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kata sambutan

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 69 Tahun 2008 tanggal 7
November 2008.

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 (down load),
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
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kata pengantar

selamat kalian naik ke kelas dua
kalian harus tambah dewasa
jangan lupa bersyukurlah kepada tuhan yang maha esa

kalian harus semakin rajin belajar
sebab semakin banyak yang harus dipelajari
apabila kesulitan bertanyalah kepada guru
kalian juga dapat bertanya kepada orang tua

penulis berharap kalian menjadi anak yang bertanggung jawab
memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis
kritis rasa ingin tahu serta dapat memecahkan masalah
penulis juga berharap
kalian dapat memahami peristiwa penting dalam keluarga
memahami kedudukan dan peran anggota keluarga
dalam keluarga maupun lingkungan sosial

selamat belajar
semoga berhasil

surakarta april 2008
penulis
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Gambar 1 1 poto dokumen keluarga

kalian tentu memiliki buku rapor
buku rapor adalah salah satu dokumen diri
foto keluarga juga merupakan dokumen keluarga
dokumen itu harus dirawat dengan baik
pada pelajaran ini kalian akan belajar
tentang cara merawat dokumen dan koleksi
serta benda berharga
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dokumen adalah surat penting
atau surat berharga
dokumen disebut juga dengan arsip
setiap keluarga tentu memiliki dokumen
yang dapat digunakan sewaktu waktu
dokumen dokumen itu perlu dirawat
dan disimpan dengan baik
agar tidak cepat rusak dan hilang
dan jika diperlukan dapat segera ditemukan

1 dokumen diri dan keluarga
dokumen ada bermacam macam
ada dokumen pribadi dan dokumen
keluarga
dokumen pribadi misalnya foto diri
surat izin mengemudi atau sim
kartupegawai kartu tanda penduduk
akta kelahiran ijazah dan piagam

gambar 1 2 rapor sekolah dasar

gambar 1 3 foto keluarga

a macam macam dokumen dan benda
berharga
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dokumen keluarga misalnya kartu keluarga
album foto dan akta tanah sertifikat

selain dokumen di rumah
ada benda benda berharga
televisi radio lemari es mesin cuci
komputer telepon mobil sepeda motor
piala lemari meja dan kursi
hp serta logam mulia

2 koleksi
mainan kesayangan yang kalian miliki
seperti boneka mobil mobilan pesawat
dapat juga kalian jadikan
benda berharga sebagai koleksi

gambar 1 4 logam mulia

gambar 1 5 koleksi mobil
mobilan

coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
berilah tanda cek ( ) untuk dokumen atau benda
berharga yang dimiliki keluarga kalian
no dokumen atau benda

berharga
ada tidak ada

1
2
3
4

hp
televisi
surat nikah
ktp

...

...

...

...

...

...

...

...
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no dokumen atau benda
berharga

ada tidak ada

5
6
7
8
9

10

kartu keluarga
sttb
mobil
akta kelahiran
komputer
stnk

dokumen perlu dirawat
dengan baik
dokumen pribadi dokumen
keluarga
surat surat penting dilaminating
benda benda kesayangan
dibersihkan supaya awet dan
tetap bersih

kalian tentu mempunyai
dokumen pribadi
akta kelahiran buku rapor
adalah dokumen penting
semua dirawat
dijaga keamanannya
harus disimpan
di tempat yang aman

gambar 1 6 merawat benda
benda berharga

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

sumber: dokumen penerbit
gambar 1 7 sertifikat

b cara merawat dokumen dan benda
berharga



6 ilmu pengetahuan sosial  sd kelas 2

kalian tentu ingin mempunyai
mainan kesayangan yang bersih dan awet
kalian harus merawatnya
bagaimana cara merawat benda benda berharga
mari kita pelajari caranya
memiliki koleksi benda berharga
tentunya sangat senang
tetapi jangan lupa kita memiliki tanggung jawab
dan wajib untuk merawat kebersihannya
dan menjaga keawetan dokumen
dan benda berharga
beberapa cara merawat dokumen penting keluarga
1 memberi sampul plastik
2 melaminating
3 memasukkan dalam map dokumen
4 menyimpan dalam lemari yang bersih dan aman
5 semua dokumen penting hendaknya disimpan dalam satu

tempat agar tidak  tercecer dan mudah ditemukan

sumber: dokumen penerbit
gambar 1 8 ktp

sumber: dokumen penerbit
gambar 1 9 stnk
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beberapa cara untuk merawat benda berharga
1 apabila telah digunakan segera disimpan

kembali pada tempatnya
2 dibersihkan dengan bahan dan

alat pembersih yang sesuai
3 jangan sampai kena air api atau terbanting
4 jangan terlalu lama digunakan
manfaat merawat dokumen adalah agar awet
dan ditemukan jika diperlukan
dokumen yang awet dapat digunakan untuk
1 mengetahui latar belakang keluarga
melalui dokumen keluarga seperti kartu keluarga
dan foto keluarga kita dapat
mengetahui silsilah keluarga dengan jelas
2 mengetahui peristiwa yang pernah terjadi di dalam

keluarga
dengan merawat dokumen keluarga
kita dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi
sebelum kita lahir dan waktu kita masih kecil.
3 mengetahui hubungan antarkeluarga
melalui dokumen keluarga dapat diketahui
hubungan antarkeluarga sehingga
jalinan kekerabatan dapat terjaga

sumber: dokumen penerbit
gambar 1 10 kartu keluarga
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coba kerjakan tugas berikut ini
coba tanyakan kepada orang tua kalian
kemudian catat hasilnya
perhatikan contoh surat berharga berikut ini

1 apa kegunaan surat berharga tersebut
2 di mana orang tua kalian mendapatkannya
3 bagaimana cara merawatnya
4 dimana tempat menyimpannya
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1 setiap orang tentu mempunyai dokumen diri
2 contoh dokumen diri antara lain

akta kelahiran
ijasah
ktp
sim
buku rapor

3 contoh dokumen keluarga
kartu keluarga
sertifikat tanah

4 contoh benda benda berharga
mobil sepeda motor
komputer hp
pesawat telepon
televisi

5 surat surat penting disimpan di tempat yang aman
6 agar lebih awet dan bersih dilaminating
7 contoh mainan yang dianggap berharga yaitu

pesawat terbang mainan
boneka

8 saya ayah ibu kakak dan adik disebut keluarga
9 setiap keluarga mempunyai kartu keluarga
10 orang dewasa mempunyai ktp
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I marilah menyilang jawaban yang tepat
1 dokumen seperti pada

gambar merupakan wujud
dokumen pribadi yang
disebut ...
a akta kelahiran
b ktp
c sim

2 tempat menyimpan dokumen di sekolah yang aman
adalah di ...
a lemari c meja
b tas

3 kartu pelajar dimiliki oleh setiap ...
a guru c pedagang
b murid

setelah mempelajari materi pada bab ini
kalian diharapkan dapat
1 membatu merawat dokumen dan benda berharga

agar awet
2 mengetahui manfaat dokumen dan benda berharga
apakah kalian sudah memahami semua materi
materi apa yang belum kalian pahami
jika ada materi yang belum kalian pahami
bertanyalah pada guru kalian
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4 dokumen seperti pada
gambar disamping adalah ...
a   sim
b   buku rapor
c   stnk

5 hal hal yang dapat merusak suatu dokumen
antara lain …
a air
b sampul
c kertas

6 cara merawat buku rapor yang benar
yaitu diberi ...
a cat
b gambar
c sampul

7 dokumen yang dimiliki oleh siswa kelas dua sd
adalah …
a sim
b buku rapor
c stnk

8 dokumen yang memuat tentang luas tanah dan
bangunan disebut …
a piagam
b akta kelahiran
c sertifikat tanah

9 surat surat penting dalam keluarga disebut …
a arsip negara
b dokumen keluarga
c album kenangan
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10 kartu keluarga dimiliki oleh setiap …
a ketua rt
b anggota keluarga
c keluarga

11 benda seperti pada gambar
di samping dirawat dengan
dibungkus …
a plastik
b kayu
c kertas

12 gambar di samping adalah
alat elektronik yang sering
digunakan untuk memanggil ...
a hp
b kamera
c komputer

13 pigura digunakan untuk
menyimpan …
a uang
b foto
c buku

14 tempat untuk menyimpan dokumen di kelas
adalah ...
a koper
b lemari
c keranjang

15 berikut ini alat elektronik yang sering digunakan
untuk berkomunikasi adalah ...
a radio c telepon
b televisi
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II ayo isi titik titik berikut ini
1 binatang yang sering merusak kertas

dokumen misalnya ...
2 agar benda pada gambar di

samping awet
sebaiknya ...

3 tempat menyimpan dokumen di sekolah
yang paling aman adalah di ...

4 cara merawat benda
seperti pada gambar di
samping dengan ...

5 kartu identitas seperti pada
gambar di samping
bernama ...

6 apabila dokumen dilaminating maka ketika terkena
air tidak akan ...

7 apabila dokumen disimpan di tempat tertentu
jika dicari akan mudah ...

8 untuk mengabadikan suatu peristiwa
kita menggunakan ...

9 agar tidak mudah rusak dan
kotor benda di samping
disimpan di ...

10 rayap dapat merusak pigura
yang terbuat dari ...
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III marilah menjawab pertanyaan berikut ini
1 sebutkan tiga benda elektronik di rumah kalian
2 kantor apakah yang melayani pembuatan akta

kelahiran
3 bagaimana cara merawat benda benda yang

terbuat dari logam
4 mengapa dokumen dan benda berharga perlu

dirawat
5 bagaimana cara merawat dokumen atau surat

surat penting

mari mengerjakan kegiatan berikut
berilah tanda  pada kolom perawatan yang sesuai
untuk merawat jenis jenis dokumen berikut ini
diskusikan dengan kelompok kalian

no

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

jenis dokumen dilaminating

piagam penghargaan
kartu pelajar
sertifikat
ktp
surat nikah
ijazah
buku paspor
sim
stnk
akta kelahiran

diberi sampul
plastik

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



peta konsep

dokumen dan
koleksi sebagai

sumber cerita
II
bab

dokumen dan
koleksi
sebagai

sumber cerita

manfaat
dokumen

manfaat benda
benda

berharga

ktp

kk

sim

stnk

sttb

album foto

surat nikah

akta tanah

komputer

piala

kamera

telepon
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Gambar 2 1 dokumen dapat menjadi sumber cerita

kalian tentu masih ingat pelajaran bab satu
benda benda yang kalian dokumenkan
atau kalian koleksi
tentunya sangat berharga dan memiliki kenangan
koleksi dan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai sumber cerita
benda berharga di setiap keluarga berbeda beda
pemanfaatan dokumen dan benda benda berharga
tidak boleh semaunya sendiri
semua ada aturan dan sanksinya
apabila pemanfaatan dokumen
dan benda benda berharga itu tidak benar
benda berharga itu cepat rusak
selain itu kita mendapatkan sanksi
tidak dapat lagi memanfaatkan dokumen
dan benda benda berharga yang kita miliki
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a manfaat dokumen

dokumen yang dimiliki keluarga
banyak sekali manfaatnya
pemanfaatan dokumen keluarga
tergantung dari keluarga itu sendiri
meskipun pada dasarnya hampir sama
dokumen dapat dimanfaatkan secara langsung
maupun tidak langsung
manfaat dari dokumen yang dimiliki oleh keluarga yaitu

1 surat tanda nomor kendaraan (stnk)

surat tanda nomor kendaraan
adalah surat identitas kendaraan
yang dibawa pada waktu
mengendarai kendaraan juga
digunakan pada waktu
membayar pajak kendaraan
bermotor

stnk dikeluarkan oleh kantor kepolisian daerah

2  kartu tanda penduduk (ktp)

kartu tanda penduduk (ktp) adalah
dokumen yang membuktikan kependudukan seseorang
ktp dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan
pelayanan kependudukan
ktp juga berguna sebagai kartu tanda pengenal
syarat memiliki ktp adalah
orang yang telah berusia 17 tahun

sumber dokumen penerbit
Gambar 2 2 surat tanda nomor

kendaraam (stnk)
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atau belum berusia 17 tahun
tetapi sudah menikah
masa berlaku ktp adalah
lima tahun
penduduk yang sudah berusia
60 tahun ke atas menggunakan
ktp yang berlaku untuk
seumur hidup

ktp dikeluarkan oleh kantor kecamatan
ktp ditandatangani oleh camat

3  kartu keluarga (kk)

kartu keluarga  berisi
daftar seluruh anggota keluarga
kartu keluarga dapat
dimanfaatkan dalam urusan
kependudukan
kartu keluarga dikeluarkan
oleh camat
orang yang sudah menikah

diwajibkan memiliki kartu keluarga
di dalam kartu keluarga tertulis data
tentang keluarga susunan hubungan
dan jumlah anggota keluarga

4 akta tanah

akta tanah adalah
surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan
dalam akta tanah tercantum nama pemilik
luas tanah dan batas batasnya
akta tanah menunjukkan kepemilikan

sumber dokumen penerbit
gambar 2 3 kartu tanda

penduduk (ktp)

sumber dokumen penerbit
gambar 2 4 kartu keluarga
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suatu pekarangan atau
bangunan
akta tanah dikeluarkan oleh
badan pertanahan nasional kabupaten

5 surat izin mengemudi (sim)

surat izin mengemudi (sim)
dimiliki oleh setiap pengendara
kendaraan bermotor
sim ada bermacam macam
ada sim a sim b dan sim c
untuk mengemudikan kendaraan
roda empat harus memiliki sim a
sedangkan untuk mengemudikan

kendaraan roda dua harus memiliki sim c
sim dikeluarkan oleh kantor kepolisian resort

6 surat nikah
surat nikah diberikan kepada
orang yang sudah menikah
surat nikah menunjukkan bahwa
pemegang surat tersebut sudah menikah
dan merupakan pasangan suami istri yang sah
baik berdasarkan agama maupun negara
surat nikah dikeluarkan oleh
kantor urusan agama kecamatan

sumber dokumen penerbit
gambar 2 5 akta tanah

sumber dokumen penerbit
gambar 2 6 surat izin mengemudi
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7 surat tanda tamat belajar (sttb atau ijazah)
sttb disebut juga dengan ijazah
ijazah adalah dokumen
dimanfaatkan untuk melanjutkan
ke pendidikan yang lebih tinggi
atau sebagai syarat
dalam mencari pekerjaan
sttb atau ijazah dikeluarkan oleh
departemen pendidikan nasional
pada ijazah tercantum nama
tempat dan tanggal lahir
pemilik ijazah
nama orang tua juga dicantumkan

8 album foto
album foto berisi kumpulan foto foto
kejadian kejadian yang pernah
dialami oleh keluarga kita
diabadikan dalam bentuk foto
foto tersebut menyimpan kenangan
tentang orang tua kita
ataupun tentang masa kecil kita
dengan melihat foto kita dapat mengetahui
cerita tentang pernikahan orang tua kita
juga cerita tentang masa kecil kita

kartu askes kartu pegawai
dan kartu anggota taspen termasuk
dokumen yang ada sejarahnya
dan tentu juga ada manfaatnya

sumber dokumen penerbit
gambar 2 7 surat tanda tamat

belajar (sttb)
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coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
1 untuk keperluan apa sajakah kartu

keluarga digunakan
2 untuk apakah kartu taspen itu
3 dokumen apa saja yang harus dibawa jika

bepergian dengan mengendarai kendaraan
bermotor

4 kartu atau dokumen apakah yang digunakan
untuk berobat

5 ketika kalian masuk di sekolah dasar
dokumen apa saja yang harus
diserahkan kepada sekolah barumu

b manfaat benda benda berharga

di rumah tentu ada benda benda berharga
benda benda diharapkan ada manfaatnya
di rumah kalian ada benda benda berharga bukan
tentu kalian tahu manfaatnya
bagaimana perasaan kalian
untuk itu mari kita pelajari bersama
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1 telepon
telepon sangat diperlukan untuk
memperlancar komunikasi baik
komunikasi keluarga maupun
komunikasi bisnis

2 kamera

kamera bermanfaat untuk
mengabadikan suatu peristiwa

3 piala

piala adalah kenang kenangan yang
diberikan kepada seseorang
atas keberhasilan yang telah diraihnya
piala bermanfaat sebagai pendorong
semangat seseorang untuk lebih maju

4 komputer

komputer bermanfaat untuk
menyimpan data data yang
penting juga untuk membuat
tulisan atau naskah

gambar 2 10 piala

gambar 2 9 kamera

gambar 2 11 piala

gambar 2 8 telepon
genggam

sumber: solo pos
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selain benda benda berharga tersebut
masih ada benda benda berharga yang lain
alat alat transportasi alat alat dapur
dan alat alat elektronik yang lain

1 dokumen harus dirawat dengan baik
2 dokumen banyak gunanya
3 dokumen bermacam macam

dokumen pribadi
dokumen keluarga
album pribadi
album keluarga

4 pengendara kendaraan harus membawa sim
5 sim c untuk pengendara sepeda motor
6 sim a untuk pengendara mobil pribadi

coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
diskusikan dengan kelompokmu hal hal berikut ini
1 jelaskan manfaat sebuah album foto
2 jelaskan manfaat telepon
3 sebutkan tiga benda yang terbuat dari kayu dan

jelaskan manfaatnya
4 apakah manfaat televisi bagi keluarga
5 apa manfaat akuarium
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7 sim b untuk mobil angkutan umum
8 orang yang sudah menikah harus mempunyai

kartu keluarga
9 kartu keluarga dikeluarkan oleh camat
10 ktp dimiliki orang yang sudah berumur 17 tahun
11 belum berusia 17 tahun sudah menikah

wajib memiliki ktp
12 orang usia 60 tahun ke atas ktp seumur hidup
13 orang yang sudah menikah mempunyai surat nikah
14 surat nikah di keluarkan oleh

kantor urusan agama (kua)
15 benda berharga antara lain tv komputer mobil

dan sebagainya
16 alat untuk memotret adalah kamera
17 kamera ada yang manual dan ada pula yang digital

setelah memelajari materi pada bab ini
kalian diharapkan dapat
1 manfaat dokumen
2 manfaat benda benda berharga
apakah kalian sudah memahami semua materi
materi apa yang belum kalian pahami
jika ada materi yang belum kalian pahami
bertanyalah pada guru kalian
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I marilah menyilang jawaban yang tepat
1 pengendara sepeda motor kena tilang polisi

karena tidak dapat menunjukkan ...
a ktp
b stnk
c bpkb

2 berikut ini yang termasuk pelayanan
kependudukan adalah ...
a mencari surat pindah
b mencari sim
c memperoleh gaji

3 untuk mencari akta kelahiran ayahku harus
membawa ...
a sim
b ijazah
c surat nikah

4 ayahku ingin mengetahui luas tanah pekarangan
oleh karena itu ayahku membuka ...
a album
b akta tanah
c akta jual beli

5 ketika akan menjual mobil pamanku diminta
menunjukkan ... asli
a ktp
b stnk
c bpkb
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6 berikut ini yang termasuk benda-benda elektronik
adalah ...
a televisi lemari es dan radio
b lemari meja dan kursi
c piala baju dan mobil

7 pegawai negeri jika berobat ke rumah sakit
menggunakan kartu ...
a askin
b taspen
c askes

8 dokumen dokumen yang harus diserahkan waktu
masuk sd adalah ...
a ijazah sd ktp dan sim
b akta kelahiran ijazah tk

dan surat nikah orang tua
c ktp sim dan kk

9 kartu berobat bagi keluarga miskin
di sebut ...
a askes karyawan
b askes keluarga miskin
c askes pegawai negeri sipil

10 gambar di samping ku
peroleh sebagai ...
a kenang kenangan
b balas jasa
c barang antik

11 setelah lulus dari sekolah dasar kakakku
akan memperoleh ...
a ktp c sttb
b sim
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12 karena sibuk ibuku mencuci baju dengan
memanfaatkan ...
a mesin fotokopi
b mesin cuci
c mesin jahit

13 benda seperti pada gambar
di samping tidak dapat
dimanfaatkan jika tidak diisi
dengan ...
a bahan bakar
b baterai
c solar

14 untuk menggandakan tulisan kita pergi ke ...
a toko fotokopi
b wartel
c apotek

15 untuk mempercantik ruangan biasanya ruang tamu
diberi ...
a vas bunga c ember
b meja makan

II ayo isi titik titik berikut ini
1 benda seperti pada gambar

di samping diperoleh dengan
cara ...

2 benda seperti pada gambar di
samping adalah ...
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3 gambar di samping
bermanfaat sebagai izin ...
kendaraan bermotor

4 kakakku akan mencari ktp
kakakku harus membawa kartu ...

5 kartu askes dimanfaatkan untuk ... ke rumah sakit
6 gambar di samping

contoh identitas ...

7 membeli televisi radio dan lemari es
sebaiknya ke ...

8 setelah mengikuti ujian sd kakakku akan
memperoleh ... sd

9 setelah pensiun kakekku mendapatkan tabungan
pensiunnya dengan menunjukkan kartu ...

10 barang barang elektronik penggunaannya dengan
menggunakan tenaga ...

III marilah menjawab pertanyaan berikut ini
1 apakah manfaat ijazah atau sttb
2 apakah kepanjangan dari stnk
3 sebutkan dua dokumen diri yang

menunjukkan identitas seseorang
4 dokumen apa yang harus dibawa pada waktu

mengendarai sepeda motor
5 untuk apakah kartu keluarga dimiliki
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no

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

jenis dokumen

telepon
meja
kursi
mesin cuci
komputer
mobil
kamera
album foto
lemari es
sepeda motor

manfaat atau kegunaan

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

mari mengerjakan kegiatan berikut
tuliskan manfaat dari benda benda berikut ini
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peta konsep

peristiwa
penting dalam

keluarga

peristiwa penting dalam
keluarga

peristiwa penting masa
lalu dalam keluarga

sikap memperbaiki diri
dari pengalaman masa

lalu

III
bab
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Gambar 3 1 keluarga

kehidupan manusia selalu berubah
kadang senang kadang susah
kadang cukup bahkan lebih
tetapi kadang juga mengalami kekurangan
demikian juga dengan keluarga kalian
dulu orangtua kalian baru menikah
tentu keadaannya berbeda dengan sekarang
kehidupan seseorang mengalami suatu perubahan
suatu perubahan dengan bekerja keras
sebuah keluarga mengalami peningkatan taraf kehidupan
manusia selalu berusaha meningkatkan diri
demi masa depan keluarganya
dalam kehidupan ada yang menyenangkan
dan menyedihkan yang menjadi pengalaman
bagi siapa saja yang mengalaminya
maka seseorang lebih harus berhati hati
dalam menjalankan kehidupannya
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a peristiwa penting masa lalu dalam
keluarga

tahukah kalian peristiwa penting dalam keluarga
setiap keluarga pasti memiliki peristiwa penting
mari kita pelajari peristiwa penting
masa lalu dalam keluarga

1 peristiwa penting masa lalu

pernahkah kalian membuka buka
foto di album keluarga kalian
apa saja yang kalian amati dari
album itu
album berisi foto foto pernikahan
kedua orang tua kalian kakek
nenek dan juga foto kerabat

ayah ibu kalian melangsungkan suatu peristiwa
yang disebut pernikahan
pernikahan ini tercatat oleh negara
dan diakui keabsahannya
pernikahan adalah awal pembentukan sebuah keluarga
seorang pria dan wanita yang sudah menikah
telah memasuki kehidupan baru yaitu keluarga
mereka harus siap hidup mandiri
tidak bergantung lagi kepada orang tua
mereka juga harus memikirkan
segala kebutuhan mereka sendiri
misalnya tempat tinggal makan pekerjaan
keluarga baru pasti mengalami peristiwa peristiwa
yang mendorong kemajuan di hari esok

Gambar 3  2 pernikahan
ayah dan ibu
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misalnya keluarga itu mula mula
bekerja sebagai guru
pergi pagi pulang sore
berangkat kerja naik angkot
mereka sudah dikaruniai
seorang anak
mereka rajin menabung
mereka membangun rumah
sendiri untuk tempat

sekarang sudah dapat membeli
sepeda motor sendiri
anak anaknya mulai tumbuh dan berkembang

gambar 3 3 anggota keluarga

marilah menjawab pertanyaan berikut ini
1 apakah kalian selalu ingin ikut jika ibu kalian pergi
2 kapan kalian berhenti dari minum dengan

botol susu
3 sebutkan satu peristiwa yang membuat orang

tua kalian marah
4 sakit apakah yang pernah kalian derita
5 apa nama alat transportasi keluarga

kalian saat ini
6 di mana tempat tinggal orang tua kalian mula mula
7 kapan kedua orang tua kalian menikah
8 apa pekerjaan orang tua kalian dulu
9 bagaimana perasaan kalian kepada

adik atau kakak kalian
10 masih samakah pekerjaan orang tua kalian dulu

dengan sekarang
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2 urutan peristiwa penting dalam keluarga
suatu keluarga tidak terjadi dengan tiba tiba
semuanya dimulai dengan proses
misalnya keluarga yang dibentuk oleh orang tua kalian
dimulai dengan suatu peristiwa yaitu pernikahan
setelah menikah ibu kalian mengandung
kurang lebih sembilan bulan barulah kalian lahir
salah satu peristiwa keluarga adalah
pertumbuhan dan perkembangan anak
pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai
dari masa bayi kalian hanya dapat menangis
makanan yang diperlukan pun hanya asi
selanjutnya dengan pertambahan usia
kalian mulai dapat berguling tengkurap merangkak
duduk dan berjalan
selain itu juga mulai dapat berbicara
badan kalian tumbuh makin besar
bersamaan dengan bertambahnya usia
kemampuan berpikir kalian pun makin berkembang
saat ini tentunya telah banyak hal
yang dapat kalian lakukan seperti menyanyi
membaca bersepeda
ada juga urutan peristiwa dalam keluarga
selama pertumbuhan dan perkembangan anak
sebelum menikah orang tua kalian
mempunyai tempat tinggal yang berbeda
dengan tempat tinggal yang sekarang
orang tua kalian tinggal bersama nenek dan kakek
kemudian orang tua kalian dapat
membeli rumah sederhana
akhirnya menjadi rumah bagus seperti saat ini
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perhatikan gambar berikut ini

gambar 3 4 urutan perkembangan dan pertumbuhan anak

coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
peristiwa atau kejadian berlangsung melalui
beberapa tahap atau proses
diskusikan dengan anggota kelompok belajar kalian
proses atau tahap dari peristiwa pada tabel
berikut ini

makan sendiri
menjadi anak yang sopan
menjadi pandai
dapat bermain dengan teman
dapat naik sepeda
dapat membaca
ayah membeli mobil
ibu melahirkan adik
adik dapat berjalan
adik dapat berbicara

no peristiwa proses atau
tahap tahap

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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3 hubungan antarperistiwa secara kronologis

ibu mengandung kalian selama
kurang lebih sembilan bulan
tentu saja melelahkan bukan
coba perhatikan seorang ibu yang sedang hamil
bagaimana perasaan kalian
setelah kalian dilahirkan
orang tua mengasuh mendidik dan merawat kalian
dengan penuh kasih sayang

berkat kasih sayang yang tulus dari orang tua
kalian tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas
sudahkah kalian membalas jasa jasa orang tua
jasa orang tua tidak mungkin terbalaskan
anak berkewajiban untuk berbakti
kepada orang tua
kalian juga berkewajiban berbakti
pada orang tua kalian

bagaimana caranya berbakti kepada orang tua
caranya banyak sekali
a selalu mendoakan orang tua
b belajar dengan rajin
c bergegas ketika disuruh atau dipanggil orang tua
d tidak berkata kasar dan keras kepada orang tua
e menjaga adik ketika orang tua sedang pergi
f membantu pekerjaan rumah
g berkata dengan sopan dan lemah lembut
h jangan suka berkata dusta atau berbohong
i menuruti segala nasihat orang tua yang baik
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gambar 3 5 cara anak berbakti kepada orang tua

berilah tanda cek  yang sesuai dengan
pernyataan di sebelah kanan

no pernyataan
berbakti tidak berbakti

contoh perilaku

1
2
3
4

5

6

7
8
9

10

suka menabung
berkata jujur
mengejek adik
segera datang
waktu dipanggil ayah
membantu ayah
bekerja
pura pura tidak
mendengarkan ibu
waktu dipanggil
bermuka cemberut
suka jajan
belajar dengan rajin
merengek rengek

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

perhatikan gambar gambar di bawah ini
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tiap orang mempunyai pengalaman masa lalu
pengalaman seseorang berbeda beda
ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan
kalian juga mempunyai pengalaman
pengalaman adalah guru yang berharga
dapat memperbaiki diri dari masalah
dapat mendorong untuk lebih maju

dengan pengalaman orang lebih hati hati
untuk melakukan sesuatu
agar kemudian hari tidak menyesal
hidup menjadi lebih bermakna
di lingkungan keluarga dan masyarakat

1 pengaruh peristiwa masa lalu terhadap masa kini

orang tua mengasuh dan mendidik
anak anaknya
dengan penuh kesabaran dan
kasih sayang
mereka melakukan semua itu
tanpa mengharapkan imbalan
hanya berharap kelak
menjadi manusia yang berguna
bagi agama keluarga dan negara

ketika masih bayi ibu menyusui kalian
penuh kasih sayang
terkadang malam hari harus bangun
karena kita menangis ibu harus mengganti

b sikap memperbaiki diri dari pengalaman
masa lalu

gambar 3 6 ibu menyuapi
anaknya
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popok dan memberi minum
melelahkan bukan
tetapi ibu tidak pernah mengeluh
ibu selalu tersenyum walaupun badan terasa capai
untuk merawat dan menjaga kesehatan kalian
ibu tidak lupa menimbang kalian setiap bulan
memberi makan makanan yang bergizi
memberi vitamin dan tidak lupa memberi susu

masih ingatkah masa balita kalian
pernahkah kalian diajak ke posyandu
posyandu adalah tempat pelayanan
bagi ibu hamil dan balita
pelayanan tersebut meliputi penimbangan
pemberian gizi dan vitamin untuk memberikan
kekebalan terhadap suatu penyakit

posyandu juga melayani imunisasi
baik bagi ibu hamil maupun balita
setiap balita yang ditimbang di posyandu
akan memperoleh kms yaitu kartu menuju sehat
yang mencantumkan identitas bayi dan orang tua
perkembangan dan pertumbuhan bayi
serta suntikan imunisasi

gambar 3 7 kegiatan di posyandu
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coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
pinjamlah kms (kartu menuju sehat) dari ibu kalian
boleh kms adik atau orang lain
kemudian isilah daftar isian ini sesuai dengan data
yang ada pada kms yang kalian baca

data
1 nama anak : ...
2 tempat tanggal lahir : ...
3 nama orang tua : ...
4 berat waktu lahir : ...
5 imunisasi yang sudah : ...

diberikan
6 nama posyandu : ...
7 alamat : ...

2 contoh perilaku yang perlu dipertahankan
diperbaiki dan ditingkatkan berdasarkan
pengalaman masa lalu

banyak perilaku sehari hari yang kalian lakukan
baik yang menyenangkan menjengkelkan
atau menyedihkan
perilaku masa lalu ada yang perlu dipertahankan
diperbaiki atau ditingkatkan
perilaku perilaku yang perlu dipertahankan
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misalnya selalu berpamitan kepada orang tua
jika bepergian mengucapkan salam
mengetuk pintu dahulu jika akan masuk kamar orang tua
membantu orang tua di rumah
bersopan santun kepada orang tua

perilaku perilaku yang perlu diperbaiki
misalnya bersikap kasar kepada saudara dan teman
jangan suka bertengkar kurangi sifat egois
jangan selalu minta bantuan kepada orang lain
apabila kalian dapat membeda bedakan perilaku
tentu kalian akan dapat mengambil manfaat
perilaku yang telah kalian lakukan itu
dapat kalian jadikan sebagai pengalaman berharga
untuk melangkah ke masa depan

gambar 3 8 perilaku yang perlu dipertahankan

gambar 3 9 perilaku yang perlu diperbaiki



peristiwa penting dalam keluarga 43

coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
diskusikan dengan kelompok kalian perilaku
perilaku berikut ini
berilah tanda  pada pernyataan yang sesuai

no pernyataan

1

2

3
4

5
6
7
8
9

10

selalu ikut ke
manapun orang tua
pergi
memberi salam
kepada orang tua
berkata bohong
memerintah ayah
atau ibu
belajar di rumah
makan teratur
berkata sopan
membantu ibu
suka marah
membantah nasihat
orang tua

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

dipertahankandiperbaiki

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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1 dokumen bermanfaat sebagai  suatu cerita dan
kenang kenangan

2 dokumen juga bermanfaat sebagai bukti
kepemilikan yang sah

3 perilaku ada yang menyenangkan dan ada yang
menyedihkan

4 perilaku ada yang perlu dipertahankan diperbaiki
atau ditinggalkan

setelah mempelajari materi pada bab ini
kalian diharapkan dapat
1 menghargai kasih sayang orang tua pada kalian
2 menghormati kedua orang tua
3 mempertahankan perilaku yang baik dan

meninggalkan perilaku yang tidak baik
apakah kalian sudah memahami semua materi
materi apa yang belum kalian pahami
jika ada materi yang belum kalian pahami
bertanyalah pada guru kalian
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I marilah menyilang jawaban yang tepat
1 pada gambar di samping terlihat

ibu sedang ... adik
a menyuapi
b menggendong
c memandikan

2 untuk menjaga kesehatan mata aku sering diberi
ibu ...
a vitamin a
b vitamin b
c beras kencur

3 adikku setiap bulan ditimbang
di ...
a wartel
b posyandu
c poskamling

4  pertumbuhan balita tercatat dalam ...
a ktp c kms
b kta

5 agar balita memiliki kekebalan terhadap penyakit
maka harus diberi ...
a imunisasi c obat
b kb

6 ibu mengandungku selama kurang lebih ...
a sembilan minggu
b sembilan bulan
c sembilan tahun
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7 orang tuaku merawat dan mendidikku dengan
penuh ...
a kemarahan c kasih sayang
b keraguan

8 gambar di samping
menunjukkan bayi sedang ...
a berjalan
b merangkak
c tengkurap

9 nasihat orang tua harus ...
a diabaikan c dilalaikan
b ditaati

10 aku dua bersaudara aku anak yang pertama
oleh karena itu aku disebut anak ....
a sulung c semata wayang
b bungsu

11 anto akan berangkat ke sekolah ia minta ...
kepada orang tuanya
a doa restu c uang
b pujian

12 kedua anak seperti pada
gambar di samping terlihat
sedang ...
a bertengkar
b bermain
c makan

13 orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan
hidup ...
a keluarganya c dirinya sendiri
b tetangganya
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14 makanan yang sehat  artinya makanan yang
banyak mengandung ...
a air
b vitamin dan gizi
c gula

15 kebiasaan selalu minta tolong kepada orang tua
harus kita tinggalkan karena hal itu tidak mendidik
kita untuk ...
a mandiri
b individu
c konsumtif

II ayo isi titik titik berikut ini
1 makanan utama bayi adalah air susu ibu atau

sering disingkat dengan ...
2 ketika berumur lima tahun aku bersekolah di ...
3 hal yang dilakukan bayi apabila lapar dan haus

adalah ...
4 perilaku seperti tampak

pada gambar di samping
seharusnya ...

5 apabila dipanggil orang tua harus segera ...
6 untuk memenuhi kebutuhan keluarga

orang tuaku ...
7 tempat penimbangan yang diadakan di setiap rw

disebut ...
8 sebelum masuk kamar ayah dan ibu sebaiknya

kita mengetuk ... lebih dahulu
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9 berkata bohong artinya mengatakan dengan ....
10 bertengkar merupakan perbuatan yang harus di ...

III marilah menjawab pertanyaan berikut ini
1 apakah kewajiban kalian kepada orang tua
2 apa saja yang tertulis dalam kms
3 kurang lebih berapa bulan seorang ibu mengandung

anaknya
4 siapa yang bertugas sebagai pemimpin keluarga
5 kepanjangan dari apakah posyandu itu

mari mengerjakan kegiatan berikut
adakah dokumen atau benda berharga
di rumah kalian
ceritakan sejarah dokumen atau benda benda itu
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I marilah menyilang jawaban yang tepat
1 kantor yang mengeluarkan dokumen akta kelahiran

adalah ...
a kantor catatan sipil
b kantor  kecamatan
c kantor pos dan giro

2 arsip atau surat surat penting disebut ...
a abonemen c monumen
b dokumen

3 pada ktp yang tercantum pertama kali adalah ...
a nama
b tempat tanggal lahir
c nomor ktp

4 dokumen bukti pernikahan disebut ...
a kartu keluarga
b surat tanah
c surat nikah

5 kartu yang menyatakan domisili
seseorang adalah ...
a kartu tanda penduduk
b kartu pelajar
c kartu kuning

6 berikut ini dokumen yang tidak ditempeli foto
adalah ...
a akta kelahiran
b kartu tanda penduduk
c rapor
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7 masa berlakunya ktp sesuai dengan ...
a pembuatan ktp
b tanggal lahir pemegang ktp
c tanggal dikeluarkannya ktp

8 orang tuaku pergi ke sekolahku untuk mengambil
dokumen ...
a buku buku pelajaran
b seragam
c rapor

9 gambar di samping
menunjukkan foto adik ketika
sedang ...
a merangkak
b tidur
c makan

10 pemimpin dalam suatu rumah tangga adalah ...
a ayah c kakek
b ibu

11 dokumen yang dimiliki setiap keluarga adalah ...
a kartu tanda penduduk
b surat nikah
c kartu keluarga

12 yang mengesahkan kartu tanda penduduk
adalah ...
a lurah c bupati
b camat

13 dokumen yang mencantumkan tentang luas tanah
adalah ...
a akta jual beli c akta kelahiran
b akta tanah
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14 nama pekerjaan dan alamat merupakan
bagian dari identitas diri yang tercantum
dalam dokumen ...
a ktp c piagam
b ijazah

15 berikut ini dokumen yang mencantumkan nama
ayah dan ibu adalah ...
a ijazah
b ktp
c akta kelahiran

16 ada ktp terdapat gambar lambang negara
yaitu burung ...
a cendrawasih c kepodang
b garuda

17 dengan kakak kita harus ...
a bermusuhan c bertengkar
b rukun

18 berikut ini yang merupakan peristiwa
menyenangkan adalah ...
a waktu jatuh
b waktu sakit
c waktu berwisata

19 cara penyusunan dokumen keluarga yang tepat
adalah berdasarkan ...
a ingatan manusia
b kebutuhan manusia
c urutan peristiwa

20 turunan dari suatu dokumen disebut ...
a duplikat c sintetik
b naskah
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21 anak yang berumur kurang dari lima tahun
disebut ...
a lansia c anak anak
b balita

22 supaya awet dan tidak rusak hendaknya ijazah ...
a digandakan
b dilaminating
c dicetak ulang

23

perilaku seperti pada gambar di atas
merupakan perilaku yang perlu ...
a dipertahankan
b dihilangkan
c ditingkatkan

24 sewaktu kecil ketika makan aku selalu ...
a makan sendiri c disuapi
b dibiarkan saja

25 waktu adikku lahir ayahku segera mencarikan ...
a ijazah c ktp
b akta kelahiran

26 penyimpanan dokumen yang baik dan benar akan
membuat dokumen ...
a hilang
b cepat rusak
c mudah dicari
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27 supaya aman dan awet sebaiknya sampul buku
menggunakan bahan yang kedap ...
a air c suara
b bunyi

28 kantor yang berhak mengeluarkan akta kelahiran
adalah kantor ...
a catatan sipil
b urusan agama
c agraria

29 lembaga yang mengeluarkan sertifikat tanah
disebut ...
a kantor kecamatan
b kantor urusan agama
c badan pertanahan nasional

30 balita memiliki dokumen yang dibawa ke posyandu
dokumen itu disebut ...
a krs c kms
b klm

31 sejak kecil kita harus berlatih hidup ...
a mewah c sederhana
b serba ada

32 untuk memperoleh nilai bagus setiap hari kita ...
a bekerja c belajar
b bermain

33 perpindahan keluarga dari desa ke kota disebut ...
a transmigrasi c imigrasi
b urbanisasi

34 setiap hari ayahku bekerja mencari ...
a makan c nafkah
b minum
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35 ketika masih bayi aku selalu diberi minum ...
a kopi c susu
b es teh

II ayo isi titik titik berikut ini
1 adikku yang baru lahir dicarikan dokumen ...
2 kartu tanda penduduk wajib dimiliki oleh setiap

penduduk yang berusia ...
3 dokumen yang dimiliki ayah dan ibu sebagai bukti

keabsahan pernikahannya adalah ...
4 nama nama seluruh anggota keluarga tercantum

dalam dokumen ...
5

dokumen seperti gambar di samping adalah ...
6 surat keputusan karpeg dan askes merupakan

bagian dokumen yang dimiliki oleh seorang ...
7 di sekolah bapak atau ibu guru menyimpan

dokumen ... dari setiap siswa
8 kakakku yang sudah lulus sd memperoleh ...

sebagai tanda lulus dari sekolah
9 dokumen yang memuat luas tanah atau

pekarangan disebut ...
10 surat surat penting atau arsip disebut ...
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III marilah menjawab pertanyaan berikut ini!
1 jelaskan yang dimaksud kartu tanda penduduk
2 sebutkan dua contoh peristiwa menyenangkan

yang pernah kalian alami
3 apakah yang dimaksud dokumen
4 identitas diri apakah yang dimiliki oleh

setiap pelajar
5 sebutkan dua macam dokumen pribadi
6 sebutkan dua contoh peristiwa menyedihkan

yang pernah kalian alami
7 sebutkan dokumen penting yang ada

di rumah kalian
8 apa tujuan merawat dokumen
9 jelaskan manfaat memelihara sebuah dokumen
10 di manakah kumpulan foto keluarga disimpan



56 ilmu pengetahuan sosial  sd kelas 2



peta konsep

kedudukan dan
peran anggota

keluarga

kependudukan dan peran
anggota keluarga

kedudukan setiap
anggota keluarga silsilah keluarga peran serta anggota

keluarga

IV
bab
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Gambar 4 1 keluarga

keluarga terdiri dari ayah ibu dan anak anak
kehidupan keluarga berbeda beda
kehidupan keluarga berbeda dengan di sekolah
termasuk kehidupan di masyarakat
kita harus dapat menyesuaikan dengan lingkungannya
di keluarga sekolah dan masyarakat
agar kita dapat hidup dan belajar dengan
baik tiap anggota keluarga memiliki
peran masing masing apa peran kalian dalam keluarga

amati gambar berikut ini
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keluarga adalah orang terikat
oleh ikatan perkawinan
atau ikatan darah keturunan
berdasarkan jumlah anggota keluarga
keluarga dikelompokkan menjadi dua
yaitu keluarga inti dan keluarga besar

keluarga inti adalah keluarga yang terdiri
dari ayah ibu dan anak
keluarga besar yang terdiri dari ayah
ibu anak kakek nenek atau saudara lain
yang tinggal satu rumah
keluarga terdiri ayah ibu dan dua orang anak
disebut catur warga

kedudukan setiap anggota
keluarga berbeda beda
tergantung dari tanggung jawab
yang diembannya kedudukan
dalam keluarga
harus dilaksanakan dengan baik
dan bertanggung jawab

pak amir adalah seorang suami
dan kepala keluarga
pemimpin dalam keluarga adalah
seorang kepala keluarga
bertanggung jawab atas keselamatan
seluruh anggota keluarga

a kedudukan setiap anggota keluarga

gambar 4 2 membantu ibu
memasak
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pemimpin keluarga tidak berarti boleh
berbuat semena mena berbuat apa saja
terhadap anggota keluarga
keputusan dalam keluarga
diambil berdasarkan musyawarah
bersama seluruh anggota keluarga

kedudukan istri seperti ibu lusi
dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga
tugas utamanya adalah
mengurus rumah tangga dan keluarga
anak anak adalah anggota keluarga
kedudukannya sebatas membantu
meringankan pekerjaan di rumah
mereka senantiasa membutuhkan
perhatian dan kasih sayang orang tua

coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
bacalah kemudian tulis pada buku tugasmu

anggota keluargano nama

1

2

3

ayah

ibu

anak

nama lengkap
...

nama lengkap
...

nama lengkap
...
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silsilah keluarga merupakan
urutan dalam keluarga berdasarkan kelahiran
dari silsilah keluarga dapat diketahui
nama panggilannya
panggilan di dalam satu keluarga
misalnya kakek nenek ayah ibu anak cucu dan cicit

1 kakek adalah ayah dari orang tua kita
2 nenek adalah ibu dari orang tua kita
3 ayah adalah orang tua laki laki kita
4 ibu adalah orang tua perempuan kita
5 anak adalah keturunan dari orang tua kita
6 cucu adalah anak dari anak ayah dan ibu
7 cicit adalah anak dari cucu ayah dan ibu

selain anggota keluarga yang tinggal serumah
kita juga mempunyai kerabat atau saudara lain

contohnya
1 paman atau om atau paklik sebutan adik laki laki

dari ayah atau ibu
2 bibi atau bulik sebutan adik perempuan ayah atau ibu
3 pakdhe atau uak panggilan dari kakak laki laki dari

ayah atau ibu
4 budhe atau uak adalah panggilan dari kakak

b silsilah keluarga
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kakek atau nenek kakek atau nenek

amir lusi

dinaanto idayuda+ +

+

atik joni+ heru heri+

kita mempunyai orang tua
orang tua kita ayah dan ibu
orang tua ayah dan ibu kita
disebut kakek dan nenek
tanyalah kepada orang tua kalian
nama orang tua ayah dan ibu kalian
berapa jumlah saudara ayah dan ibu kalian

coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
buatlah bagan silsilah keluarga kalian
kalian mulai dari kakek dan nenek
kemudian anak anaknya
jika sudah dapat membuatnya
kalian telah membuat garis keturunan atau silsilah



 kedudukan dan peran anggota keluarga 63

c peran serta anggota keluarga

tugas dalam rumah sebaiknya
dikerjakan bersama sama tugas
setiap keluarga berbeda beda tugas
dibagi menurut kemampuan masing masing
perhatikan contoh berikut
1 syifa anak yang paling kecil diberi

tugas yang ringan saja misalnya
a merapikan tempat tidur
b mencuci piring
c menyapu lantai

2 tino adalah anak yang paling besar
tugasnya lebih berat daripada syifa
misalnya
a mengisi bak mandi dengan menimba dari sumur
b mengepel rumah
c menyapu halaman

3 ayah mempunyai tugas utama
yaitu mencari nafkah
selain mencari nafkah ayah
mempunyai tugas mendidik
anak anaknya
ayah juga mempunyai kewajiban
a melindungi dan menjaga keselamatan

seluruh anggota keluarga
b memberi kasih sayang kepada semua anggota

keluarga
c memberi contoh perilaku yang baik

gambar 4 3 anak mencuci
piring

gambar 4 4 ayah mencari
nafkah
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4 tugas utama seorang ibu adalah
mengurus rumah tangga
dalam mengurus rumah tangga
ibu bekerja tanpa pamrih
seorang ibu disebut sebagai ibu
rumah tangga
ibu bertugas menyiapkan
makanan bergizi bagi keluarga

agar keluarga menjadi sehat
tugas ibu berat tetapi ibu tidak pernah mengeluh
ibu berhati mulia
tugas ibu misalnya
a memasak makanan
b mencuci pakaian
c menyetrika pakaian
d mengurus anak
e menyiapkan sarapan

ibu juga mempunyai kewajiban
a mendidik anak anaknya
b menjaga keselamatan keluarganya
c memberi kasih sayang pada

semua anggota keluarga
d memberi contoh yang baik
e mengingatkan jika dalam keluarga

ada yang berbuat tidak baik

gambar 4 5 ibu menyeterika
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sebagai kepala keluarga ayah harus
dapat memenuhi kebutuhan keluarganya
kebutuhan dalam keluarga banyak sekali macamnya
setiap keluarga mempunyai
kebutuhan yang berbeda beda
besar kecilnya jumlah anggota dalam keluarga
akan membedakan kebutuhan hidupnya
kebutuhan hidup dibagi menjadi tiga macam
kebutuhan pokok kebutuhan tambahan
dan kebutuhan pelengkap

1 kebutuhan pokok (primer)

kebutuhan pokok merupakan
kebutuhan yang harus dipenuhi
dan tidak dapat ditunda
atau dibiarkan
kebutuhan pokok harus didahulukan
pemenuhannya
apabila tidakdidahulukan
menyebabkan kerugian

kebutuhan pokok sering disebut kebutuhan primer
kebutuhan primer setiap manusia sama
contoh kebutuhan pokok atau primer
a kebutuhan pangan
b kebutuhan sandang
c kebutuhan papan

d perubahan peran dalam keluarga

gambar 4 6 kebutuhan pokok
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2 kebutuhan tambahan (kultural atau sekunder)
kebutuhan tambahan adalah
kebutuhan yang pemenuhannya
dapat ditangguhkan
namun tidak boleh ditinggalkan
begitu saja
contoh kebutuhan tambahan adalah
a kebutuhan kesehatan
b kebutuhan pendidikan
c kebutuhan komunikasi dan

informasi
d kebutuhan hiburan dan rekreasi
e kebutuhan olahraga
f kebutuhan bermain
g kebutuhan bergaul dengan tetangga
h kebutuhan kerja sama
i kebutuhan belajar bersama

3 kebutuhan pelengkap

kebutuhan pelengkap ini akan terpenuhi
jika kebutuhan pokok dan tambahan sudah terpenuhi
contoh kebutuhan pelengkap
a kendaraan bermotor
b kulkas
c televisi
d komputer

gambar 4 7 anak belajar

gambar 4 8 barang barang kebutuhan pelengkap
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kebutuhan seperti di atas dapat terpenuhi
jika mau bekerja keras
pekerjaan yang dapat dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan hidup
ada bermacam macam
seperti guru atau pendidik
karyawan bertani berdagang dan wiraswasta

selain ayah ibu pun dapat membantu bekerja
untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup
contoh pekerjaan yang dapat dilakukan seorang ibu
adalah menjahit dan berdagang
tetapi karena kemajuan ilmu dan teknologi
pekerjaan ibu hampir sama
dengan pekerjaan ayah
mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup
agar semua kebutuhan dapat tercukupi
yang berhak mencari nafkah tidak harus ayah
ibu pun berhak mencari nafkah

gambar 4 9 ibu bekerja
menjadi guru
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coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
1 perhatikan keluarga inti di lingkungan

tempat tinggal kalian
lalu sebutkan keluarga inti siapa saja
yang ada hubungannya dengan
keluarga orang tua kalian

no keluarga inti hubungan keluarga

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

keluarga pak rahman
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

kakak dari ayah
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

2 tiap keluarga mempunyai asal usul
keluarga yang disebut silsilah keluarga
gambarlah silsilah keluarga kalian
mulai dari kakek dan nenek
mintalah bantuan orang tua kalian
untuk mengisinya
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kakek          nenek

    ...              ...

adik bapak

...

kakak bapak

...
bapak

...

kakak ipar
bapak

....

adik ipar
bapak

...

Kakek          Nenek

    ...               ...

kakak ibu

...

ibu

...

adik ibu

...

kakak ipar
ibu

...

adik ipar
ibu

...

anak 1

...

anak 2

...

anak 3

...

anak 4

...

1 hak dan kewajiban harus dilaksanakan
secara seimbang

2 keluarga terdiri dari ayah ibu dan anak
3 tiap tiap anggota keluarga mempunyai hak

dan kewajiban yang sama
4 ayah sebagai kepala keluarga
5 ibu sebagai kepala rumah tangga
6 ayah berkewajiban mencari nafkah
7 ayahnya ibu dan bapaknya ayah disebut kakek
8 ibunya ibu dan ibunya ayah disebut nenek
9 kakek dan nenek memanngilku cucu
10 hak anak harus diberikan sesuai haknya
11 setiap anggota keluarga mempunyai kedudukan
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I marilah menyilang jawaban yang tepat
1 adik laki laki dari orang tua kita disebut ...

a paman
b pakde
c kakek

2 anak yang lahir terakhir dalam suatu keluarga
disebut ...
a anak bungsu
b anak sulung
c anak tunggal

3 orang tua perempuan disebut ...
a tante
b ibu
c bibi

setelah kalian mempelajari materi ini
seharusnya kalian dapat memahami hal hal berikut
1 kedudukan setiap anggota keluarga
2 silsilah keluarga
3 peran serta anggota keluarga
apakah kalian sudah memahami semua materi
materi apa yang belum kalian pahami
jika ada materi yang belum kalian pahami
bertanyalah pada guru kalian
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4 saudara yang lahir bersama disebut ...
a kandung c kembar
b tunggal

5 keluarga yang terdiri atas ayah ibu dan anak
disebut ...
a keluarga besar
b keluarga bahagia
c keluarga inti

6 panggilan untuk orang tua kita adalah ...
a ayah dan ibu
b ibu
c ayah

7 gambar di samping
termasuk ...
a keluarga
b keluarga inti
c keluarga kecil

8 kalian boleh membantu orang tua di rumah asalkan
sesuai dengan ...
a kemauan
b keinginan
c kemampuan

9 silsilah keluarga berguna untuk mengetahui ...
a jumlah keluarga
b jumlah saudara
c kedudukan dalam keluarga

10 tugas utama ayah adalah ...
a menjaga rumah
b membantu ibu
c mencari nafkah
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11 di bawah ini yang termasuk kebutuhan tambahan
adalah ...
a c

b

12 kebutuhan yang harus terpenuhi disebut
kebutuhan ...
a tambahan
b pokok
c pelengkap

13 gambar di samping
adalah pekerjaan yang
cocok dikerjakan
oleh ...
a adik
b ayah
c ibu

14 gambar di samping
adalah pekerjaan yang
cocok untuk ...
a perempuan
b ayah
c laki laki

gambar anak ma
ibu sedang masak
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15 nasihat orang tua harus di ...
a bantah c biarkan
b patuhi

16 gambar di samping
menunjukkan peran ibu
sedang ...
a bermain
b berbelanja
c berjalan jalan

17 saudara tua laki laki dari ayah disebut ...
a kakek c paklik
b pakde

18 urutan dalam keluarga berdasarkan kelahiran
disebut ...
a kartu keluarga
b daftar keluarga
c silsilah keluarga

19 antara adik dan kakak sebaiknya saling ...
a menegur c menyayangi
b diam saja

20 ayah amir setiap hari pergi ke sawah pekerjaan
ayah amir adalah ...
a pekerja c pedagang
b petani

II ayo isi titik titik berikut ini
1 jika kita mempunyai nenek yang sudah tua

sebaiknya kita ...
2 anak dari paman atau bibi disebut saudara ...
3 untuk memenuhi kebutuhan hidup kita harus ...
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4 anak dari anak ayah dan ibu disebut ...
5 sebutan adik perempuan ayah atau ibu adalah ...
6 halaman rumah disapu agar ...
7 dalam keluarga yang menjadi kepala keluarga

adalah ...
8 keluargaku termasuk keluarga ...
9 membantu orang tua merupakan tugas ...
10 pekerjaan berat akan menjadi ringan

jika dikerjakan ...

III marilah menjawab pertanyaan berikut ini
1 sebutkan tiga macam kebutuhan primer
2 apa keuntungannya jika di rumah anak dilatih

untuk mandiri
3 apa tugas utama seorang pelajar
4 sebutkan tiga contoh tugas di rumah yang harus

dikerjakan anak yang masih kecil
5 sebutkan tiga macam kewajiban seorang ibu

mari mengerjakan kegiatan berikut
bagaimana kedudukan anggota keluarga lain
dalam keluargamu
coba tanyakan kepada orang tuamu
catat di buku tulismu
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pengalaman dalam
melaksanakan peran

anggota keluargaV
bab

pengalaman dalam
melaksanakan peran

anggota keluarga

pengalaman anak
sebagai anggota

keluarga

tugas anak sebagai
anggota keluarga

tugas dan kewajiban
anggota keluarga

pekerjaan orang
tua
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Gambar 5 1 salah satu peran anggota keluarga

kalian tentu pernah melaksanakan peran kalian
setelah melaksanakan peran sebagai anggota keluarga
tentu kalian memiliki pengalaman
pengalamn apa saja yang kalian peroleh
dapatkah kalian menceritakan pengalaman kalian

keluarga terdiri dari ayah ibu dan anak
anak anak bangun pagi
kemudian mandi dan berganti pakaian
tidak lupa sarapan pagi
lalu berangkat sekolah
tidak lupa berpamitan kepada orang tua
di jalan berhati hati karena banyak kendaraan

ayah bertugas mencari nafkah
anak anak membantu orang tua dan belajar
ibu juga membantu mencari nafkah
untuk mencukupi kebutuhan keluarga
masing masing anggota keluarga
mempunyai hak dan kewajiban
hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang

amati gambar berikut ini
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rosyid adalah anak yang rajin
umurnya sembilan tahun
ia duduk di kelas tiga
sekolah dasar
rosyid mempunyai adik
perempuan ulfa namanya

pekerjaan ada bermacam macam
ada yang bekerja di sawah disebut petani
ada yang bekerja mencari ikan disebut nelayan
ada yang menjadi pegawai atau karyawan
ada yang menjadi pengusaha dan ada pedagang
apakah pekerjaan orang tua kalian

a pengalaman anak sebagai anggota
keluarga

gambar 5 2 anak berangkat sekolah
bersama sama

rosyid mempunyai banyakteman
antara lain ilham yahya dan ibrahim
rumah mereka saling berdekatan
setiap pagi mereka berangkat sekolah bersama sama
mereka bersekolah
di sd negeri harapan bangsa

rosyid berangkat sekolah pukul 06.15
bersama ulfa dan teman temannya
sebelum berangkat rosyid dan ulfa
sarapan terlebih dahulu yang sudah
disiapkan ibunya
selesai sarapan mereka berpamitan
dengan ayah dan ibunya ke sekolah
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rosyid pulang sekolah pukul 12.00
tiba di rumah pukul 12.30
sampai di rumah rosyid berganti baju
mencuci tangan kemudian makan siang
rosyid makan siang bersama keluarga
selesai makan siang duduk duduk di teras rumah
ayah rosyid menanyakan
pelajaran rosyid dan ulfa di sekolah

rosyid dan ulfa menceritakan pengalamannya
selama di sekolah dari pagi hingga pulang
rosyid bercerita kepada ayah dan ibunya
bahwa ketika ulangan matematika
ia mendapatkan nilai sembilan
mendengar cerita rosyid
ayah dan ibunya merasa senang
karena mempunyai anak yang pintar

kira kira pukul 13.30 ayah rosyid
menyuruh rosyid dan ulfa untuk
tidur siang
tidur siang penting bagi
kesehatan dengan tidur siang
kita dapat beristirahat
dan dapat memulihkan tenaga

pukul 15.30 rosyid bangun tidur
kemudian melaksanakan kewajibannya
kewajiban rosyid adalah menyiram bunga
dan memberi makan ayam
rosyid memelihara ayam kampung
jumlahnya cukup banyak

gambar 5 3 ulfa tidur siang
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selesai memberi makan ayam
rosyid mandi dan berganti
pakaian
kemudian menonton tv
rosyid sangat senang dengan
film kartun
selesai menonton TV kemudian
makan malam bersama keluarga

setiap malam rosyid dan ulfa tidak lupa belajar
mereka mengerjakan pr
yang diberikan oleh gurunya
apabila ada kesulitan mereka bertanya
kepada orang tuanya

rosyid kadang kadang belajar kelompok
bersama teman temannya
setelah selesai mengerjakan pr
rosyid mempersiapkan buku buku pelajaran
yang akan dibawa esok hari
sesuai dengan jadwal
apabila sudah lengkap kemudian rosyid tidur

di dalam keluarga anak harus dilatih mandiri
melatih anak harus dimulai sejak kecil
di beri pekerjaan mulai dari yang ringan
makin lama tanggung jawab pekerjaan ditingkatkan
latihan sangat diperlukan
supaya anak siap dalam menghadapi kehidupannya
pengalaman anak mengerjakan tugas di rumah
sangat penting bagi masa depannya

gambar 5 4 kakak dan adik
belajar
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coba kerjakan tugas berikut ini
coba ceritakan dan tulis di buku tugas kalian
kegiatan mulai bangun pagi sampai malam hari
jika perlu mintalah bimbingan orang tua kalian

dalam keluarga ayah bertugas mencari nafkah
untuk mencukupi kebutuhan keluarga
seorang ayah juga sebagai kepala keluarga
tugas ibu adalah mengatur rumah tangga
tugas utama seorang anak adalah belajar
tugas anak yang lain adalah membantu orang tua
rosyid dan ulfa adalah
anak pak rahman dan bu rohani
rosyid dan ulfa termasuk anggota keluarga
sebagai anggota keluarga
mereka rajin membantu orang tuanya

dalam keluarga pak rahman dan
bu rohani
pekerjaan di rumah dikerjakan
secara gotong royong dibagi
menurut kemampuan masing
masing

b tugas anak sebagai anggota keluarga

gambar 5 5 kerja bakti di rumah
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tugas rosyid adalah membantu orang tua
terutama dalam hal menyiram tanaman
dan memberi makan ayam
tugas ulfa adalah membantu orang tua dalam hal
menyapu lantai dan membantu mencuci piring

rosyid dan ulfa mempunyai teman
yang bernama ilham yahya dan ibrahim
tugas ilham dalam keluarganya adalah
membantu orang tua membersihkan rumah
misalnya menyapu dan mengepel lantai

yahya mempunyai seorang kakak
adam namanya
yahya mempunyai tugas
mengisi bak air untuk mandi
lain lagi tugas Ibrahim
orang tua ibrahim membuka warung di rumah
tugas ibrahim setiap pagi membuka warung
tugas ilham dalam keluarga
adalah membantu mencuci pakaian

coba kerjakan tugas berikut ini
tuliskan apa saja yang menjadi tugas kalian selama
berada di rumah baik waktu pagi siang dan malam
tuliskan pada kolom yang tersedia
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anggota keluarga terdiri atas ayah ibu dan anak
masing masing anggota keluarga
mempunyai tugas dan kewajiban
tugas dan kewajiban tiap anggota keluarga berbeda

tugas utama seorang ayah
adalah mencari nafkah
selain mencari nafkah
ayah berkewajiban melindungi
semua anggota keluarga

ayah juga mendidik dan membimbing anak anak
menjadi anak yang baik
sebagai kepala keluarga
ayah wajib bertanggung jawab
mengenai semua urusan keluarga

c tugas dan kewajiban anggota keluarga

no nama tugas

2 siang hari ...
...

3 sore atau malam hari ...
...

1 pagi hari ...
...

gambar 5 6 ayah
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tugas dan kewajiban sebagai anak adalah
seorang anak harus taat dan patuh
terhadap nasihat orang tua
dan tidak boleh membantah atau menentang

seorang anak juga wajib menghormati orang tua
anak juga harus membantu meringankan
pekerjaan orang tua
sesuai dengan kemampuannya
namun jangan dilupakan
tugas utama anak adalah
belajar dan menuntut ilmu agar menjadi
anak yang berguna bagi bangsa dan negara

selain mempunyai kewajiban di
dalam keluarga
seorang anak juga mempunyai
hak hak dari orang tua
antara lain anak berhak
mendapatkan perlindungan
dan bimbingan orang tua

anak juga berhak mendapat pendidikan
dan berhak mendapatkan nafkah dari orang tua

gambar 5 7 belajar di sekolah
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kebutuhan setiap orang berbeda beda
untuk mencukupi kebutuhannya
seseorang harus bekerja mencari nafkah
di masyarakat terdapat  bermacam macam
jenis pekerjaan yang dilakukan orang
supaya hidupnya berkecukupan

penduduk yang tinggal di desa
umumnya bertani menggarap
sawah dan ladang
mereka menanam padi di sawah
mereka menanam jagung
singkong di ladang atau kebun

d pekerjaan orang tua

gambar 5 8 petani

coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
1 coba sebutkan tugas dan kewajiban

anggota keluarga berikut ini

2 coba sebutkan hak dan kewajiban seorang anak

no nama tugas

1
2
3
4

ayah
ibu
anak
pembantu bila ada

...

...

...

...
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coba kerjakan tugas berikut ini
tuliskan nama pekerjaan dan tempat bekerja
beberapa tetangga kalian
tuliskan pada kolom seperti di bawah ini

penduduk yang tinggal di daerah pegunungan
umumnya menanam sayuran dan buah buahan
ada yang menanam wortel kubis dan kapri

penduduk yang bertempat tinggal
di daerah pantai umumnya
bekerja sebagai nelayan
mereka menangkap ikan di laut
beraneka ragam hasil tangkapan
para nelayan ada kakap tongkol
tengiri tuna dan udang

hasil tangkapannya kemudian dijual
uangnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga
seorang nelayan menggantungkan hidupnya dari laut

gambar 5 9 nelayan

no nama
tetangga

1
2
3
4
5

bekerja
sebagai

tempat
bekerja

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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1 setiap anak mempunyai peran masing masing
2 kedudukan diartikan jabatan
3 peran diartikan  segala kegiatan
4 kita wajib menghormati orang tua
5 cara menghormati orang tua antara lain

bersikap sopan waktu berbicara
mohon ijin jika akan pergi
bersikap ramah waktu berbicara

6 di masyarakat ada bermacam macam pekerjaan
7 orang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga

setelah mempelajari materi pada bab ini
kalian diharapkan dapat
1 melaksanakan tugas dan kewajiban kalian

sebagai anggota keluarga
2 mendapatkan hak hak dari orang tua
3 melaksanakan peran kalian dalam keluarga
4 menghormati orang tua kalian karena mereka

yang merawat dan membimbing kalian
apakah kalian sudah memahami semua materi
materi apa yang belum kalian pahami
jika ada materi yang belum kalian pahami
bertanyalah pada guru kalian
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1 menghormati orang tua
merupakan ...
a kewajiban
b kebiasaan
c hak

2 panggilan untuk ibu orang tua kita adalah ...
a nenek c kakek
b ibu

3 menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
adalah tugas ...
a tentara c orang tua
b bersama

4 pepatah mengatakan rajin pangkal pandai
artinya ...
a orang yang rajin belajar tentu akan pandai
b orang yang rajin belajar tentu akan sombong
c orang yang pandai akan banyak teman

5 pakaian yang kotor sebaiknya ...
a dijual
b diberikan pada pengemis
c dicuci

6 orang yang bekerja pada perusahaan swasta
disebut ...
a wiraswasta
b wirausaha
c karyawan swasta

I marilah menyilang jawaban yang tepat
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7 manfaat tidur siang adalah ...
a menguatkan tubuh
b memulihkan tenaga
c badan menjadi gemuk

8 orang tua laki laki ayah disebut ...
a nenek c kakek
b ibu

9 pekerjaan di rumah dikerjakan bersama dan dibagi
sesuai ...
a keahlian c kemampuan
b pekerjaan

10 memasak dan mengurus anak adalah tugas ...
a nenek c pembantu
b ibu

11 nelayan menangkap ikan di ...
a waduk c laut
b kolam

12 dari cerita di depan rosyid adalah anak yang rajin
dan ...
a pintar c bodoh
b malas

13 di dalam keluarga anak harus berlatih ...
a bela diri
b mandiri
c mencari nafkah

14 tugas utama seorang anak adalah ...
a menghormati orang tua
b membantu orang tua
c belajar dan menuntut ilmu
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15 untuk mencukupi kebutuhannya seseorang
harus ...
a hemat
b minta minta
c bekerja mencari nafkah

II ayo isi titik titik berikut ini
1 agar pandai kita harus ...
2 pekerjaan seperti gambar

disamping adalah ...

3 di sekolah kalian diberi pelajaran oleh ...
4 memperoleh rasa hormat adalah ...
5 pekerjaan seperti gambar

di samping adalah ...

6 asal usul keluarga disebut ...
7 mencari nafkah merupakan kewajiban ...
8 untuk mencukupi kebutuhan keluarga orang

harus ...
9 orang yang malas bekerja hidupnya akan ...
10 penduduk yang tinggal di pedesaan sebagian

besar mata pencahariannya sebagai ...
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III marilah menjawab pertanyaan berikut ini
1 apa tugas utama seorang ayah
2 apa tugas utama seorang  anak
3 siapa yang dipanggil kakek
4 terdiri dari siapa saja keluarga inti
5 berilah dua contoh hak anak dalam keluarga

mari mengerjakan kegiatan berikut
coba kalian pelajari kembali materi di atas
ulangi peran tiap anggota keluarga
ucapkan secara bergantian di depan kelas



peta konsep

kerja sama di
lingkungan tetanggaVI

bab

kerja sama di lingkungan
tetangga

pengalaman siswa
sebagai anggota

keluarga

manfaat kerja sama
di lingkungan

gotong royong
sebagai ciri khas
bangsa indonesia

pengalaman sisiwa
dalam

melaksanaknan
kerja sama di

lingkungan tetangga
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Gambar 6 1 membangun rumah

setiap orang dalam keluarga
disebut anggota keluarga
keluarga yang letaknya berdekatan
disebut tetangga
beberapa tetangga yang berdekatan
membentuk suatu lingkungan
lingkungan yang dihuni oleh orang banyak
disebut masyarakat
setiap anggota masyarakat tidak dapat hidup sendiri
kita saling membutuhkan dan saling bekerja sama
apabila tetangga membutuhkan bantuan
kita harus memberi bantuan
begitu juga jika kita butuh bantuan
tetangga akan membantu kita
inilah yang di sebut kerja sama

amati gambar berikut ini
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1 membuat rumah
rumah didirikan dengan cara bergotong royong
gotong royong adalah kerja bersama tanpa upah
gotong royong mendirikan rumah
biasanya dilakukan di pedesaan
para bapak mendirikan rumah
ibu ibu memasak di dapur
dengan gotong royong pekerjaan akan
cepat terselesaikan
ada semboyan berat sama dipikul
ringan sama dijinjing artinya suatu pekerjaan
baik yang berat maupun yang ringan
selalu dikerjakan bersama sama
keuntungan gotong royong adalah
a pekerjaan menjadi ringan
b pekerjaan cepat selesai
c biaya lebih irit
d menghilangkan sifat mengutamakan

kepentingan sendiri
e memupuk persatuan
f menghilangkan sigat egois

2 kerja bakti kampung

kebersihan kampung merupakan
tanggung jawab semua warga kampung
kerja bakti biasanya dilaksanakan pada hari minggu
kerja bakti dilakukan oleh semua warga kampung

a pengalaman siswa sebagai anggota
keluarga
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anak anak juga ikut membantu
ada yang menyapu mencabuti
rumput dan bapak bapak
membersihkan parit
biasanya jalannya kerja bakti
dipimpin oleh bapak rt

para pemuda dan pemudi yang tergabung
dalam karang taruna juga
sering mengadakan kerja bakti
biasanya dipimpin oleh ketua karang taruna

3 menjaga keamanan lingkungan

semua orang ingin hidupnya aman
keamanan lingkungan jadi tanggung jawab bersama
di kampung dibentuk sistem keamanan lingkungan
yang sering disebut siskamling

semua warga harus ikut
siskamling
kegiatan siskamling adalah
ronda malam
ronda malam dilakukan
secara bergilir
giliran ronda telah dibuat jadwal

jika tidak ikut ronda akan mendapat sanksi atau denda
pos ronda merupakan tempat
berkumpulnya petugas siskamling sebelum
dan sesudah berkeliling
petugas ronda berkeliling sambil
membunyikan kentongan
kentongan merupakan alat komunikasi tradisional

gambar 6 2 kerja bakti di
kampung

gambar 6 3 ronda malam
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kentongan banyak digunakan di desa
cara memukul kentongan ada aturannya
pukulan kentongan sudah disepakati di masyarakat
pukulan yang sudah dikenal masyarakat adalah
pukulan 1x artinya keadaan berbahaya
pukulan 2x artinya ada orang kecurian
pukulan 3x artinya kebakaran
pukulan 4x artinya banjir
pukulan 5x artinya kehilangan hewan
pukulan 6x artinya harus waspada
pukulan 7x artinya orang meninggal

pukulan dara muluk adalah
pukulan secara berulang ulang
dengan semakin cepat
dan melemah kembali
pukulan dara muluk ini
artinya orang diminta berkumpul

4 membantu orang punya hajat

orang punya hajat tentu akan
mengundang banyak orang
contohnya pesta perkawinan khitanan
ulang tahun dan pesta lainnya
pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan sendiri

gambar 6 5 ulang tahun

gambar 6 4 orang memukul
kentongan
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orang yang punya hajat biasanya
minta bantuan tetangganya
para tetangga pun membantu dengan ikhlas
bantuan itu dapat berupa tenaga harta dan pikiran
pembagian tugas dilakukan oleh panitia khusus
pekerjaan diselesaikan dengan gotong royong
pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan
masing masing

marilah menjawab pertanyaan berikut ini

1 siapa yang memimpin kerja bakti di kampung kalian
2 apakah kalian ikut dalam kerja bakti di kampung

apa yang kalian kerjakan
3 pernahkah di kampung kalian diadakan kerja bakti
4 sebutkan kerja bakti apa saja yang dilaksanakan

di kampung kalian
5 siapa saja yang ikut kerja bakti di kampung kalian

b gotong royong sebagai ciri khas
bangsa indonesia

adat gotong royong sudah ada sejak dahulu
nenek moyang kita telah melakukannya
bahkan secara turun temurun
bangsa indonesia tetap melestarikannya
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gotong royong merupakan ciri khas bangsa indonesia
1 jenis jenis gotong royong dalam keadaan susah

a saat kematian
b saat terkena musibah atau bencana
c saat tetangga sakit
d saat orang kecelakaan

2 jenis gotong royong dalam keadaan senang
a saat pesta pernikahan
b saat pesta ulang tahun
c saat acara syukuran

gambar 6 6 bencana banjir gambar 6 7 acara syukuran

coba kerjakan tugas berikut ini
pernahkah kalian melihat orang kesusahan
bagaimana perasaan kalian
apa yang akan kalian lakukan
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c pengalaman siswa dalam melaksanakan
kerja sama di lingkungan tetangga

setiap tanggal 17 agustus
diadakan peringatan hari kemerdekaan
untuk memeriahkan peringatan itu
biasanya para remaja mengadakan
berbagai perlombaan
contohnya lomba lari kelereng
lomba memukul air
lomba memasukkan pensil ke dalam botol

perlombaan biasanya diikuti
anak anak dan para remaja
persiapan dilakukan secara
gotong royong
baik persiapan untuk lomba
maupun kebersihan lingkungan

pembuatan gapura pengecatan pagar pemasangan
bendera dan umbul umbul di setiap gang kampung
semua tugas dilaksanakan
sesuai dengan yang diprogramkan

bekerja sama di lingkungan tetangga
sangat bermanfaat bagi diri sendiri
maupun orang lain
bagi diri sendiri dapat menerapkan
pengetahuan yang dimiliki

d manfaat kerja sama di lingkungan
tetangga

gambar 6 8 lomba memukul air
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menjadi percaya diri
orang lain memercayai kita
kita juga dibutuhkan
oleh orang lain
manfaat kerja sama sebagai
berikut
1 memupuk rasa persatuan
2 pekerjaan menjadi ringan
3 pekerjaan cepat selesai
4 meringankan beban orang lain

coba kerjakan tugas berikut ini dengan benar
1 tanyakan kepada orang tua kalian

bagaimana upacara pernikahan digelar
coba ceritakan kembali di depan kelas

2 sebutkan upacara adat di daerah kalian

1 kita perlu melestarikan gotong royong
2 gotong royong banyak manfaatnya
3 pekerjaan berat menjadi ringan
4 gotong royong biasanya dipimpin ketua rt
5 keamanan kampung menjadi tanggung jawab

warga kampung
6 alat komunikasi tradisional berupa kentongan

masih diperlukan
7 rt atau rw adalah organisasi sosial
8 siswa perlu memperbanyak pengalaman

gambar 6 9 lingkungan
tetangga
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I marilah menyilang jawaban yang tepat
1 memukul kentongan dua kali pertanda ada ...

a kecurian
b banjir
c kebakaran

2 mereka bergotong
royong mendirikan ...
a tenda
b rumah
c tiang

setelah mempelajari materi pada bab ini
kalian diharapkan dapat memahami hal hal berikut
1 pengalaman siswa sebagai anggota keluarga
2 gotong royong sebagai ciri khas bangsa indonesia
3 pengalaman siswa dalam melaksanakan kerja

sama dilingkungan tetangga
4 manfaat kerja sama di lingkungan tetangga
apakah kalian sudah memahami semua materi
materi apa yang belum kalian pahami
jika ada materi yang belum kalian pahami
bertanyalah pada guru kalian
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3 ronda dilakukan pada … hari
a siang c sore
b malam

4 hewan yang waktu mencari makan selalu bekerja
sama adalah ...
a semut c ayam
b sapi

5 waktu berkeliling kampung petugas ronda
membunyikan ...
a kentongan
b radio
c televisi

6 kebiasaan bergotong royong sebaiknya kita …
a lestarikan
b abaikan
c tinggalkan

7 gotong royong bertujuan agar pekerjaan ...
a bertambah banyak
b cepat selesai
c tidak selesai

8 gambar di samping
merupakan alat ...
a transportasi
b angkutan
c komunikasi

9 gotong royong bermanfaat untuk ...
a memecahkan persatuan
b menyebabkan perpecahan
c memupuk persatuan
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10 pelaksanaan tugas waktu ronda malam
menurut ...
a kemampuan c jadwal
b keamanan

11 di bawah ini alat yang digunakan untuk kerja
bakti ...
a c

b

12 gambar di samping
adalah kerja sama
dalam keadaan ...
a senang
b susah
c sedih

13 hidup bertetangga harus ...
a rukun
b bermusuhan
c bertengkar

14 pukulan kentongan sebanyak lima kali pertanda …
a kematian
b kehilangan hewan
c banjir



pengalaman dalam melaksanakan peran anggota keluarga 103

15 hari kemerdekaan diperingati tiap tanggal ...
a 15 Agustus
b 16 Agustus
c 17 Agustus

16 gambar di bawah adalah
perlombaan yang cocok
untuk …
a anak kecil
b para remaja
c kakek kakek

17 gotong royong merupakan ciri khas bangsa ...
a portugis c indonesia
b inggris

18 pukulan dara muluk artinya ...
a diminta berkumpul
b kebakaran
c kematian

19 lomba memukul air cocok untuk ...
a bapak bapak
b ibu ibu
c anak anak

20 petugas ronda membangunkan orang tidur dengan
membunyikan ...
a kentongan c radio
b peluit

II ayo isi titik titik berikut ini
1 berat sama dipikul ringan sama ...
2 bekerjasama dapat menghindarkan diri dari ...
3 semut mempunyai sifat yang baik yaitu suka ...
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4 sifat gotong royong perlu di ...
5 keluarga yang berdekatan disebut ...
6 beberapa keluarga yang berdekatan disebut  ...
7 lingkungan yang dihuni banyak orang disebut ...
8 orang yang bergotong royong tidak

mengharapkan ...
9 gotong royong merupakan ... bangsa Indonesia
10 beras yang disediakan dalam wadah untuk

kepentingan bersama disebut ...

III marilah menjawab pertanyaan berikut ini
1 sebutkan macam macam lomba untuk

memperingati hari kemerdekaan
2 apa yang sebaiknya dilakukan anak putri dalam

kerja sama di rumah
3 sebutkan manfaat gotong royong
4 sebutkan jenis jenis gotong royong dalam

keadaan senang
5 sebutkan bentuk kerja sama yang dilakukan di

lingkungan tetangga

mari mengerjakan kegiatan berikut
buatlah kelompok yang terdiri dari 2 - 3 orang
lakukan kunjungan pada tokoh masyarakat
tanyakan kerja sama apa saja
yang pernahdilakukan di desa kalian
bagaimana cara pembagian tugasnya
tulis pada buku tugas lalu bacakan di depan kelas
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I marilah menyilang jawaban yang tepat
1 agar tertib dalam menjalankan tugas sehari hari

kita harus ...
a membuat jadwal kegiatan
b selalu bertanya tanya
c meminta bantuan ibu

2 pendidikan pertama kita
peroleh di ...
a kampung
b sekolah
c keluarga

3 bapak bekerja di sawah berarti bapak seorang ...
a sopir c nelayan
b petani

4 skema asal usul keluarga disebut …
a cerita c silsilah
b riwayat

5 nenek memanggil saya dengan sebutan ...
a cicit
b buyut
c cucu

6 keluarga catur warga
berjumlah …
a 1
b 2
c 4
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7 mengerjakan suatu pekerjaan dengan kerja sama
dapat ….
a mempererat persahabatan antarteman
b menambah keakraban dalam berteman
c memperkokoh persatuan dan kesatuan

8 bersatu kita teguh bercerai kita ….
a bubar c runtuh
b butuh

9 kita harus bekerja sama dalam melakukan
pekerjaan yang ….
a jelek c buruk
b baik

10 orang dapat dipercaya karena ....
a kekayaannya
b kepintarannya
c kejujurannya

11 kegiatan di samping
dapat menciptakan
keadaan ...
a rapi dan indah
b senang dan bahagia
c terang bercahaya

12 ibu sedang bersedih sebagai anak kalian harus ...
a tidak peduli
b menemaninya
c berusaha menghiburnya

13 saat pelajaran berlangsung semua murid wajib ...
a duduk tenang
b memperhatikan
c diam saja
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14 menghargai ketertiban sama artinya dengan
menegakkan ...
a kerukunan
b kesepakatan
c peraturan

15 bertengkar dengan keluarga merupakan tindakan
yang harus …
a dihindari
b dibina
c dipupuk

16 waktu masuk kelas kita tidak boleh ...
a berebutan
b berurutan
c bergantian

17 tindakan yang tepat jika kalian terlambat
datang sekolah adalah …
a melapor kepada guru
b langsung masuk kelas
c berdiri di depan kelas

18 kerja sama harus dilakukan untuk mengerjakan
pekerjaan yang …
a gampang
b mudah
c berat

19 senang melakukan kerja sama dengan orang lain
membuktikan bahwa manusia termasuk
makhluk …
a sosial
b individu
c hidup
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20 petugas pengibar bendera merah putih di sekolah
pada waktu upacara bendera memerlukan …
a kerja sama c bantuan
b ejekan

21 perangkat desa yang bertugas mengurus orang
meninggal dunia adalah ...
a sekretaris desa
b kaur pemerintahan
c kaur kesra

22 batas alam antara kecamatan satu dengan
kecamatan yang lain berupa ...
a gunung c gapura
b tugu

23 banyaknya penduduk suatu kelurahan dapat dilihat
di ...
a kantor kepolisian
b kantor kelurahan
c peta buta globe atau atlas

24 di dalam ktp terdapat nama ...
a orang tua c saudara
b pemilik

25 rumah susun banyak dibangun di kota kota
keuntungannya adalah ...
a hemat bahan bangunan
b supaya kelihatan megah
c hemat tanah

26 rumah rumah yang letaknya berdekatan dengan
rumah kita disebut ...
a saudara c keluarga
b tetangga
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27 untuk melatih hidup sehat di sekolah diadakan
kegiatan yaitu ...
a seni tari
b pramuka
c usaha kesehatan sekolah (uks)

28 apabila bapak atau ibu guru menerangkan
pelajaran di kelas sebaiknya kalian ...
a biarkan
b catat
c perhatikan

29 sekolah melayani masyarakat di bidang ...
a pemerintahan c sosial
b pendidikan

30 ibu bertugas
mengatur ...
a rumah tangga
b taman
c pekerjaan

31 tugas seorang anak di rumah adalah membantu ...
a tetangga dekatnya
b teman
c orang tua

32 nasihat orang tua hendaknya ...
a dilaksanakan dan ditaati
b ditakuti dan dihindari
c diingat dan didengarkan

33 anak yang lahir terakhir dalam keluarga disebut ...
a sulung
b ipar
c bungsu
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34 saudara seayah seibu dalam suatu keluarga
biasa disebut ...
a saudara kandung
b saudara sepupu
c saudara ipar

35 anak dari paman atau bibi disebut ...
a saudara kandung
b saudara sepupu
c saudara keponakan

II ayo isi titik titik berikut ini
1 bersatu kita ... bercerai kita runtuh
2 bekerja sama di dalam keluarga merupakan

perbuatan yang ...
3 sikap tertib harus dilaksanakan di ...
4 selesai belajar meja belajar harus di ...
5 sesama anggota keluarga harus saling ...
6 apabila nilai kita jelek hati kita akan merasa ...
7 setiap siswa akan merasa ...  jikamemperoleh nilai

yang baik
8 mau mengakui kekurangan diri sendiri merupakan

perbuatan yang perlu ...
9 menimba air dilakukan dengan senang karena

sekaligus ... agar badan menjadi sehat
10 bekerja sama dapat menghemat ...

III marilah menjawab pertanyaan berikut ini
1 sebutkan tiga contoh kerja sama yang

tidak boleh dilakukan



ujian semester 2 111

2 apa kegunaan silsilah keluarga
3 sebutkan tiga macam kewajiban sebagai anak
4 apakah arti pepatah rajin pangkal pandai
5 mengapa kita harus hormat kepada orang tua kita
6 apa manfaat kerja sama di lingkungan
7 sebutkan kerja sama yang dapat dilakukan di

sekolah
8 bagaimana perasaan kalian jika menang

dalam suatu perlombaan
9 apa yang kalian lakukan jika teman kalian

mengajak kerja sama dalam hal yang tidak baik
mengapa

10 apa yang kalian lakukan jika teman mengajak kerja
sama dalam hal yang kebaikan
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akta : surat tanda keterangan yang dibuat
berdasarkan peraturan

album : tempat menyimpan foto atau gambar
anak bungsu : anak yang termuda atau terakhir
anak kembar : dilahirkan  bersama sama dari satu ibu
anak sulung : anak yang tertua atau pertama
asi : air susu ibu
bibi : adik perempuan ayah atau ibu
fakir : orang menderita karena kekurangan
famili : kerabat keluarga
gengsi : kehormatan pengaruh yang diperoleh

karena  perbuatan yang penting
identitas : keadaan atau ciri ciri khusus suatu

benda atau orang
kakek : bapak dari ayah atau ibu
karyawan : orang yang bekerja di lembaga (kantor

perusahaan)
keluarga gabung : keluarga yang terdiri dari ayah ibu

anak dan angota keluarga lainnya
seperti kakek nenek atau paman

keluarga inti : kelurga yang terdiri dari ayah ibu dan
anak

keluarga : bapak ibu dan anak anaknya
kk : kartu keluarga
kms : kartu menuju sehat
komputer : alat untuk menyimpan data data dan

membuat tulisan
ktp : kartu tanda penduduk
montir : orang yang pekerjaannya memperbaiki

mesin
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nenek : ibu dari ayah atau ibu
pakdhe : kakak laki laki ayah atau ibu
paman : adik laki laki dari ayah atau ibu
pembantu : orang yang bertugas membantu

mengurus pekerjaan rumah
posyandu : tempat pelayanan bagi ibu hamil dan

balita
sampul : pembungkus buku atau surat
santun : halus dan baik budi bahasa dan tingkah

laku
sim : surat ijin mengemudi
sopan : tertib
stnk : surat tanda nomor kendaraan
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