakan hidup rukun di rumah

menghargai yang lebih muda
wati sedang menonton televisi
acara televisi sore itu menjadi kesukaannya
budi mulai belajar
wati mematikan televisi
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wati tidak ingin budi terganggu
wati menghormati budi
budi belajar dengan baik
wati dan budi hidup rukun

menghargai pemeluk agama lain

setiap salat magrib
keluarga pak rahmat pergi ke masjid

gambar 2.11  wati menghormati budi yang sedang belajar

gambar 2.12 paman gito menghargai pemeluk
agama lain
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untuk menjalankan salat maghrib
paman gito akan pergi
paman gito memahami keluarga pak rahmat
paman gito menunda pergi
paman gito menunggu di rumah
sampai pak rahmat pulang dari masjid
paman gito menghargai pemeluk agama lain

menghargai perbedaan keinginan

waktu liburan telah tiba
keluarga pak rahmat akan berlibur
bu siti dan wati ingin ke pantai
pak rahmat dan budi ingin ke puncak
pak rahmat dan budi mau mengalah
karena pernah ke puncak
keluarga pak rahmat berlibur ke pantai

gambar 2.13  keluarga pak rahmat berlibur ke pantai
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tidak membeda bedakan dalam keluarga
pembagian tugas di rumah

keluarga pak rahmat memiliki tugas masing masing
di rumah
budi bertugas membersihkan meja dan kursi tamu
wati bertugas merapikan tempat tidur dan menyapu lantai
pak rahmat bertugas membersihkan taman dan halaman
bu siti membenahi dan membersihkan dapur

kasih sayang orang tua kepada anak
budi suka bermain kelereng
wati suka bermain lompat tali
pak rahmat membelikan mainan kesukaannya
budi dibelikan kelereng satu kardus

gambar 2.14 wati merapikan tempat tidur
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wati juga dibelikan satu bungkus karet
pak rahmat menyayangi kedua anaknya

sebutkan beberapa contoh manfaat hidup rukun
jika dilaksanakan dengan tulus ikhlas

akibat tidak rukun
budi ingin menonton acara televisi kesukaannya
wati juga ingin menonton acara kesukaannya
budi dan wati berebut ingin menonton televisi

gambar 2.15 ayah membelikan budi dan wati mainan

kegiatan mandiri
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ayah datang menasihati
nonton televisi tidak usah berebut
budi dan wati mengaku salah
budi dan wati menonton bersama sama

pekerjaan yang berat jika dilakukan
dengan rukun
senang hati akan terasa ringan
tolong menolong perlu digiatkan
agar tercipta persahabatan dan kasih sayang

gambar 2.16 budi dan wati berebut menonton televisi

sebaiknya aku tahu
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1 bagaimana pendapatmu apabila ada anak disuruh
ayahnya tidak menurut

2 bagaimana sikapmu bila ada teman melakukan
kesalahan lalu minta maaf

1 hidup rukun di rumah
contoh hidup rukun di rumah
- saling membantu dalam melaksanakan tugas

di rumah
- menghormati yang tua
- menyayangi yang muda

2 hidup rukun di sekolah
contoh hidup rukun di sekolah
- bekerja sama dalam melaksanakan piket

sekolah
- menghormati guru
- menghargai teman teman
- tidak membeda bedakan daerah asal dan

agama teman

ringkasan

penerapan sikap
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kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benar

1 wati mendapat tugas dari guru
wati mohon bantuan budi
sebaiknya budi ...
a membantu
b diam saja
c mengejek

2 budi membantu ayah membersihkan halaman
agar cepat ...
a selesai
b diberi upah
c diberi maaf

ayo berlatih

tentunya kamu sudah memahami tentang
1 contoh hidup rukun di rumah
2 contoh hidup rukun di sekolah
3 akibat tidak hidup rukun
jika belum memahami tanyakan kepada bapak atau
ibu gurumu

refleksi diri
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3 teman kamu minta diajari belajar matematika
sebaiknya kamu ...
a mengajari
b mengejek
c meninggalkannya

4 teman kamu tidak membawa penghapus
sebaiknya kamu ...
a mendiamkannya
b meminjamkannya
c mengejeknya

5 kamu sebaiknya ... apabila kamu bersalah
a menangis
b diam saja
c minta maaf

6 adik kamu ingin pergi ke kebun binatang
kamu ingin ke pantai
sebaiknya kamu ...
a mengalah
b memarahinya
c tetap ingin ke pantai

7 teman kamu tidak sengaja menghilangkan pensilmu
sebaiknya kamu ...
a memusuhinya
b menangis
c memaafkannya
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8 kita harus  ... pekerjaan rumah
a membantu
b melihat saja
c berdiam diri

9 kita harus  ... dengan saudara
a saling bermusuhan
b saling menyayangi
c saling menjahili

10 melaksanakan piket dengan ...
a sendiri
b marah marah
c bersama sama

b ayo melengkapi dengan benar
1 neneng lupa membawa pensil budi cepat cepat ...

2 pekerjaan piket dikerjakan bersama menjadi ...

3 memilih teman yang seagama saja dapat
menyinggung ...

4 wati belajar budi segera mematikan ...

5 buanglah sampah pada ...

6 ibu memasak
wati sebaiknya ...

7 budi bertugas membersihkan  ...  dan ...

8 teman minta maaf kita harus ...
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9 menonton televisi tidak usah saling ...

10 melihat teman beragama lain sedang beribadah kita
...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 sebutkan contoh rukun di rumah

2 sebutkan contoh rukun di sekolah

3 sebutkan kegiatanmu membantu orang tua di rumah

4 bagaimana cara kita menghormati agama lain

5 apa akibat hidup tidak rukun
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setelah mempelajari tema ini saya mampu
1 menerapkan hidup rukun di rumah
2 menerapkan hidup rukun di sekolah

kita harus selalu rukun dengan teman
kita harus menjaga kerukunan
di rumah dan di sekolah
agar tercipta ketenteraman dan kebahagiaan

tema 3 lingkungan

menerapkan hidup rukun

aku semakin tahu
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budi tinggal di desa sukamaju
di lingkungannya budi dikenal anak yang baik
budi hidup rukun dengan teman dan tetangganya

a hidup rukun di rumah

kakakmu akan belajar kelompok
bersama temannya
kakakmu akan mandi
kamu juga akan mandi
bagaimana pendapatmu
apa yang akan kamu lakukan

budi disuruh ayah membeli bolpoin
budi meminjam sepeda hadi
budi dan hadi berebut sepeda

gambar 3.1 budi menyuruh kakaknya mandi dahulu
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gambar 3.2 budi dan hadi berebut sepeda

benarkah tindakan budi dan hadi seperti itu
apa yang kamu lakukan jika menjadi hadi

budi menjadi juara 1 di kelasnya
budi diberi hadiah oleh ayahnya sepeda baru
temannya ingin meminjam
budi meminjamkan sepeda kepada temannya
bagaimana pendapatmu dengan tindakan budi

gambar 3.3 budi meminjamkan sepeda kepada
temannya
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ibu nita pergi ke toko
nita mempunyai adik kecil
nita disuruh ibu menjaga adiknya
apa yang sebaiknya dilakukan nita
agar adiknya tidak menangis
bagaimana seandainya kamu jadi nita

hadi ingin bermain bola
adiknya ingin meminjam
bola
hadi memarahi adiknya
benarkah tindakan yang
dilakukan hadi
bagaimana pendapatmu
jika kamu menjadi hadi

gambar 3.4 nita menemani adiknya bermain

gambar 3.5 hadi tidak meminjam-
kan bola kepada adiknya
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bani suka mengganggu kakaknya
kakaknya sedang belajar
setujukah kamu dengan tindakan bani
apa yang kamu lakukan jika menjadi bani

ayahmu ingin menyelesaikan pekerjaan
ayahmu kebingungan mencari bolpoin
apa yang dapat kamu lakukan
melihat ayahmu seperti itu

gambar 3.6 bani mengganggu kakaknya

gambar 3.7 budi membantu ayah mencari bolpoin
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gambar 3.8  budi membantu menyirami bunga

keluarga pak rahmat bekerja bakti
budi diberi tugas menyirami bunga
apa yang akan dilakukan oleh budi
bagaimana pendapatmu jika menjadi budi

b hidup rukun di sekolah

hari ini pelajaran melukis
aulian lupa membawa pensil pewarna
aulian duduk sebangku dengan nita

gambar 3.9  nita meminjamkan pensil warna
kepada aulian
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apa yang sebaiknya dilakukan oleh nita
apa yang kamu lakukan jika menjadi nita

putu gede tidak bisa mengerjakan
soal matematika
budi bersedia membantu putu gede
belajar
benarkah apa yang dilakukan budi
apa yang kamu lakukan jika menjadi
budi

salosa budi yohanes berbeda agama
salosa budi dan yohanes bermain bersama
bagaimana pendapatmu terhadap tindakan mereka

gambar 3.11  salosa dan teman teman bermain bersama

gambar 3.10  budi membantu
putu gede
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gambar 3.12  salosa dan teman teman pulang bersama

rumah salosa tantri dan aulian berdekatan
salosa tantri dan aulian pulang bersama
benarkah tindakan teman temanmu itu

budi dan boru sinaga teman satu kelas
saat budi tidak membawa pensil
budi ingat kalau pensilnya dipinjam boru sinaga
budi ingin memintanya
boru sinaga pura pura tidak meminjamnya
bagaimana menurutmu tindakan boru sinaga

gambar 3.13  boru sinaga pura pura
tidak meminjam pensil budi



pkn sd dan mi kelas 1 39

boru sinaga dan budi jajan di kantin sekolah
selesai makan boru sinaga tidak membayar
budi melihat boru sinaga pergi
apa yang kamu lakukan melihat kejadian itu
apa yang dapat dilakukan budi

1 kita harus rela berkorban dan mengalah demi
kebersamaan dan hidup rukun
hidup rukun merupakan harapan bagi kita semua

2 hidup rukun meningkatkan persatuan dan
kesatuan

gambar 3.14  boru jajan tidak membayar

sebaiknya aku tahu

kantin sekolah
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1 apa yang kamu lakukan bila ada teman yang beda
agama tidak bisa mengerjakan tugas

2 siapa saja teman yang perlu dihormati
3 di mana saja kita harus berbuat jujur

1 kita harus patuh perintah orang tua
2 meminjam mainan teman segera mengembalikan
3 mengganggu kakak yang sedang belajar

merupakan tindakan yang jelek
4 teman yang bodoh kita harus membantu cara

belajarnya
5 salosa  tantri dan aulian tetap bersahabat walau

berbeda agama

ringkasan

penerapan sikap
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kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benar

1 dengan kakak harus selalu ...
a bertengkar
b rukun
c bermusuhan

2 kamu punya mainan baru
teman kamu mau meminjam sebaiknya kamu ...
a meminjaminya
b mengejeknya
c mendiamkannya

ayo berlatih

refleksi diri

tentunya kamu sudah memahami tentang
1 hidup rukun di rumah
2 hidup rukun di sekolah
jika belum memahami tanyakan kepada bapak atau
ibu gurumu
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3 kamu diminta ibu membantu menyapu halaman
sikap kamu ...
a tidak mau membantu
b tetap bermain
c membantu ibu

4 teman kamu sedang sakit
sebaiknya kamu ...
a merasa senang
b menengoknya
c diam saja

5 ayah sedang membersihkan halaman
toni sebaiknya ...
a membantu
b melihat
c bermain

6 budi dan hadi rumahnya berdekatan
mereka ke sekolah berangkat ...
a sendiri sendiri
b bersama sama
c saling mendahului

7 kita tidak boleh ... teman yang sedang kesusahan
a mengejek
b menolong
c membantu
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8 tugas kelompok dilaksanakan secara ...
a bersama sama
b sendiri sendiri
c bertengkar

9 bani mengganggu kakaknya
yang sedang belajar
sebaiknya kamu ...
a membiarkan
b menyapa
c menegur

10 kita harus  ... dengan teman
a bermusuhan
b saling membenci
c hidup rukun

b ayo melengkapi dengan benar
1 di rumah harus ... pekerjaan orang tua

2 dengan kakak kita harus saling ...

3 terhadap orang tua sikap kita ...

4 ibu membelikan kita mainan
sebaiknya kita ...

5 budi lupa membawa pensil
nita mempunyai dua pensil nita harus ...
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6 dengan teman kita harus saling ...

7 kita harus tetap  ... dalam menjalankan tugas piket

8 hidup rukun akan tercipta ...

9 teman yang sedang sakit harus kita ...

10 teman kita meminta maaf
sebaiknya kita ...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 ibu sakit minta dibelikan obat

apa yang kamu lakukan

2 temanmu tidak membawa uang saku
padahal ia ingin jajan karena lapar
apa yang kamu lakukan

3 ayahmu kebingungan mencari kacamata untuk
membaca
apa yang dapat kamu lakukan

4 ada teman yang mengejek teman lain
apa yang dapat kamu lakukan

5 kelas budi kelihatan kotor
budi hari itu tidak piket
apa yang harus dilakukan budi
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tata tertib di mana pun harus ada
kita harus tertib di rumah
kita harus tertib di sekolah
bila terbiasa hidup tertib
hidup menjadi tenang dan damai

setelah mempelajari tema ini saya mampu
1 menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah serta
2 melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah

tema 4 kejadian sehari hari

tertib di rumah dan
di sekolah

aku semakin tahu
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gambar 4.1 keluarga budi membicarakan tata tertib di rumah

a pentingnya tata tertib

tata tertib di rumah

keluarga budi
berkumpul di ruang keluarga
keluarga budi membicarakan tata tertib di rumah
tata tertib di rumah misalnya
merapikan tempat tidur
mencuci tangan sebelum makan
berdoa sebelum makan
berangkat sekolah berpamitan ayah ibu
waktu belajar harus ditepati
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budi dan wati bangun pukul 5 pagi
budi dan wati merapikan tempat tidur
budi melipat selimut dan merapikan bantal
wati menyapu lantai kamar tidur

keluarga budi makan pagi bersama
sebelum makan ayah memimpin doa
budi dan wati mengambil makanan bergantian
budi dan wati makan dengan tertib

gambar 4.2 budi dan wati melaksanakan tata tertib

gambar 4.3 keluarga budi berdoa sebelum makan
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budi dan wati akan berangkat sekolah
budi dan wati berpamitan kepada ayah ibu
budi dan wati mencium tangan ayah ibu
budi dan wati mengucapkan salam
ayah dan ibu berpesan agar berhati hati di jalan
budi dan wati berjalan dengan hati hati

pukul 10 budi sampai di rumah
budi mengucapkan salam
kepada ibu
budi melepas sepatu dan tas
budi meletakkan sepatu di rak
sepatu
budi meletakkan tas di almari

gambar 4.4 budi dan wati berpamitan kepada
ayah ibu

gambar 4.5 budi meletakkan sepatu
di rak sepatu
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pukul 12 budi makan siang
budi mencuci tangan sebelum makan
budi mencuci tangan dengan sabun
agar kotoran hilang

hadi mengajak budi bermain sepak bola
budi dan hadi minta izin ibu
ibu budi mengizinkan
ibu berpesan agar hati hati

gambar 4.6 budi mencuci tangan sebelum makan

gambar 4.7 budi minta izin bermain dengan teman
teman
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wati anak yang rajin
wati belajar didampingi ibu
wati menyalakan lampu
selesai belajar
lampu dimatikan
wati menghemat listrik

wati akan tidur
wati mencuci tangan dan
kaki
tidak lupa berdoa kepada
tuhan
wati tidur dengan nyenyak

tata tertib di sekolah
budi dan teman teman bersekolah di sd sukamaju
sd sukamaju memiliki tata tertib
ini tata tertib sd sukamaju

gambar 4.8 wati sedang belajar

gambar 4.9  sebelum tidur lampu dimatikan
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tata tertib di sekolah

• siswa wajib datang di sekolah sepuluh menit sebelum
jam pelajaran dimulai

• siswa wajib berpakaian seragam sesuai ketentuan
yang berlaku

• setiap pelajaran diawali dan diakhiri dengan doa
• siswa wajib menjaga kebersihan kelas
• siswa wajib mengikuti upacara bendera
• bila datang terlambat siswa wajib melapor

budi dan teman teman tiba di sekolah pukul 6.30
budi dan teman teman datang paling awal
budi dan teman teman meletakkan tas di meja
budi dan teman teman membersihkan kelas

gambar 4.10  budi tiba di sekolah sebelum pelajaran dimulai
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pelajaran akan dimulai
bu guru memimpin berdoa
murid murid berdoa dengan tertib
berdoa agar diberi kekuatan
dan kemudahan menerima ilmu

bu guru memberikan pelajaran
budi dan teman temannya memerhatikan bu guru
budi dan teman teman belajar dengan tertib
budi dan teman temannya memahami penjelasan bu guru

gambar 4.12  murid murid memerhatikan
penjelasan bu guru

gambar 4.11  bu guru memimpin berdoa
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bel tanda istirahat berbunyi
budi dan teman teman memasukkan buku ke dalam tas
budi dan teman teman ke luar kelas dengan tertib
budi dan teman teman menuju kantin sekolah
budi dan teman teman makan sambil duduk

putu gede makan nasi goreng
nasi goreng dibungkus kertas
putu gede membuang kertas di keranjang sampah
halaman sekolah tampak bersih dan rapi

gambar 4.13  waktu istirahat murid murid ke luar kelas

gambar 4.14  putu gede membuang
sampah di keranjang sampah
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bel tanda pulang berbunyi
budi dan teman teman
bersiap siap pulang
buku dan alat tulis
dimasukkan dalam tas
budi merapikan meja dan
kursi
bu guru memimpin berdoa

selesai berdoa budi dan teman teman
bersalaman dengan bu guru secara tertib
budi dan teman teman menghormati bu guru

setiap hari senin diadakan upacara
bendera
semua murid sd sukamaju wajib ikut
upacara
semua murid ikut upacara dengan
tertib
semua murid berdiri tegak dengan
sikap sempurna
semua murid merasa bangga
berbangsa indonesia

gambar 4.15  pulang sekolah murid murid
bersalaman dengan bu guru

gambar 4.16  murid murid ikut
upacara bendera



pkn sd dan mi kelas 1 55

1 bagaimana sikapmu bila temanmu membuang
bungkus permen di dalam kelas

2 mengapa kamu mencuci tangan sebelum makan
3 apa tindakanmu bila bu guru memberi pelajaran ada

teman yang berbicara sendiri

b melaksanakan tata tertib

di rumah

salosa bangun tidur pukul 5
apa yang seharusnya dilakukan salosa
apa yang kamu lakukan jika menjadi salosa

gambar 4.17  salosa bangun tidur pukul 5

ayo mengutarakan pendapat
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gambar 4.18  selesai bermain budi langsung
makan roti

gambar 4.19  aulian minta izin kepada ibunya

budi pulang dari bermain sepak bola
budi sangat lapar
budi mengambil roti di meja makan
budi langsung makan roti
benarkah tindakan budi
apa yang kamu lakukan jika menjadi budi

aulian pergi ke rumah nita
nita mengajak aulian mencari capung di sawah
aulian minta izin dahulu kepada ibunya
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bagaimana pendapatmu tindakan aulian
apa yang dikatakan aulian kepada ibunya

yohanes bermain kelereng
selesai bermain kelereng
yohanes menyimpannya
kembali
benarkah apa yang dilakukan
yohanes
bagaimana jika kamu menjadi
yohanes

di sekolah
budi berangkat ke sekolah pukul 6.30
budi naik angkot
di jalan ada kecelakaan
jalanan menjadi macet

budi tiba di sekolah pukul 7.30
budi takut masuk kelas

gambar 4.20  selesai bermain
mainan dikembalikan ke
tempatnya

gambar 4.21  budi datang terlambat
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gambar 4.22  murid murid ikut upacara bendera

budi mengetuk pintu dan mengucap salam
budi mengatakan kejadian sebenarnya
bu guru memaklumi
budi boleh masuk kelas
apa yang akan kamu lakukan jika menjadi budi

memeringati hari kemerdekaan
murid murid mengikuti upacara
murid murid menyanyikan lagu indonesia raya
murid murid berdiri dengan sikap sempurna
murid murid mengikuti upacara dengan tertib

setujukah kamu bila murid murid
bersikap seperti itu
bagaimana sikapmu bila kamu ikut upacara
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nita makan kue kesukaannya
nita membuang bungkus kue seenaknya
bungkus itu dibuang di halaman
tertibkah nita
bila kamu melihat nita apa yang kamu lakukan

aulian sudah mengerjakan pr
aulian mengumpulkan pr di meja bu guru
semua teman aulian bergiliran mengumpulkan pr
tertibkah aulian dan teman teman itu
apa yang kamu lakukan bila mendapat pr

gambar 4.23  nita membuang sampah
sembarangan

gambar 4.24  murid murid mengumpulkan pr
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gambar 4.25  murid murid masuk kelas dengan tertib

gambar 4.26  murid murid bermain di halaman

bel berbunyi tanda masuk kelas
murid murid berbaris berurutan
budi menjadi pemimpin barisan
murid murid masuk kelas satu persatu
dengan tertib
setujukah kamu dengan tindakan murid murid itu

bel tanda istirahat berbunyi
budi dan teman teman ke luar kelas
budi dan teman teman menuju kantin
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budi dan salosa makan di bawah pohon rindang
teman lain ada yang makan di depan kelas
di manakah kamu saat istirahat

berbuat tertib bila dilakukan membuat diri sendiri
dan orang lain menjadi tenang aman serta damai
tata tertib tidak boleh dilanggar
ayo kita wujudkan dan kita budayakan hidup tertib

1 apa yang kamu lakukan bila melihat temanmu
berbuat tidak tertib

2 siapa yang harus menjalankan tata tertib
3 berilah contoh pelaksanaan tertib di sekolah

sebaiknya aku tahu

penerapan sikap



pkn sd dan mi kelas 162

1 tata tertib ada dua yaitu tata tertib di rumah dan di
sekolah

2 contoh tata tertib
di rumah
- anak anak tidak boleh berbuat sesukanya
- selesai bermain harus menyimpan mainan di

tempat semula
- menghormati orang tua dan kasih sayang kepada

saudaranya
di sekolah
- murid murid harus menjaga kebersihan kelas
- murid murid harus mematuhi aturan yang berlaku

seperti memakai seragam yang telah ditentukan
- murid murid harus mengikuti kegiatan yang ada

di sekolah
3 manfaat bila mematuhi tata tertib

suasana di rumah maupun di sekolah akan terasa
aman damai dan tenang

4 akibat kita melanggar tata tertib
akan terjadi kerusakan dan suasana tidak tenteram

ringkasan
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kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benar

1 budi bangun tidur pukul ...
a 5 pagi
b 6 pagi
c 7 pagi

2 budi dan wati sebelum berangkat sekolah ...
a minta izin
b minta uang saku
c minta diantar

3 sebelum makan tangan harus ...
a dibersihkan
b dikotori
c diharumkan

ayo berlatih

refleksi diri

tentunya kamu sudah memahami tentang
1 pentingnya tata tertib
2 melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah
jika belum memahami tanyakan kepada bapak atau
ibu gurumu
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4 tata tertib sekolah wajib ...
a ditolak
b ditaati
c dilupakan

5 saat bu guru mengajar murid harus ...
a ramai
b menulis
c memerhatikan

6 istirahat yang baik ...
a di ruang kelas
b naik sepeda
c di luar kelas

7 membuang bungkus makanan di ...
a kebun sekolah
b taman
c keranjang sampah

8 senam pagi dilaksanakan agar badan menjadi ...
a kuat
b besar
c sehat

9 upacara bendera diadakan pada hari ...
a minggu
b senin
c jumat
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10 bila mendapat pr harus segera ...
a dikerjakan
b dikumpulkan
c dibiarkan

b ayo melengkapi dengan benar
1 toni mencuci tangan dan kaki sebelum ...
2 istirahat yang baik di luar ...
3 kebersihan kelas menjadi tanggung jawab ...
4 selesai bermain mainan diletakkan pada ...
5 budi meletakkan tas di ...
6 peraturan sekolah harus di ...
7 murid murid sebelum belajar harus ...
8 sebelum berangkat sekolah minta izin pada ...
9 bila dinasihati orang tua kita harus ...
10 bangun tidur selimut harus ...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 sebutkan peraturan di rumah budi
2 apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur
3 apa yang kamu lakukan saat mendapat pr dari bu

guru
4 apa akibat sampah dibuang sembarangan
5 apa yang kamu lakukan bila akan berangkat sekolah
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kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benar

1 laki laki dan perempuan adalah perbedaan ...
a jenis kelamin c pekerjaan
b kegemaran

2 bu siti berasal dari suku ...
a jawa c sunda
b padang

3 yudi beragama buddha bersembahyang di ...
a pura c wihara
b gereja

4 murid murid masuk kelas dengan ...
a berebut c ramai
b tertib

5 dodi lupa membawa pensil
sikap kamu sebaiknya ...
a meminjami c membelikan
b membiarkan

6 kakak sedang belajar
sikap kamu sebaiknya ...
a mengganggu c tidak mengganggu
b menyalakan tv

latihan soal semester 1
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7 dodi suka bermain ...
a mobil mobilan c sepeda
b kelereng

8 adik mau pinjam sepedamu
sebaiknya kamu ...
a meminjami c meninggalkan
b memarahi

9 setelah bangun tidur sikap kamu ...
a merapikan tempat tidur
b langsung mandi
c membantu ibu

10 bimo meletakkan sepatu di ...
a meja c rak sepatu
b almari

11 selesai belajar lampu harus ...
a dinyalakan c diganti
b dimatikan

12 bu guru memberikan pelajaran
sikap kamu sebaiknya ...
a berbuat gaduh c memerhatikan
b mengganggu teman

13 waktu istirahat murid murid membeli makanan di ...
a halaman c lapangan
b kantin sekolah

14 sebelum pulang bu guru memimpin ...
a bersalaman c doa
b berbaris
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15 membuang sampah di ...
a sembarang tempat c laci
b keranjang sampah

b ayo melengkapi dengan benar
1 mendapat pr harus di ...
2 putu gede bersembahyang di ...
3 pak rahmat suka membaca ...
4 salosa berasal dari suku ...
5 ayah memimpin doa sebelum ...
6 aulian nita dan tantri istirahat di ...
7 hari senin murid murid mengikuti ...
8 siswa wajib menjaga ...
9 bungkus makanan dibuang ke ...
10 sebelum makan harus mencuci ...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 ibu sedang memasak di dapur

bagaimana sikap kamu
2 adikmu ingin meminjam mainanmu

bagaimana sikap kamu
3 aulian membuang bungkus kue sembarangan

benarkah sikap aulian
4 sebutkan tata tertib di rumah budi
5 apa akibat bila melanggar tata tertib
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di rumah kita mempunyai hak
di sekolah kita mempunyai hak
hak anak di rumah adalah bermain
hak anak di sekolah mendapat pelajaran
untuk mendapatkan hak kita harus
menyampaikan dengan baik dan benar

tema 5 gejala alam dan peristiwa

melaksanakan hak

setelah mempelajari tema ini saya mampu
1 melaksanakan hak anak di rumah
2 melaksanakan hak anak di sekolah

aku semakin tahu
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a melaksanakan hak di rumah

budi sedang mengerjakan pr nya
pensil yang digunakan sudah pendek
budi menulis dengan hati hati
benarkah tindakan budi
apa yang kamu lakukan jika menjadi budi

wati ingin memiliki celana panjang
wati minta kepada ibu
wati berbicara dengan sopan
benarkah tindakan wati
apa yang kamu lakukan
jika menjadi wati

gambar 5.1 budi menulis dengan hati-hati

gambar 5.2 wati minta dengan
sopan agar dibelikan celana
panjang
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ayah dan ibu mengajak budi dan
wati ke toko
budi dan wati dibelikan mainan
budi dan wati senang sekali
budi dan wati bermain main
apa yang dilakukan budi agar
mainan tidak cepat rusak
apa yang kamu lakukan jika
dibelikan mainan

kamu ingin dibelikan sepeda
saat berkumpul kamu minta kepada ayahmu
ayahmu berjanji akan membelikan sepeda
bagaimana caramu berbicara dengan ayah
apa yang kamu lakukan jika sudah dibelikan sepeda

gambar 5.3 budi dan wati dibelikan
mainan ayah

gambar 5.4 berbicara sopan kepada ayah agar
dibelikan sepeda
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bagaimana cara kamu menyampaikan keinginan
kepada ayahmu

b melaksanakan hak di sekolah

saat pelajaran kamu ingin bertanya kepada guru
bagaimana caramu
bertanya kepada guru

gambar 5.6 mengacungkan jari tangan saat bertanya pada
guru

kegiatan mandiri
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gambar 5.7 saat istirahat murid murid bermain di luar kelas

saat istirahat murid murid ke luar kelas
murid murid boleh bermain
agar badan dan pikiran segar kembali
murid murid bermain dengan gembira
apa yang kamu lakukan saat istirahat

di sekolah akan diadakan
lomba kebersihan kelas

gambar 5.8 budi mengusulkan hari minggu membersihkan kelas
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penerapan sikap

budi mengusulkan kepada teman teman
hari minggu membersihkan kelas
apa yang sebaiknya dilakukan teman teman budi

apa yang kamu lakukan bila ada kegiatan lomba
kebersihan di sekolahmu

1 jangan marah dahulu kalau permintaanmu belum
dibelikan orang tua

2 murid yang rajin belajar akan menjadi pandai
3 setiap janji harus ditepati

1 bagaimana sikapmu apabila minta dibelikan alat
tulis pada orang tuamu tidak dikabulkan

2 apa yang kamu lakukan setelah selesai bermain
mobil mobilan

3 manfaat apa saja yang kita peroleh setelah
bermain dan berolahraga

sebaiknya aku tahu

kegiatan mandiri
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1 setiap anak memiliki hak ketika ada di rumah
2 hak anak dirumah antara lain diberi oleh orang

tuanya bermain dengan keluarga dan teman
temannya

3 hak anak ketika ada di sekolah di antaranya
menerima pelajaran bimbingan dan kasih sayang
dari guru

tentunya kamu sudah memahami tentang
1 melaksanakan hak di rumah
2 melaksanakan hak di sekolah
jika belum memahami tanyakan kepada bapak atau
ibu gurumu

ringkasan

refleksi diri
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kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benar

1 berbicara dengan orang tua harus ...
a keras c sopan
b pelan

2 ayah dan ibu mengajak budi dan wati membeli baju
ke ...
a pasar buah c warung
b toko pakaian

3 sepeda budi rusak diperbaiki ...
a guru
b dokter
c bengkel

4 saat istirahat murid murid berada di ...
a kelas
b jalan
c luar

5 murid murid membersihkan ruang kelas agar
belajarnya ...
a nyaman
b indah
c bersih

ayo berlatih
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6 kamu membeli mainan di ...
a toko buku
b toko perhiasan
c toko mainan

7 meminta sesuatu kepada orang tua dengan ...
a sopan
b memaksa
c membentak

8 meminjam pensil pada teman dengan ...
a memaksa
b langsung mengambil
c minta izin dulu

9 sebelum bermain kita harus ...
a tidur dulu
b mandi dulu
c pamit pada orang tua

10 saat istirahat kita diperbolehkan ...
a bermain di halaman
b pulang
c tidur

b ayo melengkapi dengan benar
1 membeli sepatu di ...
2 menyampaikan keinginan kepada orang tua dengan

...
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3 sebelum berangkat ke sekolah kita minta ... untuk
jajan

4 sebelum pergi bermain ... kepada orang tua
5 tas sekolah kita sudah rusak kita meminta kepada ...
6 kursi tempat duduk di kelas rusak kita meminta

kepada ...
7 ingin bertanya kepada guru sebaiknya  ... terlebih

dahulu

8 saat istirahat semua siswa diperbolehkan ...

9 kita ingin membeli makanan di ... sekoah

10 apabila kita sakit di sekolah kita sebaiknya ke ruang
...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 sebutkan hak kita di rumah

2 sebutkan hak kita di sekolah

3 bagaimana cara kita meminta sesuatu kepada
orang tua

4 di mana sajakah kita bisa membeli pakaian

5 bagaimana sikap kita apabila permintaan kita tidak
dipenuhi
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setelah mempelajari tema ini saya mampu
1 menjelaskan hak anak untuk bermain belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya

di rumah
2 menjelaskan hak anak untuk bermain belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya

di sekolah

hak adalah sesuatu yang boleh diterima
setiap anak mempunyai hak
hak di rumah dan di sekolah
kita menggunakan hak sebaik baiknya

tema 6 rekreasi

hak anak di rumah dan
di sekolah

aku semakin tahu



pkn sd dan mi kelas 180

gambar 6.1 budi dan wati bermain di teras

perhatikan gambar di depan
suatu hari keluarga budi
rekreasi ke yogyakarta
mereka ingin berbelanja di malioboro
saat di toko pakaian
wati ingin membeli baju
wati meminta kepada ayah
ayah menurutinya
wati mendapatkan haknya

a hak anak di rumah

bermain di rumah

budi dan wati sudah mandi sore
budi dan wati ingin bermain
budi bermain mobil mobilan
wati bermain boneka
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gambar 6.2 wati dan teman teman bermain
lompat tali

gambar 6.3 ibu mengizinkan budi bermain bola

budi dan wati bermain bersama
budi dan wati bermain di teras rumah

wati dan teman teman bermain lompat tali
wati dan teman teman bermain dengan gembira
selesai bermain wati segera pulang ke rumah
wati bersiap siap mandi

hadi mengajak budi bermain bola
budi minta izin kepada ibunya
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budi boleh bermain bola
pesan ibu budi tidak boleh nakal

budi hadi petrus dan made
bermain bola di lapangan
hadi jadi penjaga gawang
budi jadi penyerang
budi dan teman teman bermain dengan gembira
hari sudah sore
budi dan hadi selesai bermain bola
budi dan hadi pulang ke rumah

gambar 6.4 budi dan teman teman bermain bola di lapangan
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hak anak belajar di rumah

budi dan wati rajin belajar
setiap malam budi dan wati belajar di ruang belajar
wati membantu budi belajar
budi dan wati belajar dengan senang

budi ada pr matematika
budi mengerjakan dengan tekun
bu siti menunggu budi
bu siti membimbing budi
budi belajar dengan tenang

gambar 6.5 budi dan wati belajar di ruang belajar

gambar 6.6 bu siti membimbing budi belajar



pkn sd dan mi kelas 184

hak anak didengar pendapatnya

ayah ibu budi dan wati berkumpul
budi berkata kepada ayah
budi dan wati ingin memelihara ayam
telur ayam dapat dipakai untuk lauk
ayah dan ibu mengizinkan memelihara ayam
budi dan wati senang sekali

ayah ibu budi dan wati makan bersama
wati minta izin kepada ibunya

gambar 6.7 saat berkumpul budi minta izin
untuk memelihara ayam

gambar 6.8 saat makan bersama wati minta
izin ikut kegiatan menari
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wati ingin ikut kegiatan menari
ibu senang wati ikut kegiatan menari
wati berjanji ikut kegiatan
dengan sungguh sungguh

- apa saja hak yang kamu miliki
ketika kamu ada di rumah

- bolehkah kamu mendapatkan hak dengan
menyinggung perasaan orang lain

- kerjakan dengan teman sebangkumu

b hak anak di sekolah

bermain di sekolah

budi nita aulian dan salosa
bermain bersama di saat istirahat

kegiatan berkelompok

gambar 6.9 budi dan salosa
bermain basket
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budi dan salosa bermain basket
nita dan aulian bermain congklak

bel tanda masuk berbunyi
budi nita aulian dan salosa
berhenti bermain segera masuk kelas
dengan teratur

belajar dengan gembira

murid murid duduk dengan tertib
bu guru masuk ke kelas dengan tersenyum

gambar 6.10 nita dan aulian bermain congklak

gambar 6.11 murid murid bernyanyi bersama
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bu guru mengajak bernyanyi bersama
murid murid bergembira semua
bu guru melanjutkan menjelaskan pelajaran
murid murid dengan hati senang menerima
pelajaran dari bu guru

hak didengar pendapatnya

bu guru kelas 1 bercerita kegiatan liburan
bu guru sangat bahagia menikmati liburan itu
mendengar cerita bu guru
murid murid satu persatu
mengusulkan agar diajak berlibur ke sana
bu guru menerima usul murid murid
dengan sabar dan  bijaksana

gambar 6.12 bu guru menerima usulan dari murid murid
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1 apa yang dapat kamu lakukan bila ada teman
mengajukan usul kepada guru

2 bolehkah kamu mengejek usul itu

1 setiap anak baik di rumah maupun di sekolah
memiliki beberapa hak

2 hak hak itu harus dihormati dihargai dan dilindungi
3 apa yang akan terjadi jika hak hak itu dilanggar

1 hak adalah sesuatu yang boleh diterima
2 setiap orang mempunyai hak
3 macam macam hak antara lain

- hak bermain
- hak belajar
- hak didengar pendapatnya

4 hak hak itu dapat diperoleh di rumah dan di
sekolah

5 setiap anak harus menghormati hak orang lain

kegiatan mandiri

sebaiknya aku tahu

penerapan sikap
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1 apa tindakanmu bila melihat ada teman yang
mengambil hak orang lain

2 mengapa kita harus menghormati hak orang lain
3 apa yang kamu katakan bila selesai meminjam

barang milik temanmu

tentunya kamu sudah memahami tentang
1 hak anak di rumah
2 hak anak di sekolah
jika belum memahami tanyakan kepada bapak atau
ibu gurumu

ringkasan

refleksi diri



pkn sd dan mi kelas 190

kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benar

1 hak adalah sesuatu yang boleh ...
a diterima
b dikerjakan
c dilihat

2 ibu berpesan agar budi bila bermain harus ...
a sabar
b seenaknya
c hati hati

3 anak belajar rajin agar menjadi ...
a kaya c mulia
b pandai

4 bu siti membimbing budi dengan hati ...
a marah c jahat
b sabar

5 murid murid mendengar cerita bu guru saat liburan
dengan ...
a gembira c biasa
b cemberut

6 hak seorang anak di rumah adalah ...
a menghormati orang tua

ayo berlatih
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b menjaga nama baik keluarga
c mendapat perlindungan dan rasa aman

7 sesuatu yang kita terima disebut ...
a hak c keharusan
b kewajiban

8 hak untuk mendapat kasih sayang adalah
contohnya ...
a berobat ke dokter
b rekreasi dengan keluarga
c bermain

9 ayah ibu selalu memerhatikan
dan menyayangiku
aku merasa senang karena mendapat ...
a tugas c hak
b kasih sayang

10 dalam musyawarah seorang anak
berhak mengajukan ...
a nasihat c usul
b percakapan

b ayo melengkapi dengan benar
1 aku sedang sakit

ibu membawaku ke ...
2 bermain merupakan contoh mendapatkan hak ...
3 orang tuaku memberi makanan sehat dan bergizi

supaya badanku ...
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4 seorang anak berhak mendapatkan pendidikan yang
layak agar ...

5 setelah bel istirahat berbunyi kita diperbolehkan ...
6 anak yang berani terhadap orang tua disebut anak

...
7 jika kita mau mengajukan usul sebaiknya kita ...

terlebih dahulu
8 jika menjawab pertanyaan dari guru sebaiknya

dengan ...
9 aku ingin membeli mainan

sebaiknya aku ...
10 jika bu guru memberikan pelajaran sikap kita ...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 sebutkan 3 hak anak di rumah

2 budi menjadi juara kelas
ibu berjanji akan memberikan hadiah
tetapi ibu saat itu belum mempunyai uang
apa yang seharusnya dilakukan budi

3 sebutkan 3 hak siswa di sekolah

4 jika kamu melakukan kesalahan kepada orang lain
apa yang kamu lakukan

5 wati ingin pergi ke kamar kecil
apa yang sebaiknya dilakukan wati sebelum ke
kamar kecil



pkn sd dan mi kelas 1 93

tema 7 pekerjaan

kewajiban anak di rumah
dan di sekolah

aku semakin tahu

setelah mempelajari tema ini saya mampu
1 mengikuti tata tertib ketika berada di rumah
2 mengikuti tata tertib ketika berada di sekolah

kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan
kita mempunyai kewajiban
kewajiban dalam hal pekerjaan kita
kewajiban di rumah
kewajiban di sekolah
kewajiban di masyarakat
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a mengikuti tata tertib di rumah

kewajiban di rumah
budi dan wati menghormati orang tua
budi dan wati selalu taat perintah orang tua
tiap hari membantu orang tua
bila diberi nasihat tidak pernah membantah

budi membantu wati mengerjakan tugas di rumah
wati menyayangi budi
budi menghormati wati
kakak beradik harus saling menghormati

gambar 7.1 budi dan wati membantu pekerjaan
rumah
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budi tidak dapat mengerjakan
soal matematika
budi minta bantuan wati
wati membantu budi dengan sabar
setelah dibimbing kakaknya
budi dapat mengerjakan soal matematika

budi menyayangi orang tua
budi tidak lupa berdoa kepada tuhan
budi berdoa agar diberi kesehatan
dan kepandaian
budi juga mendoakan orang tua

gambar 7.3 budi mendoakan orang tua

gambar 7.2 wati membantu budi
mengerjakan soal
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akibat tidak melaksanakan kewajiban

yohanes anak malas
yohanes senang bermain
yohanes lupa mengerjakan pr
yohanes tidak membantu orang tua

yohanes tidak mengumpulkan pr
yohanes ditegur bu guru
yohanes minta maaf kepada bu guru
yohanes tidak akan mengulanginya

gambar 7.4 yohanes senang bermain

gambar 7.5 yohanes ditegur bu guru
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tata tertib yang harus dipatuhi di rumah
1 setiap anak wajib menghormati dan menyayangi

kedua orang tua
2 setiap anak wajib membantu orang tua
3 setiap anak wajib menjaga kebersihan rumah
4 setiap anak wajib menjaga ketertiban dan ketenangan

rumah
5 setiap anak wajib mematuhi perintah orang tua
6 setiap anak harus jujur tertib dan sopan
7 setiap anak harus mengerti tugasnya sendiri
8 setiap anak harus mau bekerja sama dengan anggota

keluarga

1 bagaimana jika kamu dinasihati orang tua
2 apa yang kamu lakukan jika berbuat kesalahan
3 mengapa kamu harus menyayangi keluargamu
4 apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan

kewajiban di rumah
5 apa manfaat hidup rukun sesama anggota keluarga

kegiatan mandiri
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berilah tanda panah

yohanes membimbing adiknya
mengerjakan pr

budi selalu berdoa setelah
menjalankan salat

budi dengan tulus ikhlas
membantu ibu

wati bermain dengan
temannya

budi patuh dinasihati pak
guru

kegiatan mandiri
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gambar 7.6 nita memberi salam pada bu guru

b mengikuti tata tertib di sekolah

kewajiban di sekolah
1 menghormati guru

pagi itu nita bertemu bu guru
di halaman sekolah

nita memberi salam
selamat pagi bu guru
selamat pagi nita
terdengar ramah suara bu guru
murid murid harus menghormati guru
orang tua kita di sekolah adalah guru

2 patuh dan taat terhadap nasihat guru
agar anak anak pintar
harus rajin belajar
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belajar dapat melalui membaca buku
selain membaca buku pelajaran
anak anak dapat membaca buku di perpustakaan
buku buku di perpustakaan dapat dijadikan
tambahan ilmu pengetahuan

rajin belajar diikuti berdoa kepada tuhan
berdoa bagi diri sendiri
berdoa untuk kedua orang tua

gambar 7.8 murid murid berdoa sebelum
dan sesudah pelajaran

kalian harus
rajin

gambar 7.7 nasihat guru harus dipatuhi
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anak anak harus menghormati bu guru
nasihat bu guru harus didengar dan dipatuhi
anak anak patuh kepada nasihat guru
guru menjadi senang dan bangga

3 patuh terhadap tata tertib di sekolah
sd negeri 1 sukamaju memiliki peraturan
setiap kegiatan semuanya diatur
murid murid duduk di kursi masing masing
murid murid memberi ucapan selamat pagi kepada bu
guru
sebelum pelajaran dimulai murid murid berdoa
murid murid mengikuti pelajaran dengan tertib

hari ini jam pelajaran pkn
bu yati menjelaskan tentang hak
dan kewajiban murid

gambar 7.9 murid kelas 1 tertib di dalam kelas
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gambar 7.10 murid murid berebut mengacungkan
tangan ingin menjawab pertanyaan bu guru

bu yati menjelaskan dengan penuh semangat
kelas satu kelihatan bersih dan teratur

bila kelas bersih dan teratur
kita dapat belajar dengan tenang dan nyaman
pelajaran mudah dimengerti
siapa yang wajib menjaga kebersihan kelas
murid murid bu jawabnya dengan serentak

bu guru bertanya
apa saja hak dan kewajiban murid

anak anak berebut menjawab
anak anak mengacungkan tangannya
bu guru menunjuk murid untuk menjawab
bu guru mendengar jawaban
dengan penuh perhatian dan sabar
semua jawaban diterima
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kegiatan kelompok

anak anak merasa puas dapat
menyampaikan pendapat

murid murid agar nanti dapat menjadi orang mulia
harus selalu mematuhi tata tertib
ketika ke sekolah harus berpakaian seragam sesuai
ketentuan
jika ingin masuk kelas berbaris
dan urut satu persatu

sebelum dan sesudah pelajaran harus
berdoa dahulu
datang terlambat ke luar masuk kelas
harus izin dahulu
membuang sampah harus di tempat yang ditentukan

1 apa nama peraturan di sekolah
2 mengapa kamu harus menghormati guru
3 siapa orang tua kita jika di sekolah
4 siapa yang harus mematuhi tata tertib di sekolah
5 apa yang terjadi bila murid murid melanggar tata

tertib di sekolah
kerjakan dengan kelompokmu
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berilah tanda panah

gb. ruang perpusatakaan

gb. upacara bendera

gb. datang terlambat

minta izin terlebih dulu

murid di luar ruang kelas

menambah ilmu

memberi salam

gb. bertemu guru kewajiban murid

kegiatan mandiri
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melaksanakan peraturan di sekolah
jumat pagi murid murid melaksanakan kerja bakti
murid murid membersihkan ruang kelas
dan halaman sekolah
murid murid perempuan ada yang menyapu lantai dan
mengepel
murid laki laki mengatur meja menghapus papan tulis
dan membersihkan kaca

murid murid bekerja bakti dengan penuh semangat
mereka bekerja ada yang sambil bernyanyi
bu guru menyuruh beristirahat
bu guru memerintahkan murid murid segera
masuk kelas dengan tertib
kerja bakti ini dilakukan dengan teratur

gambar 7.11 murid murid kerja bakti membersihkan
dan halaman sekolah
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sebaiknya aku tahu

kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan
apabila seseorang melupakan kewajiban pasti akan
timbul kerugian
bila ada orang lain melupakan kewajiban kita wajib
mengingatkan dengan sopan
peraturan itu dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi
kerusakan kerusakan
setiap anak wajib menaati aturan yang berlaku
di rumah dan di sekolah agar tercipta kenyamanan
bersama

1 apa tindakanmu bila melihat ada teman kamu
melanggar tata tertib

2 apa tindakanmu bila mengetahui ada teman kamu
yang menyontek

3 apa tindakanmu apabila diberi nasihat orang tua
4 apa yang kamu lakukan bila pulang sekolah

penerapan sikap
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1 kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan
2 setiap anak mempunyai kewajiban baik di rumah

maupun di sekolah
3 contoh kewajiban di rumah yaitu membantu

pekerjaan orang tua
4 contoh kewajiban di sekolah yaitu menjalankan piket

sekolah dan patuh kepada guru
5 contoh kewajiban di masyarakat yaitu menjaga

kebersihan dan keamanan lingkungan
6 akibat tidak melaksanakan kewajiban di rumah yaitu

kita dimarahi orang tua
7 akibat tidak melaksanakan kewajiban di sekolah

yaitu kita ditegur dan memperoleh nilai jelek
8 akibat tidak melaksanakan kewajiban di masyarakat

yaitu kita akan dijauhi oleh tetangga

tentunya kamu sudah memahami tentang
1 mengikuti tata tertib di rumah
2 mengikuti tata tertib di sekolah
jika belum memahami tanyakan kepada bapak atau
ibu gurumu

ringkasan

refleksi diri
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kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benar

1 kewajiban adalah sesuatu yang harus ...
a diterima
b dikerjakan
c ditolak

2 budi dan wati patuh kepada ...
a orang tua
b teman
c kakak

3 nasihat orang tua harus ...
a dibantah
b ditolak
c ditaati

4 kakak dan adik saling ...
a bertengkar
b menyayangi
c berselisih

5 akibat tidak mengumpulkan pr ...
a disayang guru
b dipuji guru
c ditegur guru

ayo berlatih
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6 ibu sedang sibuk bekerja maka kita harus ...
a bermain
b pura pura belajar
c segera membantu

7 setelah bangun tidur sebaiknya ...
a langsung makan
b merapikan tempat tidur
c langsung mandi

8 kewajiban yang ada di sekolah harus kita ...
a biarkan
b abaikan
c laksanakan

9 salah satu kewajiban anak di sekolah adalah ...
a mendapatkan nilai
b bertanya dan menyampaikan pendapat
c menghormati guru

10 pakaian seragam dipakai pada waktu ...
a di sekolah
b di rumah
c ke pesta

b ayo melengkapi dengan benar
1 jika ayah sedang menimba air kita harus ...
2 contoh kewajiban anak di rumah adalah ...
3 jika membantu orang tua di rumah harus dengan hati

...
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4 kita harus memerhatikan ... orang tua
5 jika ibu sedang sakit maka kita harus  ... ibu agar

cepat sembuh
6 kewajiban anak di sekolah adalah ...
7 saat upacara sikap kita adalah ...
8 doni bertemu guru di jalan

sikap doni sebaiknya ...

9 membuang sampah sebaiknya di ...

10 saat guru memberi pelajaran sebaiknya sikap kita ...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 bagaimana cara kamu menyayangi kedua orang

tuamu
2 bagaimana sikap kamu jika dinasihati orang tua kamu
3 sebutkan 3 contoh kewajiban kamu di rumah
4 sebutkan 3 contoh kewajiban kamu di sekolah
5 bagaimana cara kamu menghormati bapak ibu guru
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setelah mempelajari tema ini saya mampu melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat

tema 8 tempat umum

melaksanakan peraturan
dengan senang

aku semakin tahu

di mana pun ada aturan
kita harus mematuhi aturan yang berlaku
aturan di masyarakat
dan aturan di tempat umum
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melaksanakan peraturan yang ada di
lingkungan masyarakat

pak rahmat tinggal di dusun teladan
rt 10/rw 05 desa sukamaju
sebagai anggota masyarakat
pak rahmat mempunyai kewajiban
yang harus dikerjakan
kewajiban pak rahmat yaitu mematuhi
aturan yang ada di desa sukamaju
aturan berlaku untuk semua warga desa

semua warga masyarakat dengan ikhlas
mematuhi aturan yang ada
agar kehidupan menjadi tenang dan damai
jika ada yang melanggar aturan ditegur

warga desa teladan melaksanakan ronda malam
untuk menjaga keamanan warga
pak rahmat sebagai anggota masyarakat
juga diberi jadwal untuk ronda malam
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pak rahmat bertugas malam sabtu
pak rahmat selalu berangkat dan berjaga
ada empat orang teman pak rahmat
tepat pukul dua belas malam
pak rahmat dan dua temannya berkeliling desa
melewati jalan desa
sambil memukul kentungan
pelan tetapi enak didengar

suatu saat pak rahmat ada undangan hajatan
dari pamannya budi di jakarta
pak rahmat minta izin kepada ketua rt
dan anggota ronda malam yang lain
pak rahmat minta maaf tidak dapat ronda

gambar 8.1 ronda malam untuk menjaga
keamanan
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anggota lain memaklumi pak rahmat
warga desa teladan
mengadakan kerja bakti sebulan sekali
semua warga sangat senang ada kegiatan kerja bakti

ada yang membersihkan gorong gorong air
ada yang menyapu jalan desa
ada yang menebangi tangkai pohon
yang menjulur ke jalan
ada yang membenahi lubang jalan

kegiatan kerja bakti sangat banyak manfaatnya
lingkungan menjadi bersih
warga desa semakin sehat

gambar 8.2 kerja bakti warga desa teladan



pkn sd dan mi kelas 1 115

persaudaraan antarwarga semakin erat
1 jika tidak dapat melaksanakan kewajiban

harus memberitahu atau minta izin
2 kegiatan yang ada di kampung dapat mempererat

persahabatan sesama warga
3 kegiatan kampung tidak membeda bedakan warga

1 bagaimana pendapatmu apabila ada warga yang
tidak ikut ronda malam tidak izin

2 setiap ronda malam warga memukul kentungan
sambil berkeliling jalan desa
bagaimana pendapatmu

sebaiknya aku tahu

penerapan sikap
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1 sebagai anggota masyarakat pak rahmat taat aturan
yang ada

2 bila ada yang melanggar aturan harus ditegur
3 contoh kegiatan yang ada di masyarakat seperti

ronda malam gotong royong
4 kegiatan gotong royong diadakan setiap hari minggu
5 warga yang tidak berangkat gotong royong harus

izin kepada ketua rt
6 manfaat gotong royong baik untuk semua warga

tentunya kamu sudah memahami tentang
tata cara melaksanakan aturan di masyarakat
jika belum memahami tanyakan kepada bapak atau
ibu gurumu

ringkasan

refleksi diri
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kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benar

1 untuk menjaga keamanan warga mengadakan ...
a ronda malam
b arisan
c kerja bakti

2 kerja bakti dapat mempererat ...
a keluarga
b persahabatan
c musuh

3 pak rahmat tidak bisa ronda malam harus ...
a minta izin pak rt
b memberi makanan
c pura pura lupa

4 peraturan bila dilaksanakan warga menjadi ...
a tenang lancar
b tenang damai
c ramai ceria

5 warga yang melanggar aturan harus diberi ...
a hadiah
b penjara
c sanksi

ayo berlatih
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6 anak anak melaksanakan kerja bakti dengan ...
a mendapat upah
b tulus ikhlas
c mendapat pujian

7 jika kita melihat saluran air yang kotor sebaiknya
cepat diadakan ...
a kerja bakti
b ronda malam
c doa bersama

8 bila kita tidak melaksanakan aturan di masyarakat
maka ...
a disayangi tetangga
b dijauhi tetangga
c diperhatikan tetangga

9 ronda malam dilaksanakan warga kampung secara
...
a bergilir
b terus menerus
c setiap hari

10 jika ada pencuri yang tertangkap penduduk
sebaiknya ...
a membiarkan saja
b dipukuli bersama sama
c lapor kepada polisi



pkn sd dan mi kelas 1 119

b ayo melengkapi dengan benar
1 melaksanakan aturan di masyarakat merupakan ...

warga kampung
2 kerja bakti di kampung dikerjakan dengan ...
3 bila ada tetanggamu yang berjudi sebaiknya kamu ...
4 kita harus  ... aturan di masyarakat
5 tetangga yang mengalami musibah segera ...
6 warga yang tidak melaksanakan aturan akan ...

tetangga
7 ronda malam dilaksanakan secara ....
8 jika ada pohon tumbang yang menutupi jalan kampung

sebaiknya dilakukan ...
9 kerja bakti dilakukan dengan tujuan ...
10 peraturan di lingkungan sebaiknya dilaksanakan oleh

seluruh ...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 apa saja yang dilakukan anak laki laki saat kerja bakti
2 sebutkan 3 aturan di kampungmu
3 mengapa kita melaksanakan aturan di masyarakat
4 siapa saja yang melaksanakan aturan di masyarakat
5 sebutkan apa yang akan terjadi jika kita tidak

melaksanakan aturan di masyarakat
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kerjakan di buku tugasmu
a ayo memilih jawaban yang benart

1 mendengar teman sakit segera ...
a mengobati
b menanyakan
c menjenguk

2 bila terlanjur berbuat salah cepat minta ...
a maaf
b denda
c dimarahi

3 walau beda agama harus hidup ...
a bermusuhan
b berjauhan
c rukun

4 anak perempuan menyukai mainan ...
a bola
b boneka
c mobil mobilan

5 teman yang susah perlu di ...
a tertawakan
b diejek
c dihibur

latihan soal semester 2
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6 agar tidak terlambat ani berangkat ke sekolah ....
a tepat waktu
b lebih pagi
c sesukanya

7 setiap hari senin kita mengikuti ...
a makan pagi
b upacara
c senam pagi

8 sikap yang baik bila guru mengajar ...
a mendengarkan
b bermain sendiri
c tidur

9 sampah harus dibuang ke ...
a tong sampah
b halaman
c sembarang

10 budi sebelum berangkat sekolah minta izin dahulu
pada  ...
a kakak
b pembantu
c orang tua

11 hak kita tidak boleh ...
a diganggu
b diberikan
c dilaksanakan
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12 ibu pesan pada budi bila bermain harus  ...
a tidak boleh menangis
b hati hati
c sopan

13 cara yang tepat bila ingin bertanya kepada bu guru
yaitu ...
a bicara keras
b mengacungkan tangan
c bicara bisik bisik

14 nasihat kedua orang tua wajib ...
a dipatuhi
b dibiarkan
c ditinggalkan

15 bel tanda istirahat berbunyi siswa ...
a ke luar kelas
b ke jalan raya
c senang dikelas

b ayo melengkapi dengan benar
1 hari minggu teman kita yang beragama kristen

sembahyang di ...

2 hidup rukun saling membantu membuat tugas menjadi
...

3 bila meminjamkan barang kepada teman harus
dengan sikap ...

4 sebelum mulai belajar kita wajib ...
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5 kebersihan pangkal ...

6 selesai bekerja semua alat dibersihkan dan diletakkan
kembali pada ...

7 berbicara dengan orang tua harus ...

8 amir dan agung senang bermain bola di ...

9 belajar yang rajin akan menjadi ...

10 gotong royong dapat mempererat ...

c ayo menjawab pertanyaan dengan benar
1 kamu memiliki mainan baru adikmu ingin meminjam

apa tindakanmu

2 di kelasmu ada teman yang beda agama bagaimana
sikapmu memilih teman

3 apa akibatnya bila semua orang membuang sampah
seenaknya

4 apa tindakanmu bila mainanmu di rusakkan temanmu

5 setujukah bila dalam ulangan mengerjakan bersama
sama
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kamus kecil

aturan : cara (ketentuan petunjuk perintah yang
telah ditetapkan supaya ditaati

hak : kekuasaan yang benar atas sesuatu atau
menuntut sesuatu

jenis kelamin : sifat atau keadaan jantan atau betina
kegiatan : aktivitas usaha pekerjaan
kewajiban : sesuatu yang diwajibkan

sesuatu yang harus dilaksanakan
menghargai : menghormati mengindahkan
pendapat : masukan
piket : kelompok atau regu yang melakukan tugas
rukun : baik dan damai tidak bertengkar
suku bangsa : kesatuan sosial yang dibedakan atas

kebudayaan
tata tertib : peraturan yang harus ditaati atau

dilaksanakan
ronda : berjalan berkeliling menjaga keamanan
keluarga : ayah ibu dan anak anaknya
suku bangsa : daerah asal
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