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kata sambutan

iii

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-
Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun
2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk
disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan
Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi
syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para
penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada
Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa
dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada
Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (download), digandakan,
dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk
penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks
pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh
Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat
memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada
para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-
baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh
karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

jakarta, juni 2009

kepala pusat perbukuan



kata pengantar

adik adik yang berbahagia

puji syukur kita panjatkan
kepada tuhan yang maha esa
atas keberhasilanmu
masuk ke sekolah dasar
atau madrasah ibtidaiyah

buku ini dapat membantumu
dapat belajar bahasa indonesia
mengenalkan diri kepada teman
membaca cerita anak
membaca dan menjelaskan puisi

jangan lupa belajar berdoa
dan berbakti kepada orang tua
selamat belajar ya
semoga berhasil dan naik kelas

klaten mei 2008

penyusun

iv



pernik pernik buku

v

adik adik
ayo mulai belajar buku ini
buku ini mudah untuk dipelajari
buku ini menarik untuk dipelajari
apa sajakah isi buku ini
inilah pernik pernik di buku ini

gambar untuk memudahkan siswa
dalam memahami materi
materi disampaikan dengan bahasa
baku dan sesuai dengan standar
isi

aku ingin menjadi anak pintar
aku tidak pernah lupa belajar
aku selalu mengerjakan pr
setiap hari aku bangun pagi
aku membantu ibu

menyebutkan kembali isi teks

contoh

mengukur kemampuan siswa me-
nuliskan kalimat

melengkapi cerita sederhana

ayo lengkapi cerita ini

doni pulang ___
___ menunjukkan
pukul 12 siang
doni makan lalu ___

contoh

mendorong siswa untuk mengenal
dan memhami materi

diri sendiri

saya harus bisa

tema  1

menyebutkan kembali
isi teks

menceritakan kegiatan
sehari-hari

contoh



vi

berisi tentang istilah penting yang
disusun secara alfabetis disertai
penjelasan

mengukur kemampuan siswa
dalam memahami materi yang
diberikan

refleksi

••••• Menceritakan kembali isi dongeng.
••••• Mendeklamasikan puisi sesuai makna.
••••• Melengkapi cerita rumpang.

berisi kesimpulan tentang hasil
yang dicapai oleh siswa dalam
memahami materi

ayo berlatih

ayo memilih jawaban yang benar
Δ warga selesai kerja bakti

desa menjadi ___
• kotor
• bersih
• aman

contoh

contoh

Kamus Kecil
ajaib : sesuatu yang aneh
angkasa : awang awang langit
apotek : toko tempat meramu dan

menjual obat
asri : indah dan sedap dipandang

mata
bandara : bandar udara/tempat

pesawat terbang mendarat
dan akan datang

bersih : bebas dari kotoran

contoh

ayo segera pelajari buku ini
kamu pasti terampil berbahasa Indonesia

catatan kecilku

••••• cara menentukan isi puisi
- mendengarkan puisi dengan saksama
- memahami makna kata puisi
- menentukan isi puisi

berisi tentang konsep penting
dalam tiap bab

contoh
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diri sendiri
11111tematema

saya harus bisa

menjelaskan isi puisi

menyebutkan kembali isi
bacaan

menceritakan kegiatan sehari-hari

melengkapi cerita sederhana
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ayo dengarkan bacaan di bawah ini

aku anak taat

perkenalkan namaku nina
aku ingin menjadi anak pintar
aku tidak pernah lupa belajar
aku selalu mengerjakan pr

setiap hari aku bangun pagi
aku membantu ibu
aku merapikan tempat tidurku
aku berangkat sekolah sendiri
tidak lupa minta pamit ayah ibu

aku suka bermain lompat tali
aku bermain bersama teman teman
aku bermain selalu ingat waktu
aku anak yang taat
ayah ibu sayang kepadaku

ayo jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini

• apa keinginanku
• apa yang aku kerjakan sehabis bangun tidur
• dengan siapa aku bermain

menyebutkan kembali isi bacaan
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• permainan apa yang kusukai
• mengapa ayah ibu sayang kepadaku

ayo ceritakan kembali isi bacaan tersebut
ceritakan dengan kata katamu sendiri

menceritakan kegiatan sehari-hari

setiap pagi nina melakukan kegiatan
inilah kegiatan nina

ayo amatilah gambar gambar ini
kemudian ceritakanlah
kerjakan di buku tugasmu

nina bangun tidur pukul lima pagi
nina segera merapikan tempat
tidur

________________________
________________________
________________________
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_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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apa saja kegiatanmu pada pagi hari
coba ceritakanlah

amati pula gambar ini
inilah kegiatan nina sepulang sekolah

coba ceritakanlah

nina pulang dari sekolah
nina segera berganti baju

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

apa saja kegiatanmu sepulang sekolah
coba ceritakan
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menjelaskan isi puisi

ayo bacalah puisi ini

aku

aku anak rajin

tak lupa belajar

selalu membantu orang tua

ayah ibu sayang kepadaku

aku anak taat

bangun pagi pagi

menyiapkan keperluan sekolah sendiri

tiba di sekolah lebih pagi

kuhormati bapak dan ibu guru

kusayangi teman temanku
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puisi itu mengandung isi tertentu
ayo jelaskan isi puisi itu
kamu dapat melengkapi kalimat ini
• aku tidak pernah lupa belajar
• aku adalah anak ___
• aku selalu bangun ___

aku anak disiplin
• aku menghormati bapak dan ___
• aku sayang kepada ___

melengkapi cerita sederhana

ayo lengkapi cerita ini
kerjakan di buku tugasmu

doni pulang  ___
___  menunjukkan
pukul 12 siang
doni makan lalu ____

nina anak yang rajin
nina melihat  ___
nina mengambil  ___
nina segera  ___
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bel masuk kelas berbunyi
doni dan teman teman ___
mereka berbaris di ___

doni dan temannya di perpustakaan
doni dan temannya membuat
___
mereka tertawa ___
petugas menegur ___

pelajaran seni budaya
dan keterampilan dimulai
bu guru menyuruh nina ___
nina maju ___
nina menyanyikan lagu dengan ___
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catatan kecilku
cara menyebutkan kembali isi bacaan
- mendengarkan bacaan dengan saksama
- memahami isi bacaan
- menjawab pertanyaan bacaan
- akhirnya dapat menceritakan kembali isi bacaan

setiap hari kegiatan itu bisa dilakukan
- pada pagi hari - pada sore hari
- pada siang hari

cara menjelaskan isi puisi
- membaca puisi dengan cermat - menjelaskan isi puisi
- memahami makna kata puisi

cara melengkapi cerita sederhana
- melengkapi kalimat rumpang
- memilih kata kata yang sesuai

refleksi
kamu telah mempelajari tentang:
••••• bacaan aku anak disiplin
••••• kegiatan kamu sehari hari
••••• isi puisi berjudul aku
••••• melengkapi cerita rumpang
diharapkan kamu telah memahami pelajaran ini
jika belum memahami ulangilah kembali



11bahasa indonesia kelas 2

ayo berlatih

kerjakan di buku tugasmu
ayo memilih jawaban yang benar

Δ cerita yang sesuai gambar adalah ___
• doni selalu sarapan pagi

tubuh doni menjadi sehat
doni dapat belajar dengan baik

• doni selalu bangun pagi
doni membantu ibu
doni merapikan tempat tidur

• doni hendak berangkat sekolah
doni minta pamit kepada ayah dan ibu
di jalan doni berhati hati

Δ pukul tujuh malam
waktunya belajar
mengerjakan pr dan
mengulang pelajaran
itulah yang aku lakukan
supaya jadi anak pintar

isi puisi itu adalah ____
• aku ingin menjadi anak pintar

aku harus rajin belajar
• aku ingin mengerjakan pr

aku harus bertanya
• aku ingin belajar

aku belajar malam hari
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Δ

pukul sebelas siang
bel sekolah berbunyi
anak-anak ___
• pergi ke sekolah
• bermain
• pulang ke rumah

ceritakan kegiatanmu pada pagi hari

ayo kerjakanlah

Δ ayo ceritakanlah kegiatanmu pada pagi hari
Δ ayo tentukan isi puisi ini

cita citaku

ayah ibu
aku ingin menjadi dokter
itulah cita citaku
aku ingin menolong
siapa saja yang membutuhkanku
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keluargaku
22222tematema

saya harus bisa

menyimpulkan isi teks pendek

menentukan isi puisi

bertanya kepada orang lain

menulis kalimat sederhana



14 bahasa indonesia kelas 2

menentukan isi puisi

ayo dengarkan puisi di bawah ini

adikku

adikku sayang
dengarkan nasihat kakak
kau jangan nakal lagi
kau jangan bertengkar lagi
rukunlah dengan temanmu
jangan suka menang sendiri
kau pasti punya banyak teman

ayo tentukan isi puisi tersebut
kamu dapat menjawab pertanyaan pertanyaan ini
• siapa yang tidak boleh nakal
• apa nasihat kakak kepada adiknya
• bagaimana biar punya banyak teman
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bertanya kepada orang lain

ayo perhatikanlah

paman rahmat punya rumah baru

doni hendak ke rumah paman rahmat

doni belum pernah ke rumah paman rahmat

doni bertanya kepada seseorang

maaf pak
di mana
rumah pak rahmat

sebelah sana dik
rumah bercat
hijau
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ayo peragakanlah

apakah kamu
melihat pensil
kakak maaf kak saya

tidak melihatnya

ada kak
mari masuk

permisi dik
kak heni ada di rumah
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di mana
rumah pak roni bu

bibi dewi yang
mengantar kakek

siapa yang mengantar
kakek

jalan garuda no 17
rt 1/rw 2

coba bertanyalah
contoh kamu ingin pergi ke apotek citra

kamu tidak tahu tempatnya
kamu bertanya kepada kakakmu

di mana apotek citra itu kak
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menyimpulkan isi teks pendek

bacalah teks di bawah ini

sang juara

nina menjadi juara kelas
menjadi juara itu tidak mudah
nina harus bekerja keras
nina harus pandai mengatur waktu
kapan harus bermain dan belajar

nina selalu membantu orang tua
nina selalu patuh nasihat orang tua
rajin berdoa kepada tuhan

• kamu ingin membaca majalah
kamu lupa menaruh majalah itu
kamu bertanya kepada ibumu

• ayah menyuruhmu mengambil kunci
kamu tidak tahu tempatnya
kamu bertanya kepada ayahmu

• kakak menyuruhmu pergi ke rumah anis
kamu tidak tahu alamat rumahnya
kamu bertanya kepada kakakmu
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menghormati bapak dan ibu guru
mematuhi tata tertib di sekolah
berbuat baik dengan semua teman

lengkapilah dengan kata yang tepat
••••• nina pandai mengatur ____
••••• nina selalu membantu  ____  di rumah
••••• nina mematuhi  ____  orang tua
••••• nina rajin  ____  kepada tuhan
••••• nina menghormati  ____
••••• nina mematuhi  ____  di sekolah
••••• nina berbuat  ____  dengan semua teman

menulis kalimat sederhana

bagaimana menulis kalimat itu
huruf awal kalimat ditulis huruf besar
akhir kalimat diberi tanda titik (.)

contoh

nina anak yang ____
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dikte
dengarkan kalimat yang diucapkan gurumu

tulislah seperti contoh

• ayah ibu sayang kepadaku

• keluarga nina hidup rukun

• paman doni sedang tidur

• aku mempunyai seorang kakak

• nenek maya tinggal di kampung

catatan kecilku
cara menentukan isi puisi
- mendengarkan puisi dengan

sungguh sungguh
- memahami makna kata puisi
- menentukan isi puisi

kamu tidak tahu tentang sesuatu
- kamu dapat bertanya kepada

orang lain
contoh

cara menyimpulkan isi bacaan
- membaca bacaan dengan cermat
- memahami isi bacaan
- menyimpulkan isi bacaan

cara menulis kalimat sederhana
- kalimat diawali dengan huruf besar
- kalimat diakhiri tanda titik (.)
contoh
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refleksi
kamu telah mempelajari tentang
••••• menentukan isi puisi adikku ••••• membuat simpulan sang juara
••••• cara bertanya kepada orang lain ••••• menulis kalimat sederhana
diharapkan kamu telah memahami materi tersebut
jika belum paham dan menemukan kesulitan ulangilah kembali
kamu juga dapat bertanya kepada bapak/ibu gurumu

ayo berlatih

kerjakan di buku tugasmu
ayo memilih jawaban yang benar
bacalah

membantu doni

doni mempunyai pr matematika
doni kesulitan mengerjakan pr itu
nina membantu doni
nina mengajari adiknya

akhirnya doni tahu cara mengerjakannya
doni merasa senang sekali
doni mengucapkan terima kasih kepada nina

Δ yang mempunyai pr adalah ___
• nina
• doni
• nani
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Δ doni bisa mengerjakan pr
doni merasa ___
• sedih
• benci
• senang

Δ nina telah mengajari doni
nina mengucapkan ___
• terima kasih
• permisi
• salam

ayo kerjakanlah
ΔΔΔΔΔ dengarkan puisi ini

boneka pandaku

alangkah senangnya hatiku
mendapat hadiah lucu
boneka panda warna biru
dari ayah ibuku
saat ulang tahun yang ke tujuh
terima kasih ayah bunda
aku akan merawatnya selalu

ayo jawablah pertanyaan pertanyaan ini
• siapa yang memberi hadiah
• hadiah apakah itu
• kapan mendapat hadiah

ΔΔΔΔΔ tulislah dengan huruf tegak bersambung
• nina sedang membantu ibu
• ayah menjemput adik di sekolah
• andi pergi piknik bersama keluarga
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lingkungan sekitar
33333tematema

saya harus bisa

menjelaskan isi puisi

menyebutkan kembali isi
bacaan pendek

mendeklamasikan puisi

melengkapi cerita sederhana
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menyebutkan kembali isi bacaan pendek

ayo dengarkan bacaan di bawah ini

membersihkan selokan

sore itu hujan deras sekali
selokan di depan rumah nina meluap
rupanya banyak sampah di selokan
sampah menghalangi aliran air
air tidak dapat mengalir lancar

bau tidak sedap menyebar ke mana mana
sore itu juga ayah membersihkan selokan
airnya mengalir lancar kembali
bau tidak sedap pun hilang
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jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini

• kapan terjadi hujan deras
• mengapa air selokan meluap
• bagaimana halaman rumah nina
• siapa yang membersihkan selokan

ayo ceritakan kembali isi bacaan tersebut
ceritakan dengan kata katamu sendiri

mendeklamasikan puisi

ayo deklamasikan puisi di bawah ini
deklamasikan dengan gerak yang sesuai

sampah

aku benda tak berguna
aku ada di mana mana
di kota di desa
semua orang membenciku
kata mereka bauku busuk
kata mereka aku sumber penyakit
semua orang jijik melihatku
hanya lalat yang mau menghampiriku
hanya tikus rakus temanku
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menjelaskan isi puisi

puisi berjudul sampah mengandung makna
ayo bacalah kembali puisi itu
kemudian jelaskan isi atau maknanya
kamu dapat menjawab pertanyaan pertanyaan ini
• siapakah yang dimaksud aku pada puisi itu
• di manakah dia berada
• siapakah temannya
• siapa pula yang mau menghampirinya
sukakah kamu kepada dia
mengapa
ayo ceritakanlah

melengkapi cerita sederhana

kerjakan di buku tugasmu
ayo lengkapilah cerita di bawah ini

doni anak ___
kamar tidur doni berantakan
doni tidak mau ___
ibu telah menasihati ___
doni harus merapikan kamar
tidurnya
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nina anak rajin
nina selalu membantu ibunya
nina ___ halaman
nina membuang sampah di ___

bedu baru saja makan kue
bedu membuang bungkus kue ___
bedu tidak membuang di ___
bedu tidak menjaga kebersihan

hari itu hari minggu
keluarga nina bersih bersih ___
nina menyapu ___
doni membersihkan kaca jendela
semua bekerja dengan hati ___

catatan kecilku

cara menyebutkan kembali isi
bacaan
- mendengarkan bacaan dengan

saksama
- memahami isi bacaan
- menjawab pertanyaan bacaan
- menceritakan kembali isi bacaan

cara mendeklamasikan puisi ber-
judul sampah
- menghafal puisi
- mengucapkan baris puisi dengan

jelas
- menyertai dengan gerak gerik yang

sesuai
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cara menjelaskan isi puisi
- membaca puisi dengan saksama
- memahami makna kata puisi
- menjelaskan isi puisi

refleksi
kamu telah mempelajari tentang
••••• menceritakan kembali bacaan membersihkan selokan
••••• mendeklamasikan isi puisi berjudul sampah
••••• melengkapi cerita yang rumpang
diharapkan kamu telah memahami materi tersebut
jika belum paham dan ada kesulitan bertanyalah kepada gurumu
sebelum kamu melanjutkan pelajaran berikutnya

ayo berlatih

kerjakan di buku tugasmu

ayo memilih jawaban yang benar

Δ ayo bacalah
hari minggu warga desa kerja bakti
warga membersihkan lingkungan
warga bekerja dengan suka rela
ada yang membersihkan selokan
ada juga yang menyabit rumput

doni ikut serta kerja bakti
doni membantu mengumpulkan sampah

cara melengkapi cerita sederhana
- mengamati gambar dengan cermat
- memahami kalimat rumpang
- memilih kita yang tepat
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semua warga bekerja dengan riang
mereka tidak mengenal lelah
warga telah selesai kerja bakti
desa mereka tampak bersih

Δ warga desa mengadakan ___
• arisan
• pentas seni
• kerja bakti

Δ doni bekerja bakti ___
• mengumpulkan sampah
• membersihkan lingkungan
• menyabit rumput

Δ warga selesai kerja bakti
desa menjadi ___
• kotor
• bersih
• aman

Δ simpulan isi bacaan itu adalah ___
• hari minggu warga kerja bakti

doni turut serta
• warga desa kerja bakti

desa menjadi bersih
• warga desa merasa senang

mereka bekerja bakti
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ayo kerjakanlah

Δ lengkapilah cerita di bawah ini

warga suka membuang ___  di sungai
sampah menghambat aliran ___
sore itu hujan desa sekali
air sungai meluap
warga terkena ___

rumah nina tampak ___
banyak tanaman di halaman rumahnya
tanaman nina tumbuh ___
setiap hari nina menyirami ___

Δ ayo majulah ke depan kelas
deklamasikan puisi ini

menjaga kebersihan

wahai teman
bersih itu indah
jagalah selalu kebersihan
jangan buang sampah sembarangan
lingkungan menjadi bersih
lingkungan menjadi indah
engkau pasti senang
tinggal di lingkungan yang nyaman
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alat transportasi
44444tematema

saya harus bisa

menyimpulkan isi bacaan
pendek

menentukan isi puisi

bertanya kepada orang lain

menulis kalimat sederhana
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menentukan isi puisi

ayo dengarkan puisi di bawah ini

kereta api

jes jes jes begitulah suaramu
saat kau berjalan
saat kau melaju kencang
di rel kereta itu

sungguh panjang tubuhmu
kau bawa banyak penumpang
kau bawa banyak barang
ke tempat tujuanmu

ayo jawablah pertanyaan pertanyaan berikut

• bagaimana bunyi kereta api
• kapan bunyi kereta api terdengar
• di mana kereta api berjalan
• bagaimana bentuk kereta api
• kereta api membawa apa saja

kamu sudah menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut
sekarang cobalah menceritakan isi puisi itu
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bertanya kepada orang lain

perhatikanlah

nina ingin naik bus
nina bertanya kepada seseorang

ayo lengkapilah
kerjakan di buku tugasmu
pilihlah salah satu kata yang tersedia

1

___ nama
kendaraan itu kak

itu namanya
dokar

maaf pak
apakah bus jalur 6
lewat sini

iya nak tunggu saja
sebentar lagi juga
datang
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paman doni

2

3

___ yang menyetir mobil itu

tentu saja mendarat di bandara

___ pesawat itu mendarat
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4

5 minggu depan kamu ikut ya

• apa • kapan • siapa
• mengapa • di mana

kamu sudah melengkapi pertanyaan pertanyaan itu
peragakanlah tanya jawab itu bersama temanmu

___ paman akan membeli sepeda

karena kehabisan bensin___ mobil ini mogok kek
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menyimpulkan isi bacaan pendek

bacalah bacaan di bawah ini

menjenguk bibi siti

bibi siti tinggal di bandung
bibi siti sedang sakit
keluarga nina ingin menjenguknya
mereka akan pergi ke bandung
mereka akan naik kereta api

ayah nina membeli karcis di stasiun tugu
pukul delapan malam kereta berangkat
kereta api melaju kencang
akhirnya mereka sampai di bandung
mereka menuju rumah bibi siti

ayo jawablah pertanyaan pertanyaan ini
• ke mana keluarga nina pergi
• mengapa keluarga nina pergi ke sana
• naik apa mereka ke sana
• di mana ayah membeli tiket
• pukul berapa kereta berangkat
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menulis kalimat sederhana

nama orang harus ditulis dengan huruf besar

contoh

dikte
dengarkan kalimat ini
tulislah dengan huruf tegak bersambung
gunakan huruf besar yang benar

• doni belum pernah naik becak
• sepeda motor manan rusak
• septi melihat kapal laut
• sore itu rudi naik bus
• vina belajar naik sepeda

kamu sudah menjawab pertanyaan pertanyaan itu
cobalah untuk menyimpulkan isi bacaan itu

keluarga nina pergi ke ___
mereka akan menjenguk ___
mereka pergi naik ___
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catatan kecilku

kamu mendengarkan puisi kereta
api
puisi itu menceritakan tentang
- bunyi kereta api
- bentuk kereta api
- muatan kereta api
kamu ingin mengetahui sesuatu
kamu dapat bertanya kepada orang lain
contoh

cara menyimpulkan isi bacaan
menentukan intisari bacaan
cara menulis nama orang
nama orang ditulis dengan huruf besar
contoh

refleksi

kamu telah mempelajari tentang
••••• menentukan isi puisi berjudul kereta api
••••• membuat simpulan bacaan menjenguk bibi siti
••••• menulis huruf tegak bersambung dengan huruf besar
diharapkan kamu telah memahami materi tersebut
jika belum memahami ulangilah kembali
jika ada kesulitan bertanyalah kepada gurumu
sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya
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kerjakan di buku tugasmu
ayo memilih jawaban yang tepat

Δ ayo bacalah bacaan di bawah ini

menjemput paman

paman bekerja di luar negeri
paman pulang naik pesawat
doni dan ayahnya pergi ke bandara
mereka hendak menjemput paman rahmat
doni merasa senang sekali

tidak lama kemudian sebuah pesawat mendarat
doni yakin pamannya naik pesawat itu
ternyata dugaan doni benar
dari jauh doni dapat melihat pamannya
akhirnya doni bertemu pamannya

Δ paman rahmat bekerja di ____
• perusahaan • kantor
• luar negeri

Δ paman rahmat pulang naik  ____
• kereta api
• kapal layar
• pesawat terbang

Δ doni menjemput paman rahmat di ____
• stasiun • bandara
• terminal

ayo berlatih
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Δ isi bacaan itu adalah ____
• paman rahmat bekerja di luar negeri

hari itu paman rahmat pulang
rudi dan ayahnya menjemput di bandara

• paman doni bekerja di luar negeri
hari itu paman doni pulang
toni dan doni menjemput di bandara

• paman bekerja di luar negeri
paman pulang dari luar negeri
ayah menjemput paman

ayo kerjakanlah

Δ ayo ceritakan puisi ini

pesawat terbang

kau seperti burung
kau bawa aku
terbang tinggi
naik ke angkasa
di antara awan bergumpal
kau terus melaju kencang
mengantarkan aku
ke tempat tujuan

Δ tulislah dengan huruf tegak bersambung
gunakan huruf besar dan tanda titik yang benar
• ani menunggu bus di halte
• pesawat terbang itu sedang mendarat
• mobil merah itu milik togar
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hidup sehat
55555tematema

saya harus bisa

menjelaskan isi puisi

menyebutkan kembali isi
bacaan pendek

menceritakan kegiatan sehari hari

melengkapi cerita sederhana
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menyebutkan kembali isi bacaan

ayo dengarkan bacaan di bawah ini

menjaga kesehatan

kita harus menjaga kesehatan
kesehatan itu mahal harganya
kita harus mencegah penyakit
jangan sampai kita sakit

kita harus hidup sehat
kita harus makan makanan bergizi
makanan empat sehat lima sempurna
nasi sayur lauk buah dan susu

kita juga harus menjaga kebersihan
sebelum dan sesudah makan cuci tangan
gosok gigi sehabis makan
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ayo jawablah pertanyaan pertanyaan ini

• apa yang harus kita jaga
• mengapa harus kita jaga
• apa saja makanan empat sehat lima sempurna itu
• apa yang harus kita lakukan sebelum makan
• apa yang harus kita lakukan sesudah makan

kamu sudah menjawab pertanyaan
ayo ceritakan kembali isi bacaan itu
coba ceritakan dengan kata katamu sendiri

menceritakan kegiatan sehari-hari

nina selalu menjaga kesehatan badan
inilah kegiatan nina

ayo amatilah gambar gambar ini
kemudian ceritakanlah
kerjakan di buku tugasmu

nina selalu menjaga kebersihan
sebelum makan nina cuci tangan
sesudah makan nina cuci tangan
tangan nina menjadi bersih
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________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

kamu juga harus menjaga kesehatan
kegiatan apa saja yang kamu lakukan
coba ceritakanlah
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menjelaskan isi puisi

ayo bacalah puisi di bawah ini

hidup sehat

teman sehat itu mahal
jagalah kesehatan
makanlah makanan bergizi
olahragalah secara teratur

teman biasakan hidup sehat
jagalah kebersihan
mandi dua kali sehari
tidak lupa menggosok gigi

apa isi atau makna puisi itu
ayo ceritakanlah
kamu dapat melanjutkan kalimat kalimat ini

kita harus menjaga ___
kita harus makan ___
kita harus teratur ___
kita juga harus menjaga ___
kita sebaiknya mandi ___
kita tidak boleh lupa ___



46 bahasa indonesia kelas 2

ayo lengkapilah cerita ini

nina jajan sembarangan
nina membeli makanan di ___
banyak lalat mengerumuni makanan itu
akhirnya nina sakit ___
bu aminah membawa nina ke ___

kemarin doni bermain air ___
doni lupa waktu
sore harinya doni ___
badan doni panas
ibu menasihati ___
doni tidak boleh bermain air hujan

hari itu hari senin
nina membawa ___
di sekolah ada kegiatan gosok gigi
anak anak menggosok ___ bersama
anak anak harus ___ menggosok gigi
gigi pun menjadi bersih

melengkapi cerita sederhana
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doni pulang dari sekolah
doni menuju meja ___
doni ingin mengambil kue
ibu mengingatkan doni
doni harus berganti ___
doni juga harus ___ tangan

catatan kecilku

kamu mendengarkan bacaan menjaga kesehatan
- kamu memahami bacaan itu
- kamu dapat menceritakan kembali isi bacaan itu

setiap hari kamu dapat melakukan kegiatan
kegiatan itu untuk menjaga kesehatan

contoh

kamu telah membaca puisi hidup sehat
puisi itu menceritakan tentang cara hidup sehat

cara melengkapi cerita rumpang
- cermatilah gambar dengan saksama
- pahamilah kalimat kalimat cerita
- pilihlah kata kata yang tepat
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kerjakan di buku tugasmu

ayo memilih jawaban yang benar

Δ ayo dengarkan bacaan ini

sarapan pagi

nina hendak berangkat sekolah
nina selalu sarapan pagi

ayo berlatih

refleksi
kamu telah mempelajari tentang
••••• bacaan tentang menjaga kesehatan
••••• kegiatan sehari-hari
••••• puisi hidup sehat
••••• melengkapi cerita rumpang dengan benar
diharapkan kamu telah memahami materi tersebut
jika belum paham ulangilah kembali
jika ada kesulitan bertanyalah kepada gurumu
sebelum kamu melanjutkan pelajaran berikutnya
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ibu sudah menyiapkan makanan
ada nasi sayur lauk buah
ada pula segelas susu

sarapan pagi menyehatkan tubuh nina
jika tidak sarapan tubuh nina lemas
kalau tubuh lemas belajar cepat lelah
sarapan pagi itu baik untuk tubuh

Δ nina akan berangkat sekolah
sebelumnya nina ___
• sarapan pagi
• makan kenyang
• minum sirup

Δ makanan empat sehat lima sempurna adalah ___
• nasi sayur lauk susu
• nasi lauk buah susu
• nasi sayur lauk buah susu

Δ nina tidak sarapan pagi
tubuh nina menjadi ___
• kuat
• lemas
• lelah
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ayo kerjakanlah

Δ ayo ceritakan gambar ini

Δ ayo lengkapilah cerita sederhana ini

doni suka makan ___
buah baik untuk kesehatan
buah mengandung vitamin
jeruk mengandung ___ c
vitamin c untuk ___ sariawan

Δ ayo ceritakan isi puisi ini

gosok gigi

gigi putih bersih
gigi putih bercahaya
bebas dari kuman
tersenyum penuh makna
hati riang dan gembira
jangan lupa gosoklah gigimu
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kejadian sehari hari
66666tematema

saya harus bisa

menyimpulkan isi bacaan
pendek

menyebutkan kembali isi
bacaan pendek

mendeklamasikan isi puisi

menulis kalimat sederhana
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menyebutkan kembali isi teks

ayo dengarkan bacaan di bawah ini

menolong nenek rahma

siang itu doni pulang sekolah
doni pulang bersama rio
di jalan doni melihat nenek rahma
nenek rahma hendak menyeberang jalan
nenek rahma takut menyeberang jalan

siang itu jalan padat kendaraan
doni merasa kasihan
doni menyeberangkan nenek rahma
terima kasih ya nak
begitulah kata nenek rahma

ayo menjawab pertanyaan pertanyaan ini
• bersama siapa doni pulang sekolah
• siapa yang dilihat doni di jalan
• bagaimana keadaan jalan
• mengapa doni menolong nenek itu
• apa yang diucapkan nenek rahma

ayo ceritakan kembali isi bacaan tersebut
ceritankanlah dengan kata katamu sendiri
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mendeklamasikan

ayo deklamasikan puisi di bawah ini
deklamasikan dengan gerak yang sesuai

menaati peraturan

wahai teman

banyak sudah kecelakaan

mereka tidak mengindahkan peraturan

celakalah yang mereka dapatkan

wahai teman

taatilah peraturan lalu lintas

hidupmu pasti aman

selamat sampai tujuan
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ayo bacalah bacaan di bawah ini

pergi ke pasar

ibu bangun pukul 5 pagi
ibu akan pergi ke pasar
hari minggu pasar ramai sekali
banyak pedagang berjualan di pasar

ibu belanja keperluan ulang tahun
doni akan berulang tahun
doni berulang tahun yang kedelapan
doni senang sekali
doni dapat merayakan ulang tahunnya

menyimpulkan isi bacaan pendek
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ayolah jawablah pertanyaan pertanyaan ini
• pukul berapa ibu bangun
• kapan ibu pergi ke pasar
• untuk apa ibu pergi ke pasar
• mengapa doni merasa senang

coba simpulkan isi bacaan itu

lengkapilah kalimat kalimat ini

menulis kalimat sederhana

nama tempat harus ditulis dengan huruf besar

contoh

pada hari ___ ibu pergi ke ___
ibu belanja keperluan ___
doni akan ___
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dikte
dengarkan kalimat kalimat ini
tulislah dengan huruf tegak bersambung
gunakan huruf besar yang benar

• mereka berasal dari medan
• bus itu jurusan surabaya
• dini ikut lomba di surakarta
• kakak bertamasya ke bali
• rumahku dekat bandara adi sucipto

catatan kecilku

- kamu mendengarkan bacaan
menolong nenek rahma

- kamu memahami isi bacaan itu
- kamu dapat menceritakannya

kembali
- kamu mendeklamasikan puisi

menaati peraturan
- kamu harus berdekalamasi dengan

gerak yang sesuai

refleksi
kamu telah mempelajari tentang
••••• menceritakan kembali bacaan menolong nenek rahma.
••••• berdeklamasi sesuai isi puisi

- kamu membaca bacaan pendek
pergi ke pasar

- kamu memahami bacaan itu
- kamu membuat simpulannya
- nama tempat harus ditulis dengan

huruf besar
contoh
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kerjakan di buku tugasmu
ayo memilih jawaban yang benar

berbagi bekal

waktu istirahat telah tiba
nina menyantap bekal makanannya
nina membawa dua potong kue
tiba-tiba heni datang
heni duduk di sebelah nina

heni tidak membawa bekal
nina merasa kasihan
nina memberi heni sepotong kue
heni merasa senang sekali
heni mengucapkan terima kasih

Δ nina memberi heni ___
• sepotong kue
• dua potong kue
• tiga potong kue

ayo berlatih

••••• membuat simpulan bacaan pendek
••••• menulis nama tempat dengan huruf besar
diharapkan kamu telah memahami materi tersebut
jika belum paham ulangilah kembali
jika ada kesulitan bertanyalah kepada gurumu
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Δ nina anak yang ___
• pelit
• suka memberi
• sombong

Δ nina telah memberi heni kue
tak lupa heni mengucapkan ___
• selamat
• permisi
• terima kasih

ayo kerjakanlah

Δ ayo deklamasikan puisi ini

tolong menolong

mari teman
kita tolong sesama
bagi yang memerlukan
tanpa membeda bedakan

kau tahu teman
tolong menolong adalah kewajiban
untuk meringankan beban
untuk membantu kesulitan

Δ ayo tulislah dengan huruf tegak bersambung
gunakan huruf besar yang benar
• ayah belum pulang dari bandung
• kota malang tempat kelahiranku
• kakek berobat ke rumah sakit kartika
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Hewan dan Tumbuhan
77777

Saya Harus Bisa

Membaca nyaring bacaan

Menyampaikan pesan pendek

Menyampaikan ciri ciri hewan dan
tumbuhan

Menuliskan ciri ciri hewan dan
tumbuhan

TemaTema
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Menyampaikan Pesan Pendek

Ayo, dengarkan pesan pesan gurumu!
Sampaikan pesan itu kepada teman temanmu!

Kamu punya hewan piaraan.
Kamu harus merawatnya dengan baik.
Berikan makanan yang cukup.
Berikan pula minuman yang cukup.
Hewan piaraanmu tumbuh sehat.

Halaman rumahmu gersang.
Tanamilah halaman rumahmu.
Tanaman dapat membuat udara sejuk.
Halaman rumah pun menjadi indah.
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Di rumah ada kandang ayam.
Kandang ayam harus selalu bersih.
Jangan sampai kotoran menumpuk.
Selesai membersihkan kandang cucilah tangan,
Cucilah tanganmu itu dengan sabun.

Kamu punya banyak tanaman.
Kamu ingin tanamanmu tumbuh subur.
Kamu harus rajin merawatnya.
Siramilah tanamanmu secara teratur.
Jangan lupa pupuklah tanammu.
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Hewan itu banyak jenisnya.
Setiap hewan mempunyai ciri ciri tertentu.

Ayo, amatilah gambar hewan ini!
Kemukakan ciri-ciri hewan itu!
Kerjakan di buku tugasmu!

Contoh

Menyampaikan Ciri-ciri Hewan dan
Tumbuhan

Ini namanya kerbau.
Hewan ini berkaki empat.
Hewan ini bertanduk.
Hewan ini suka makan rumput.
Hewan ini membantu pak tani.
Hewan ini  dapat membajak sawah.

Ini namanya ____
Hewan ini berkaki ____
Telinga hewan ini ____
Hidung hewan ini ____
Nama hidungnya ____
Hewan ini juga punya ____
Warnanya putih ____
Hewan ini suka makan ____

Ini namanya ____
Hewan ini berkaki ____
Ekor hewan ini ____
Hewan ini suka makan ____
Hewan ini mempunyai ____
Suara hewan ini ____
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Ini namanya ____
Hewan ini berkaki ____
Hewan ini suka ____
Makanan hewan ini ____
Hewan ini makan dengan ____
Hewan ini mempunyai ____

Ini namanya ____
Hewan ini berkaki ____
Hewan ini bisa ____
Hewan ini mempunyai ____
Makanan hewan ini ____
Hewan ini makan dengan ____

Tumbuhan juga banyak jenisnya.
Setiap tumbuhan mempunyai ciri-ciri tertentu.

Ayo, amatilah gambar tumbuhan ini!
Kemukakan ciri-ciri tumbuhan itu!

Nama : Tanaman bunga mawar.
Ciri ciri : Termasuk tanaman perdu.

: Batangnya berduri.
: Bunganya harum.
: Bunganya berwarna warni.
: Ada yang berwarna merah.
: Ada yang berwarna putih.

Contoh
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Ini adalah bunga ____
Bunga ini selalu mengikuti arah ____
Warnanya ____
Daunnya berwarna ____
Bijinya dapat dibuat ____

Ini adalah tanaman ____
Batangnya ____
Pisang mentah berwarna ____
Pisang masak berwarna ____
Daunnya berguna untuk ____

Ini adalah pohon ____
Bentuk buahnya ____
Daunnya berguna untuk ____
Buahnya berguna untuk ____
Batangnya berguna untuk ____

Ini adalah tanaman ____
Tanaman ini tumbuh di ____
Daunnya berbentuk seperti ____
Bulir padi siap panen berwarna ____
Padi siap panen akan ____
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Ayo, bacalah bacaan di bawah ini dengan nyaring

Pergi ke Pasar Hewan

Membaca Nyaring Bacaan

Hari itu hari libur.
Kakek pergi ke pasar hewan.
Nina dan Doni turut serta.
Mereka pergi naik angkutan umum.

Doni dan Nina merasa senang.
Banyak pedagang hewan di pasar itu.
Nina membeli seekor kelinci.
Kakek membeli seekor burung perkutut.
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Mereka pun segera pulang.
Nina merawat kelincinya dengan baik.
Nina selalu memberinya makan.
Kakek juga memelihara burung dengan baik.

Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini
• Siapa saja yang pergi ke pasar hewan?
• Naik apa mereka pergi ke pasar hewan?
• Bagaimana perasaan Nina dan Doni?
• Hewan apa yang dibeli Nina?
• Apa yang dilakukan Nina terhadap hewan piaraannya?

Ayo, amatilah gambar hewan ini!
Tulislah ciri-ciri hewan itu!

________________________
________________________
________________________
________________________

Menuliskan Ciri-ciri Hewan dan Tumbuhan
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________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
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Ayo, amati pula gambar tumbuhan ini!
Tuliskan ciri-ciri tumbuhan itu!

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
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Catatan Kecilku

Refleksi
Kamu telah mempelajari tentang:
••••• Menyampaikan pesan kepada teman.
••••• Ciri-ciri hewan dan tumbuhan.
••••• Menjawab pertanyaan.
••••• Mengamati gambar hewan dan tumbuhan.
Diharapkan kamu telah memahami dan menguasai materi tersebut.
Jika belum dan ada kesulitan tanyakan kepada bapak ibu guru kamu sebelum
kamu melanjutkan pelajaran berikutnya.

Cara menyampaikan pesan kepada orang lain
- mendengarkan pesan dengan saksama;
- memahami isi pesan;
- menyampaikan pesan.

Hewan dan tumbuhan mempunyai ciri tertentu
- kamu dapat menentukan ciri-cirinya;

caranya amatilah hewan dan tumbuhan di bawah ini

- kamu dapat menyampaikan ciri-cirinya;
- kamu juga dapat menuliskan ciri-cirinya.

Kamu membaca nyaring bacaan
- kamu juga harus memahami isinya;
- kamu pun dapat menjawab pertanyaan bacaan.
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Kerjakan di buku tugasmu!
Ayo, memilih jawaban yang benar!
Bacalah dengan nyaring!

Taman Bungaku

Dulu halaman rumahku gersang.
Aku ingin halaman rumahku sejuk.
Aku ingin membuat taman bunga.
Ayah dan ibu membantuku.

Aku menanam berbagai tanaman.
Ada tanaman bunga melati.
Ada pula tanaman bunga matahari.
Taman bungaku tampak indah.

Halaman rumahku juga sejuk.

Ayo, Berlatih!
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Aku rajin merawat taman bunga.

Setiap hari aku menyiraminya.

Tanaman bungaku tumbuh subur.

Bunga-bunga pun bermekaran.

Δ Rumah Nina belum ada taman bunga.

Rumah Nina tampak ...
• sejuk
• subur
• gersang

Δ Tanaman yang ditanam Nina adalah ...
• tanaman bunga mawar
• tanaman padi
• tanaman jagung

Δ Nina rajin menyirami taman bunganya.

Tanaman Nina tumbuh ...
• layu
• mati
• subur
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Ayo, kerjakanlah!

Δ Ayo, amatilah gambar tanaman ini
Tuliskan ciri-cirinya!

Δ Ayo, amatilah gambar hewan itu!
Tuliskan ciri-cirinya!
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Pekerjaan
88888

Menyalin Puisi

Menceritakan Kembali Isi
Dongeng

Membaca Nyaring Bacaan

Saya Harus Bisa

TemaTema
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Menceritakan Kembali Isi Dongeng

Ayo, dengarkan dongeng di bawah ini!

Laras dan Raja Ular

Pagi itu keluarga Laras pergi ke sawah.
Mereka hendak memanen padi.
Sesampainya di sawah mereka terkejut.
Tanaman padinya telah rusak.

Laras merasa sangat sedih.
Karena gagal panen keluarganya kelaparan.
Tiba-tiba Laras mendengar ular mendesis.
Rupanya seekor ular berada di dekatnya.
Laras sangat ketakutan.
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Anakku jangan takut.

Aku si Raja Ular.

Aku akan membantumu.

Mari ikutlah denganku.

Prajurit tikuslah yang mencuri padimu.

Mereka pergi menemui Ratu Tikus.

Ratu Tikus takut kepada Raja Ular.

Ratu Tikus berjanji akan mengembalikan padi-padi itu.

Raja Ular pun mengantar Laras pulang.

Laras mengucapkan terima kasih kepada raja ular.

Keesokan harinya Laras bangun pagi.

Laras mengajak keluarganya pergi ke sawah.

Sungguh ajaib tanaman padi itu tumbuh subur.

Biji padinya menguning siap dipanen.
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Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini!
• Apakah pekerjaan ayah Laras?
• Mengapa Laras sedih?
• Siapa yang menolong Laras?
• Keajaiban apa yang telah terjadi?
• Ke mana Laras dan raja ular pergi?

Coba ceritakan dongeng tersebut!

Ceritakan dengan kata-katamu sendiri!

Membaca Nyaring Bacaan

Ayo, bacalah dengan nyaring!

Bengkel Pak Rudi

Pagi itu Pak Rudi sedih.
Pak Rudi belum mendapat pekerjaan.
Pak Rudi duduk termenung di teras.
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Bang Ali lewat depan rumah.

Bang Ali menuntun sepeda motornya.

Sepeda motor Bang Ali macet.

Pak Rudi menolong Bang Ali.

Pak Rudi memperbaiki sepeda motor itu.

Pak Rudi berhasil memperbaikinya.

Bang Ali memberi Pak Rudi uang.

Pak Rudi tidak mau menerimanya.

Pak Rudi hanya ingin menolong saja.

Akhirnya Pak Rudi punya keinginan.

Pak Rudi ingin mendirikan bengkel.

Keinginan Pak Rudi pun tercapai.

Pak Rudi punya bengkel sendiri.

Pak Rudi punya banyak pelanggan.

Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini!

• Mengapa Pak Rudi sedih?

• Sepeda motor siapa yang macet?

• Mengapa Pak Rudi tidak menerima uang itu?

• Apa keinginan Pak Rudi?

• Bagaimana bengkel Pak Rudi? Lariskah?
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Ayo, salinlah puisi ini!
Salinlah dengan huruf tegak bersambung!

Nelayan

Kau seorang pemberani

Mengarungi lautan nan luas

Menerjang ombak yang tinggi

Untuk mencari ikan

Sungguh besar jasamu

Kau bekerja keras

Memenuhi kebutuhan keluargamu

Memenuhi gizi orang sekitarmu

Menyalin Puisi
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Catatan Kecilku

Cara menceritakan kembali isi dongeng
- mendengarkan dongeng dengan saksama;
- memahami isi dongeng;
- menceritakan kembali isi dongeng.

Kamu dapat membaca nyaring bacaan
- kamu juga harus memahami isinya;
- kamu pun dapat menjawab pertanyaan bacaan.

Kamu dapat menyalin puisi
- kamu menyalin dengan rapi;
- kamu dapat menyalin dengan huruf tegak bersambung.

Refleksi
Kamu telah mempelajari tentang:
••••• Dongeng berjudul Laras dan Raja Ular.
••••• Membaca nyaring bacaan Bengkel Pak Rudi.
••••• Menjawab pertanyaan bacaan.
••••• Menyalin puisi dengan huruf tegak bersambung.
Diharapkan kamu telah memahami materi tersebut.
Jika belum paham ulangilah kembali.
Jika ada kesulitan bertanyalah kepada gurumu.
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Ayo, Berlatih!

Kerjakan di buku tugasmu!

ΔΔΔΔΔ Ayo, memilih jawaban yang benar!

Terima Kasih Pak Polisi

Siang itu Doni pulang dari sekolah.

Doni pulang naik sepeda.

Doni pulang lewat jalan raya.

Setibanya di pertigaan jalan, lalu lintas kacau.

Kendaraan berjalan tidak tertib.

Doni tidak bisa menyeberang jalan.

Rupanya lampu pengatur lalu lintas mati.

Untung ada Pak Polisi.

Polisi segera mengatur lalu lintas jalan.

Pak polisi menyeberangkan Doni.

Tak lupa Doni mengucapkan terima kasih.

Doni tiba di rumah dengan selamat.

Δ Doni pulang sekolah naik ...

• mobil

• motor

• sepeda
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Δ Lampu pengatur lalu lintas mati.

... segera mengatur lalu lintas.

• dokter

• polisi

• guru

Δ Pak polisi telah menolong Doni.

Doni mengucapkan ...

• selamat pagi

• terima kasih

• selamat siang

Δ Berkat pak polisi Doni pulang dengan ...

• selamat

• luka-luka

• terlambat

Δ Lampu merah berarti ...

• berjalan

• berhenti

• hati-hati
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ΔΔΔΔΔ Ayo, kerjakanlah!

Salinlah puisi di bawah ini!

Salinlah dengan huruf tegak bersambung!

Dokter

Saat aku sakit

Kau menolongku

Kau periksa aku

Kau obati aku

Karena jasamu

Aku sehat kembali

Aku dapat bersekolah lagi

Aku dapat bermain lagi
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Peristiwa Alam
99999

Membaca Nyaring Bacaan

Menyampaikan Pesan Pendek

Menceritakan Kembali Cerita Anak

Saya Harus Bisa

TemaTema
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Ayo, dengarkan pesan gurumu!
Sampaikan pesan itu kepada temanmu!

Di dalam rumahmu ada tanaman pot.
Pada pagi hari bawa ke luar rumah.
Tanaman memerlukan sinar matahari.
Sinar matahari membantu mengolah makanan.

Matahari telah terbit.
Sinar matahari bagus untuk kulitmu.
Terutama sebelum jam sepuluh.
Sinar matahari mengandung vitamin D.
Kamu dapat berjemur pada pagi hari.

Menyampaikan Pesan Pendek
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Lereng bukit itu gundul.
Banyak tanaman yang ditebangi.
Saat hujan lebat lereng itu bisa longsor.
Kamu harus segera menanaminya.
Tanaman berguna untuk menahan air hujan.

Ayo, bermain pesan berantai!

Bentuklah kelompok!
Tiap-tiap kelompok 5 sampai 7 orang.

Kalimat-kalimat pesan berantai:
1. Air sungai menguap terkena sinar matahari.
2. Awan mendung sebentar lagi turun hujan.
3. Pohon mangga itu tersambar petir.
4. Tanah di pinggir sungai terkikis air.
5. Siang itu panas matahari sangat terik.
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Ayo, dengarkan cerita anak di bawah ini!

Pelangi itu Indah Sekali

Sore itu nenek pergi ke kebun.

Nenek hendak memetik buah tomat.

Nina ikut nenek ke kebun.

Sebenarnya nenek sudah melarang Nina.

Sore itu baru saja turun hujan.

Tanah di kebun pasti becek.

Saat itu pun masih gerimis.

Namun Nina tetap ikut ke kebun.

Menceritakan Kembali Cerita Anak



87bahasa indonesia kelas 2

Nenek menyuruh Nina memakai jas hujan.

Nenek tidak ingin Nina sakit.

Setibanya di kebun Nina senang sekali.

Tanaman tomat nenek berbuah lebat.

Banyak tomat yang sudah masak.

Nina asyik memetik tomat-tomat itu.

Tiba-tiba Nina berteriak.

Lihat ada pelangi, Nek!

Pelangi itu indah sekali, Nek.

Nenek hanya tersenyum.

Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini!

• Dengan siapa Nina ke kebun?

• Kapan Nina ke kebun?

• Untuk apa Nina ke kebun?

• Mengapa nenek melarang Nina ikut?

• Apa yang dilihat Nina saat di kebun?

Ayo, ceritakan kembali cerita itu!

Ceritakan dengan kata-katamu sendiri!
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Ayo, bacalah dengan nyaring!

Musim Kemarau

Musim kemarau telah tiba.
Banyak tanaman yang kekeringan.
Para petani merasa sedih.
Pada musim itu hujan tidak turun.
Sumber air banyak yang kering.

Mereka sulit mendapatkan air.
Padahal mereka sangat memerlukan air.
Air itu untuk mengairi sawah.
Dengan begitu sawah tidak kering.
Tanaman dapat tumbuh subur.

Membaca Nyaring Bacaan
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Pada musim itu petani tidak menanam padi.
Petani menanam tanaman palawija.
Misalnya saja jagung, kedelai.
Tanaman palawija tidak memerlukan banyak air.
Para petani masih bisa bercocok tanam.

Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini!

• Bagaimana keadaan tanaman pada musim kemarau?
• Mengapa petani sulit mendapatkan air?
• Apakah guna air untuk petani?
• Apa yang ditanam petani pada musim kemarau?

Catatan Kecilku
Cara menyampaikan pesan
- mendengarkan pesan dengan saksama;
- memahami isi pesan;
- menyampaikan pesan kepada orang lain.

Kamu sudah mendengarkan cerita anak
- kamu harus memahami ceritanya;
- kamu pasti dapat menceritakan kembali isinya.

Kamu dapat membaca nyaring bacaan
- kamu juga harus memahami isinya;
- kamu pasti bisa menjawab pertanyaan bacaan.
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Ayo, Berlatih!

Kerjakan di buku tugasmu!
ΔΔΔΔΔ Ayo, memilih jawaban yang benar!

Bacalah bacaan di bawah ini!

Takut Petir

Refleksi
Kamu telah mempelajari tentang
••••• Cara menyampaikan pesan.
••••• Menceritakan kembali cerita Pelangi Itu Indah Sekali.
••••• Membaca nyaring bacaan.
Diharapkan kamu memahami materi tersebut.
Jika belum paham, ulangilah kembali.
Jika ada kesulitan bertanyalah kepada gurumu.

Nina pulang sekolah bersama Heni.
Siang itu awan mendung.
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Hujan pun turun dengan deras.
Nina bersama Heni segera berlari.
Mereka mencari tempat berteduh.

Mereka berteduh di pos ronda.
Namun baju mereka terlanjur basah.
Tiba-tiba Nina merangkul Heni.
Nina melihat kilatan petir.
Kemudian disusul suara guntur.

Suara guntur itu keras sekali.
Nina sangat takut.
Mereka hanya bisa berdoa.
Semoga hujan segera reda.

Δ Pulang sekolah Nina ...
• kepanasan
• kehujanan
• kedingingan

Δ Nina dan Heni berteduh di ...
• pos ronda
• warung
• rumah

Δ Heni takut sekali
Heni melihat ...
• awan
• guntur
• kilatan petir



92 bahasa indonesia kelas 2

Δ Heni berdoa semoga hujan segera ...
• deras
• turun
• reda

ΔΔΔΔΔ Ayo, kerjakanlah!
Dengarkan pesan-pesan ini.
Kemudian sampaikan isinya kepada temanmu.

Siang itu awan mendung.
Padahal kamu sedang asyik bermain.
Kamu harus segera pulang.
Sebentar lagi akan turun hujan.

Musim kemarau banyak ranting kering.
Jangan suka bermain api.
Apalagi bermain api di dekat ranting kering.
Ranting kering mudah terbakar.
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Tempat Rekreasi
1010101010

Saya Harus Bisa

Menyalin Puisi

Menceritakan Kembali Isi
Dongeng

Bacaan Agak Panjang

TemaTema
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Menceritakan Kembali Isi Dongeng

Ayo, dengarkan dongeng di bawah ini!

Akhir Kesombongan Melati

Di taman kota banyak tanaman bunga

Salah satunya tanaman melati.

Sebut saja si Melati.

Si Melati mekar begitu indah.

Si Melati suka menyanyi dan menari.

Si Melati suka memuji dirinya sendiri.

Inilah nyanyian si Melati.
Tubuhku indah sekali.
Bungaku sedap dipandang mata.

Semua orang suka harum tubuhku.
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Tiba-tiba terdengar suara tawa mengejek.

Ha ha ha kamu lucu Melati.

Jangan sombong Melati.

Akulah yang telah membuatmu cantik.

Si Melati pun berhenti menyanyi.

Si Melati mencari sumber suara tawa itu.

Si Melati bertanya kepada si Ranting.

Rupanya si Akar yang telah mengejeknya.

Si Ranting mengingatkan si Melati.

Si Akar itu masih keluarga kita.

Dialah yang bertugas mencari makan.

Apa jadinya kalau tidak mencari makan.

Kau tak akan indah dan harum.

Si Melati sadar.

Tanpa akar ia tak mungkin tumbuh.

Si Melati minta maaf kepada si Akar.

Si Melati berjanji tidak akan sombong lagi.

Disadur dari bobo XXXIII 14 juli 2005
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Ayo, bacalah dalam hati bacaan di bawah ini!

Pergi Memancing

Doni suka memancing.
Fajar juga suka memancing.
Akhirnya mereka membuat janji.
Mereka akan memancing di kolam ikan.
Kolam ikan itu milik paman Doni.

Minggu pagi Doni bersiap-siap.
Doni menyiapkan kail dan umpan.
Di luar rumah Fajar sudah menunggu.
Mereka pun berangkat bersama.

Akhirnya mereka tiba di rumah paman.
Paman mengantar Doni ke kolam ikan.
Mereka pun memancing bersama.

Doni memancing dengan sabar.

Doni belum mendapat ikan.
Tiba-tiba Doni berteriak kegirangan.
Doni mendapat ikan besar.

Doni merasa senang sekali.

Membaca dalam Hati Bacaan
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Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini!
• Dengan siapa Doni memancing?
• Di mana Doni memancing?
• Apa yang disiapkan Doni?
• Kapan Doni memancing?
• Mengapa Doni merasa senang?

Kamu sudah menjawab pertanyaan bacaan
Coba sebutkan isi bacaan itu!

Menyalin Puisi

Ayo, salinlah puisi di bawah ini!
Salinlah dengan huruf tegak bersambung!

Kebun Binatang

Sungguh senang hatiku
Pergi ke kebun binatang
Bersama ayah ibu
Bersama adik kakakku

Di kebun binatang itu
Aku lihat aneka binatang
Tingkahnya sangat lucu
Sungguh menghibur hatiku
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Catatan Kecilku

Kamu telah mendengarkan dongeng
- Kamu harus memahami isinya.
- Kamu telah bisa menceritakan kembali isinya.
Kamu telah membaca dalam hati bacaan
- Kamu harus memahami isinya.
- Kamu tentu bisa menyebutkan isi bacaan itu.

Kamu dapat menyalin puisi
- Kamu harus menyalin dengan rapi.
- Kamu dapat menyalin dengan huruf tegak bersambung.

Refleksi
Kamu telah mempelajari tentang:
••••• Cerita Akhir Kesombongan Melati.
••••• Membaca bacaan dalam hati.
••••• Menyalin puisi dengan huruf tegak bersambung.
Diharapkan kamu memahami materi tersebut.
Jika belum paham, ulangilah kembali.
Jika ada kesulitan bertanyalah kepada gurumu.
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Ayo, Berlatih!

Kerjakan di buku tugasmu!

••••• Ayo, memilih jawaban yang benar!

Ayo, bacalah dalam hati bacaan ini!

Nonton Topeng Monyet

Doni pulang dari sekolah.
Doni melihat anak-anak berkerumum.
Mereka berkerumun di pinggir jalan.
Rupanya ada pertunjukan topeng monyet.
Doni ikut melihat topeng monyet.

Monyet itu bernama si Jambul.
Monyet itu mengikuti aba-aba tuannya.
Si Jambul hendak pergi ke pasar.
Jangan lupa bawa payung.

Monyet itu lucu sekali.
Anak-anak tertawa riang.
Anak-anak bertepuk tangan.
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Δ Pulang sekolah Doni melihat ...
• komedi putar • sulapan
• topeng monyet

Δ Atraksi topeng monyet itu di ...
• gedung pertunjukan
• pasar
• pinggir jalan

Δ Nama monyet itu adalah ...
• si Jambul • si Dora
• si Mona

Δ Atraksi si Jambul adalah ...
• jualan bakso • menyanyi
• naik kereta

• Ayo, kerjakanlah!
Ayo, salinlah puisi ini!

Nonton Topeng Monyet

Tung tung tung.
Melihat kau berpakaian lucu.
Kulihat kau meloncat-loncat.
Mengelilingi arena.

Tung tung tung.
Kulihat kau bawa payung.
Kulihat kau terus berputar.
Mengikuti aba-aba tuanmu.
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Negeriku
1111111111

Saya Harus Bisa

Membaca dalam Hati Bacaan Agak Panjang

Menyampaikan Pesan Pendek

Menceritakan Kembali Cerita Anak

TemaTema
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Menyampaikan Pesan Pendek

Ayo, dengarkan pesan gurumu!

Sampaikan pesan itu kepada temanmu!

Kamu itu generasi penerus bangsa.
Belajarlah dengan rajin.
Jangan lupa mengerjakan PR.
Jika kesulitan bertanyalah kepada ayah ibu.
Mintalah kepada mereka untuk mengajarimu

Hidup rukunlah bersama teman.
Jangan suka bertengkar.
Kita harus bersatu.
Kita tidak boleh terpecah belah.
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Warga kampung lain terkena bencana.
Kamu dapat menolong mereka.
Kamu dapat menyumbangkan uang atau pakaian.
Kamu juga dapat mendoakan mereka.
Semoga mereka tabah menghadapi cobaan.

Cintailah negeri kita.
Jagalah kelestarian hutan.
Janganlah kamu merusaknya.
Hutan adalah kekayaan negeri kita.
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Menceritakan Kembali Cerita Anak

Ayo, dengarkan cerita anak di bawah ini!

Hukuman Buat Pak Boni

Kampung Duku dekat sebuah bukit.
Dulu bukit itu banyak pohon.
Sekarang bukit itu gundul.
Seseorang telah menebanginya.

Semua warga tahu siapa pelakunya.
Pelakunya adalah Pak Boni.
Namun warga tidak berani melapor.
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Malam itu hujan deras sekali.
Kampung Duku terkena musibah.
Tanah di lereng bukit longsor.
Banyak rumah yang rusak.
Untung saja tidak ada korban jiwa.

Negeri kita adalah negeri hukum.
Siapa yang salah harus dihukum.
Pak Boni telah berbuat salah.
Pak Boni telah menebang pohon sembarangan.
Pak Boni pantas mendapat hukuman.

Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini!

• Di mana Pak Boni tinggal?
• Kapan warga terkena musibah?
• Musibah apakah itu?
• Siapa yang mendapat hukuman?
• Mengapa dia dihukum?

Ayo, ceritakan kembali cerita itu!
Ceritakan dengan kata-katamu sendiri!
Ceritakanlah secara lisan!
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Membaca dalam Hati Bacaan

Ayo, bacalah dalam hati bacaan di bawah ini!

Malam Pentas Seni

Bangsa Indonesia telah merdeka.
Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaannya.
Kampung Asri memperingati hari kemerdekaan.
Warga mengadakan kegiatan bersih desa.
Tua muda besar kecil mengikutinya.

Warga juga mengadakan perlombaan.
Anak-anak merasa senang.
Mereka mengikuti lomba penuh semangat.
Puncak kegiatannya adalah acara pentas seni.

Acara pentas seni berlangsung pada malam hari.
Acaranya pun berjalan sangat meriah.
Penonton puas melihat acara pentas seni.
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Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini!

• Peringatan apa yang diadakan kampung Asri?
• Kegiatan apa saja yang diadakan?
• Bagaimana anak-anak mengikuti perlombaan?
• Kapan acara pentas seni itu berlangsung?
• Bagaimana jalannya acara pentas seni itu?

Catatan Kecilku

Cara menyampaikan pesan pendek
• mendengarkan pesan dengan saksama
• memahami isi pesan
• menyampaikan pesan kepada orang lain

Kamu sudah mendengarkan cerita anak
• kamu harus memahami ceritanya
• kamu pasti dapat menceritakan kembali isinya

Kamu telah membaca dalam hati bacaan
• kamu harus memahami isinya
• kamu tentu bisa menyebutkan isi bacaan
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Kerjakan di buku tugasmu!

ΔΔΔΔΔ Ayo, memilih jawaban yang benar!
Ayo, dengarkan!

Menangkap Pencuri

Ayo, Berlatih!

Refleksi

Kamu telah mempelajari tentang:
••••• Menyampaikan pesan.
••••• Menceritakan kembali cerita anak.
••••• Menyebutkan isi bacaan agak panjang
Diharapkan kamu memahami dan menguasai materi tersebut.
Jika belum paham ulangilah kembali.
Jika ada kesulitan bertanyalan kepada gurumu.

Malam itu Doni meronda.
Doni ingin kampungnya aman.
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Jam menunjukkan pukul satu malam.
Doni berkeliling kampung bersama teman.

Doni melihat bayangan orang.
Doni dan temannya mengikuti bayangan itu.
Rupanya orang itu pencuri.

Pencuri itu hendak masuk rumah warga.

Doni segera membangunkan sebagian warga.

Warga mengepung pencuri itu.

Pencuri itu berusaha melarikan diri.

Warga berhasil menangkap pencuri itu.

Warga hendak memukuli pencuri itu.

Namun, kepala desa melarangnya.

Warga tidak boleh main hakim sendiri.

Pencuri itu pun diserahkan kepada polisi.

Δ Malam itu Doni ...
• bermain
• meronda
• begadang

Δ Doni ingin kampungnya ...
• aman
• ramai
• rusuh
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Δ Warga berhasil menangkap pencuri.
Warga tidak boleh ....
• main hakim sendiri
• menyerahkan kepada polisi
• melarikan diri

Δ Malam itu Doni melihat ....
• polisi
• penyanyi
• pencuri

ΔΔΔΔΔ Ayo, kerjakanlah!
Ayo, dengarkan pesan-pesan ini!

Kita tidak dapat hidup sendiri.
Kita memerlukan orang lain.
Kita tidak boleh saling menyakiti.
Kita harus saling menyayangi.

Temanmu sedang sakit.
Jadilah anak yang baik.
Jenguklah temanmu itu.
Doakan semoga dapat sembuh.
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Kamus Kecil
ajaib : sesuatu yang aneh
angkasa : awang-awang langit
apotek : toko tempat meramu dan menjual obat
asri : indah dan sedap dipandang mata
bandara : bandar udara/tempat pesawat terbang mendarat dan akan datang
bersih : bebas dari kotoran
bibit : benih
cuaca : keadaan udara pada suatu tempat tertentu
disiplin : kepatuhan kepada peraturan
gizi : zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan
guntur : suara menggelegar di udara
jujur : tidak berbohong/tidak curang
karcis : surat kecil sebagai tanda telah membayar ongkos
kemarau : musim kering
keluarga : ibu dan bapak beserta anak-anaknya
kerja bakti : kerja bergotong royong tanpa upah
kewajiban : sesuatu yang harus dilaksanakan
kondektur : orang yang memeriksa karcis (di kereta api, bus)/orang yang menarik ongkos

(di kereta api, bus)
kuman : bakteri
menyapa : menegur
menguap : menjadi uap
musibah : kejadian menyedihkan yang menimpa
nyaman : sedap, sejuk, enak
palawija : tanaman selain padi seperti kacang, jagung, ubi
pasien : orang sakit
pelanggan : orang yang membeli barang secara tetap/orang yang menggunakan barang

secara tetap
pelangi : lengkung rentetan warna di langit, tampak karena pembiasan sinar matahari

oleh titik-titik hujan atau embun.
petir : kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh
piaraan : yang dipiara
rajin : selalu berusaha giat
rukun : tidak bertengkar
sampah : barang atau benda yang dibuat karena tidak terpakai lagi
sehat : bebas dari sakit
sejuk : terasa dingin
selokan : parit
sukarela : dengan kemauan sendiri
stasiun : tempat menunggu bagi calon penumpang kereta api/tempat perhentian kereta

api
tertib : teratur
zebra cross : tempat menyeberang jalan
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