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hidup rukun
dalam perbedaanbab 1bab 1bab 1bab 1bab 1

hidup berkeluarga bertetangga
berbangsa dan bernegara
banyak terdapat perbedaan
misalnya perbedaan jenis kelamin
agama dan suku bangsa
dapatkah kamu memberi contoh  hidup
rukun di rumah dan di sekolah

beragam suku bangsa di indonesia
su

m
be

r 
ilu

st
ra

si
 h

ar
ya

na
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a rukun dalam perbedaan
rukun dalam perbedaan
misalnya perbedaan jenis
kelamin perbedaan agama dan
perbedaan suku bangsa

1 perbedaan jenis kelamin
di rumah andi ada ayah ibu
ada kakek dan nenek
ada pula kakak dan adik
mereka disebut keluarga besar pak beni

kalian diajak mempelajari hidup rukun dalam berbagai
perbedaan baik di rumah maupun di sekolah

tujuan pembelajaran

kata kunci • hidup rukun • kegiatan di rumah
• jenis kelamin • kegiatan di sekolah
• agama • kerukunan di rumah
• suku bangsa • kerukunan di sekolah

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

keluarga besar pak beni
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ayah andi bernama pak beni
kakek andi bernama kakek tomo
kakak andi bernama rini
adik andi bernama rina
ibu andi bernama bu suci
nenek andi bernama nenek rani

kita mengenal dua jenis kelamin
ada laki laki dan perempuan
laki laki dan perempuan dalam keluarga
mempunyai tugas masing masing

misalnya pak beni karena laki laki
dan kepala keluarga  maka bertugas
mencari nafkah
bu suci karena wanita dan wakil
kepala keluarga  maka bertugas
mengatur keluarga
walaupun begitu bu suci juga
bekerja di kantor

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

kakek tomo dan pak beni
menanam pohon

ibu suci membersihkan
jendela
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andi dan rina  masih kecil
mereka membantu menyelesaikan pekerjaan
rumah semampunya
andi membantu merapikan tempat
tidur dan membersihkan sepatu
rina membantu menyiram tanaman
kak rini membantu mencuci piring

kakek tomo dan nenek rani juga
membantu menyelesaikan pekerjaan
kakek tomo membantu merawat tanaman
nenek rani membantu memasak

cara berpakaian laki laki
dan perempuan berbeda
laki laki memakai celana dan baju
perempuan memakai rok dan baju
tetapi sekarang perempuan juga banyak
yang memakai celana dan baju

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

zaman sekarang perempuan juga
memakai pakaian seperti laki laki
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dalam bermain laki laki dan
perempuan juga berbeda
anak laki laki suka bermain layang layang
anak perempuan suka bermain boneka
sekarang banyak juga anak
perempuan bermain layang layang
begitu pula anak laki laki sekarang
banyak yang ikut permainan perempuan

di kelas ada murid laki laki dan perempuan
tidak ada perbedaan dalam menerima
pelajaran dari bapak atau ibu guru
semua rajin dan tekun
bapak dan ibu guru senang memiliki
murid murid yang rajin dan tekun

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

saat ini anak perempuan juga terlibat permainan anak
laki laki
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saat istirahat irma bermain
dengan teman temannya
tiba tiba kaki irma terantuk batu
irma jatuh

andi yang melihat segera menolong irma
irma mengucapkan terima kasih
kerukunan harus selalu dijaga
agar hidup tenteram

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

andi menolong irma yang jatuh

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

ibu guru memberikan pelajaran di kelas
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2 perbedaan agama
pemerintah indonesia mengakui ada
enam agama yang berkembang di indonesia
agama itu adalah islam  kristen  katolik
hindu  buddha  dan konghucu

umat islam beribadah di
masjid
idul fitri dan idul adha
adalah hari raya umat
islam

umat kristen dan katolik
beribadah di gereja
natal dan paskah adalah
hari raya umat kristen
dan katolik

umat hindu beribadah
di pura
nyepi dan galungan
adalah
hari raya umat hindusu

m
be

r 
ilu

st
ra

si
h
ar

ya
n
a

pura

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

h
ar

ya
n
a

gereja

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

h
ar

ya
n
a

masjid
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umat buddha beribadah di
wihara
waisak adalah hari raya
umat buddha

umat konghucu beribadah
di klenteng
tahun baru imlek adalah
hari raya umat konghucu

simak bacaan berikut

andi bersekolah di sekolah
dasar negeri bakalan 01
banyak sekali siswa di
sekolah dasar negeri bakalan 01

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

h
ar

ya
n
a

vihara

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

sekolah dasar negeri bakalan

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

klenteng
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siswa di sekolah itu memiliki 
agama yang beragam
ada yang beragama islam  kristen
katolik  hindu  buddha dan konghucu

meskipun agama siswa di
sekolah dasar negeri bakalan 01 berbeda
mereka tetap menjaga kerukunan
mereka juga saling menghargai
dan menghormati

3 perbedaan suku bangsa

bangsa indonesia memiliki beragam 
suku bangsa
ada suku jawa suku batak suku dayak
suku madura  suku minangkabau 
suku sunda dan sebagainya

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

kerukunan agama harus tetap
dijaga
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walaupun beragam suku bangsa dan
kebudayaan tetap bertumpah darah satu
yaitu tanah indonesia

b contoh hidup rukun di rumah
contoh hidup rukun melalui
kegiatan di rumah

1 kegiatan pagi hari
setiap pagi kami bangun pagi
untuk menghindari berebut
menggunakan kamar mandi
ibu membuat peraturan

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

indonesia terdiri atas beragam suku bangsa

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

mandi kegiatan di pagi hari
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siapa yang bangun lebih dahulu
harus segera mandi
yang lain mengerjakan tugas
masing masing
setelah itu mandi bergantian

2 sarapan pagi
setiap pagi kami sarapan
ibu selalu menyiapkan sarapan
masakan ibu enak sekali

sebelum makan kami berdoa
ayah membiasakan kami berdoa
kami makan dengan lahap
ibu menasihati agar makan yang
kenyang terutama sayuran dan buah

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

sarapan pagi
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3 berkumpul bersama

pada sore hari keluarga kami
membiasakan berkumpul bersama
pada kesempatan itu ayah dan
ibu sering menanyakan keadaan
sekolah kami

pada kesempatan itu kadang kadang
kami yang ganti bertanya
misalnya tentang kesulitan
mengerjakan tugas dari sekolah

berkumpul keluarga memang banyak
manfaatnya
salah satunya menunjukkan kerukunan
keluarga

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

berkumpul bersama keluarga
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4 mengerjakan tugas

aku mendapat tugas dari sekolah
untuk dikerjakan di rumah
ketika mengerjakan tugas
aku mengalami kesulitan
aku minta tolong kepada kakak

saat itu kakak juga sedang
mengerjakan tugas
kakak tidak mau diganggu
kakak baik hati
kakak berjanji membantuku
setelah tugasnya selesai

tugas kakak selesai
kakak menepati janji
kakak membantuku belajar
sekarang tugas dari sekolahku
telah selesai

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

kakak membantuku belajar
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5 di rumah bersama kakak

ayah dan ibu pergi mendadak
hari ini
ibu sampai lupa memasak
makanan untuk kami
padahal aku sudah kelaparan

untungnya kakak pulang
kakak kaget dengan keadaanku
kakak segera memasak makanan
aku pun segera makan
enak juga masakan kakak

sore hari aku kesulitan
mengerjakan tugas dari sekolah
kakak dengan senang hati
membimbingku belajar

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

kakak memasak makanan
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malam hari ayah dan ibu pulang
kami gembira menyambutnya
aku bercerita tentang kakak
ayah dan ibu gembira melihat
kerukunan kami

c contoh hidup rukun melalui kegiatan di
sekolah
hidup rukun di sekolah
contohnya seperti berikut

1 piket kelas

andi berangkat sekolah lebih pagi
andi mendapat tugas piket kelas
andi satu kelompok dengan
sinta budi eni dan susi
mereka juga berangkat pagi
mereka bekerja membersihkan kelas

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

murid piket membersihkan kelas
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budi menaikkan kursi ke meja
sinta dan eni menyapu lantai
susi membersihkan meja
semua kotoran disapu keluar kelas
andi menyiapkan tempat sampah
di luar kelas

meja guru ditata rapi
papan tulis dibersihkan
sebelum bel pelajaran berbunyi
semua pekerjaan telah selesai

2 bermain bersama

pada jam istirahat
semua siswa berada di luar kelas
mereka membuat kelompok bermain

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

suasana pada saat jam istirahat
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andi dan kawan kawan
juga bermain bersama
mereka bermain kejar kejaran
mereka senang sekali
mereka sangat rukun

3 ban kempis

andi berangkat sekolah naik sepeda
sepanjang jalan andi bernyanyi kecil
andi menyapa orang yang dikenalnya
tiba tiba ban belakang sepedanya kempis
jalan sepeda menjadi oleng

andi turun dari sepeda
diperiksa ban sepedanya
ternyata ban belakang terkena paku
ban itu sekarang kempis

andi mencari tukang tambal ban
tetapi di sekitar itu tidak ada
terpaksa andi menuntun sepedanya
keringat andi bercucuran

tiba tiba tino teman andi lewat
tino juga naik sepeda
tino berhenti di samping andi
tino menanyakan kerusakan sepeda andi
andi menjawab ban kempis
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tino mendampingi andi mencari
tukang tambal ban
untungnya tukang tambal ban
segera ditemukan

tino dan andi khawatir
terlambat sekolah
tino memberi ide sepeda andi ditinggal
tino juga mengajak andi naik
sepedanya ke sekolah
mereka berboncengan ke sekolah

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

tino membonceng andi ke sekolah
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d menerapkan hidup rukun di rumah dan
di sekolah

hidup rukun harus dilaksanakan
di semua tempat
hidup rukun dapat dilaksanakan
di rumah dan sekolah

1 hidup rukun di rumah
perhatikan wacana berikut

a pensil warna

kak rini akan mengerjakan
tugas dari sekolah
kak rini membutuhkan pensil warna
tetapi pensil warna yang biasa
ditaruh di mejanya tidak ada

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

andi mengembalikan pensil
warna kak rini
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tiba tiba andi datang
membawa pensil warna
andi meminta maaf karena
menggunakan pensil warna
kak rini tanpa izin

kak rini yang tadinya mau
marah menjadi reda marahnya
kak rini menasihati adiknya
agar meminta izin apabila
meminjam barang

b membantu ibu

orang tuaku selalu adil
dalam memberi tugas di rumah
kakak diberi tugas mencuci
aku diberi tugas menyapu

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

aku membantu ibu menyapu lantai
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kami menerima tugas dengan  senang hati
rumah menjadi bersih dan rapi
rumahku adalah istanaku

c adil tidak berarti sama

setiap berangkat sekolah
aku dan kakak diberi uang saku
uang saku kakak lebih banyak
daripada uang sakuku

aku tidak boleh iri
kebutuhan kakak lebih banyak
orang tua memberi sesuai
dengan kebutuhan
itu bukan berarti pilih kasih
orang tua sayang kepada anaknya

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

ayah memberi uang saku
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2 hidup rukun di sekolah
hidup rukun di sekolah
dapat dilihat pada kegiatan berikut

a upacara bendera

setiap hari senin di sekolah
diadakan upacara bendera
semua guru dan murid
wajib mengikutinya

upacara bendera banyak manfaatnya
misalnya melatih kedisiplinan
ketertiban juga membina
persatuan dan kesatuan

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

setiap murid wajib mengikuti upacara bendera
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b membantu teman yang membutuhkan

ibu guru akan mengadakan ujian
tertulis pendidikan kewarganegaraan
anak anak sibuk mempersiapkan
tiba tiba tina menangis

ibu guru mendekati tina
ibu guru bertanya
mengapa tina menangis
tina menjawab ia lupa membawa
penghapus

ibu guru bertanya kepada
anak anak lain
siapakah yang punya penghapus dua

andi mengacungkan jari
ibu guru bertanya kepada andi
maukah meminjamkan penghapus

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

tina menangis karena tidak membawa
penghapus
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satunya untuk tina
andi mengangguk mengiyakan
ibu guru memuji perbuatan andi

kita harus membantu teman yang
membutuhkan
membantu harus untuk kebaikan
bukan untuk kejahatan

c mengerjakan tugas bersama
ibu guru memberi tugas kepada
murid murid kelas satu
mereka dibagi menjadi beberapa kelompok
anak anak berebut memilih kelompok

kerja kelompok banyak manfaatnya
pekerjaan berat menjadi ringan
kerja kelompok juga membentuk
kerukunan

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

ibu guru memberi nasihat kepada anak anak
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pembiasaan
biasakanlah berperilaku di bawah ini

rukun dengan teman saling memaafkan

bermain dengan adik tidak membedakan teman

patuh pada nasihat orang tua
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salin dan isilah di bukumu
nama :
jenis kelamin :
agama :
suku bangsa :
isilah tabel berikut

tugas mandiri

no nama nama
teman sekelas

jenis kelamin

laki laki perempuan
agama

suku
bangsa
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tugas kelompok

lakukan tugas ini bersama kelompokmu
amatilah binatang
yang ada di sekitar sekolah
sebutkan nama binatang yang ditemui
sebutkan pula jumlahnya
kemudian catatlah di buku tugas
lakukan dengan kerja sama yang baik
laporkan hasil pengamatanmu
dengan bahasa yang baik dan benar
mintalah petunjuk gurumu
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kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah jawaban yang tepat

1 ayah andi berjenis kelamin
a laki laki
b perempuan
c wanita

2 gambar di samping adalah
tempat ibadah umat
a islam
b kristen
c hindu

3 hari raya natal dirayakan oleh umat agama

a islam
b kristen
c hindu

4 gambar di samping adalah
suku dari
a sunda
b jawa
c papua

pelatihan
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5 tugas utamanya mencari nafkah
di keluarga adalah
a ayah c kakak
b ibu

6 kepada teman perempuan sikap kita
adalah
a menghormati
b mengejek
c mengucilkan

7 olahraga sebaiknya dilakukan setiap
a pagi hari
b siang hari
c malam hari

8 gambar di samping
menunjukkan hidup
a rukun
b susah
c bersama

9 orang tua kita di sekolah adalah
a tukang kebun
b bapak dan ibu guru
c bapak dan ibu wali

10 apabila ada teman yang berkelahi segera
kita

a lerai
b lihat
c marahi
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11 kegiatan kerukunan di kelas contohnya
a menyontek saat ujian
b berkelahi dengan teman
c melaksanakan piket

12 saat bangun tidur yang dilakukan doni
seharusnya
a merapikan tempat tidur
b bermalas malasan
c makan

13 orang tua akan merasa senang jika
melihat putra putrinya dapat hidup
a bersaing
b rukun
c manja

14 terhadap teman dan tetangga kita harus

a menghormati
b mengejek
c memusuhi

15 saling menghormati dapat mewujudkan
rasa

a bebas lepas
b selalu bersama
c aman dan damai
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b isilah dengan jawaban yang benar

1 kakek ayah dan paman
berjenis kelamin

2 nenek ibu dan bibi
berjenis kelamin

3 pura merupakan tempat ibadah
umat beragama

4 galungan hari besar agama

5 supaya dapat berbicara dengan
lain suku indonesia menggunakan
bahasa

6 jika ingin pinjam mainan maka
sebaiknya kita

7 kepada yang lebih muda kita harus

8 jika ada teman yang

kehilangan pensil maka

9 sesama teman harus saling

10 jika mendapat giliran piket
maka harus berangkat lebih

c jawablah dengan benar

1 di manakah kamu beribadah

2 sebutkan suku bangsa yang kamu ketahui
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kata bijak

3 berilah contoh kerukunan di rumah

4 berilah contoh kerukunan di sekolah

5 siapa yang senang jika kita rukun dengan
saudara

• bhinneka tunggal ika
artinya berbeda beda tetapi tetap satu

• kerukunan dengan sesama adalah
perbuatan baik

• hidup rukun menciptakan kebahagiaan
• patuhi nasihat orang tuamu
• laksanakan perintah orang tuamu
• sayangilah sesama manusia
• hormatilah gurumu
• ayo menjalin persatuan dan kesatuan



tertib di rumah
dan di sekolahbab 2bab 2bab 2bab 2bab 2

di rumah ada tata tertib
di sekolah juga ada tata tertib
tata tertib juga disebut aturan
patuhilah tata tertib yang ada
baik di rumah ataupun di sekolah
mematuhi tata tertib
menyebabkan hidup teratur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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melaksanakan upacara bendera
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a tata tertib di rumah
di setiap rumah atau keluarga
pasti mempunyai tata tertib
yang berbeda beda
tata tertib di rumah perlu
dipatuhi dan dilaksanakan agar
kehidupan keluarga menjadi harmonis
dan sejahtera
tata tertib di rumah misalnya
sebagai berikut

1 tertib bangun tidur
ayo nyanyikan lagu ini

bangun tidur ku terus mandi
tidak lupa menggosok gigi
habis mandi kutolong ibu
membersihkan tempat tidurku

kalian diajak untuk membiasakan diri berlaku tertib di
rumah dan di sekolah

tujuan pembelajaran

kata kunci • ketertiban • di sekolah
• di rumah • pelaksanakan ketertiban
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bangun pagi biasakan jam lima pagi
tempat tidur langsung dirapikan
bangun pagi badan menjadi segar
berangkat sekolah pun tidak terlambat

2 mengembalikan barang pada tempatnya

tertib mengembalikan barang
pada tempatnya sangat penting
barang yang berserakan
tidak sedap dipandang
suasana jadi tidak nyaman

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

merapikan mainan setelah
digunakan
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merapikan tempat tidur
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namun apabila barang barang
tertib diletakkan pada tempatnya
mencarinya pun jadi mudah
suasananya pun indah dilihat

3 tertib belajar dan membantu orang tua

tugas utama pelajar adalah belajar
rajin belajar pangkal pandai
jika ada pekerjaan rumah
sebaiknya dikerjakan setelah pulang
dari sekolah

malam hari juga harus belajar
malam hari belajar untuk pelajaran
esok harinya
peralatan sekolah untuk esok hari
sebaiknya dipersiapkan malam hari
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tertib belajar



37tertib di rumah dan di sekolah

seorang pelajar selain giat belajar
harus rajin membantu orang tua
sesuatu yang dikerjakan bersama
menjadi ringan

lakukan tugas ini bersama kelompokmu
cobalah membuat jadwal piket kelasmu
dari hari senin sampai dengan sabtu
mintalah pendapat teman satu kelompok
bandingkan hasilnya dengan kelompok lain
apakah ada persamaannya
apakah ada perbedaannya
hasilnya serahkan kepada guru untuk dinilai

b tata tertib di sekolah
tata tertib di sekolah dapat
dibedakan atas tata tertib tertulis
dan tata tertib tidak tertulis

tata tertib tertulis adalah
aturan yang dibuat tertulis
contoh tata tertib tertulis
antara lain jam pelajaran dimulai
jadwal piket dan pakaian seragam
yang harus digunakan

tugas kelompok
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tata tertib apabila dilanggar
akan mendapat sanksi atau hukuman

1 terlambat sekolah

pelajaran dimulai pukul tujuh
murid dan guru harus sudah datang
apabila ada yang terlambat
mendapat hukuman

2 jadwal piket kelas

keindahan dan kerapian kelas
tanggung jawab anggota kelas
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terlambat masuk sekolah
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membersihkan kelas



39tertib di rumah dan di sekolah

untuk menjaga keindahan dan
kerapian kelas diadakan jadwal
piket kelas

kelompok yang mendapat giliran
piket harus datang lebih pagi
agar kelas dapat dibersihkan
dan siap digunakan sebelum
pelajaran dimulai

kelas yang bersih sangat nyaman
untuk belajar
prestasi pun akan meningkat

3 berpakaian seragam

berpakaian seragam merupakan
salah satu tata tertib di sekolah
murid sekolah dasar
berseragam putih merah
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berpakaian seragam sekolah
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pada saat olahraga juga
menggunakan seragam olahraga
pakaian seragam sekolah
salah satu fungsinya untuk
menghindari persaingan antarsiswa

sekarang kamu tahu pentingnya 
tata tertib di rumah dan di sekolah
coba kamu sebutkan apa saja
tata tertib yang ada di sekolah
dan di rumahmu
tulislah di bukumu dengan bahasa
yang baik seperti contoh berikut

c melaksanakan ketertiban di rumah
ketertiban atau aturan apabila
dilaksanakan menjadikan kehidupan
tertib dan teratur

tugas mandiri

no tata tertib di rumah tata tertib di sekolah

1
2
3
4
5
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1 mengerjakan pekerjaan rumah

andi selesai sekolah langsung
pulang ke rumah
baju seragam segera diganti
pakaian harian
sepatu dan tas pun diletakkan
pada tempatnya

andi segera makan siang
selesai makan segera
mengerjakan pekerjaan rumah
apabila ada yang tidak dimengerti
andi bertanya kepada ayah ibu
atau kakaknya
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mengerjakan pekerjaan rumah
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2 belajar tepat waktu

andi setiap malam belajar
saat belajar televisi dimatikan
penerangan lampu juga harus cukup
suasana menjadi tenang
andi belajar di kamar tidur

andi memang anak yang rajin
belajar tidak pernah menunggu
disuruh orang tua
andi suka sekali membaca
andi bercita cita ingin menjadi dokter

3 berlaku sopan
ibu selalu menasihati agar selalu
menghormati dan menyayangi
terhadap semua anggota keluarga
kepada yang lebih tua
harus menghormati
kepada yang lebih muda
harus menyayangi
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andi bersiap untuk belajar
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kepada tetangga juga harus  bersikap sopan
sehingga hubungan menjadi baik
jika ada tamu kita persilakan masuk
dan duduk di ruang tamu
menghormati tamu merupakan
sikap terpuji

d melaksanakan ketertiban di sekolah
ketertiban di sekolah menjadi
tanggung jawab semua warga sekolah
pelanggaran ketertiban sekolah
menyebabkan mendapatkan
sanksi atau hukuman
berikut contoh melaksanakan
ketertiban di sekolah
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kita harus menghormati tamu
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1 berpakaian seragam

andi dan kakaknya rini berpamitan
kepada ayah dan ibunya
mereka berangkat ke sekolah
mereka berseragam rapi dan lengkap

di sekolah banyak murid yang datang
hari ini diadakan upacara bendera
semua murid berpakaian seragam
upacara bendera melatih berdisiplin
dan cinta tanah air

2 mengikuti pelajaran dengan tertib

suasana kelas hening
ibu guru menerangkan pelajaran
murid mendengarkan dengan saksama
sesekali ada murid yang bertanya
jika ada yang kurang jelas
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pergi sekolah berpakaian seragam
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ibu guru selesai menerangkan
memberi tugas
semua murid tertib mengerjakan

3 datang tepat waktu

tito bangun kesiangan
tito selesai mandi langsung
berangkat sekolah

sampai di sekolah pelajaran
telah dimulai
tito mengetuk pintu dan
masuk kelas
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tito terlambat masuk kelas
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mengikuti pelajaran dengan tertib
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ibu guru menegur tito
supaya tidak terlambat lagi
tito berjanji tidak akan
mengulangi

pembiasaan
salin dan kerjakan di bukumu
berilah tanda ( ) pada kebiasaan yang baik
tanda (X) pada kebiasaan buruk
pernyataan di bawah ini

1 terlambat sekolah

2 mengerjakan tugas

3 berbincang dengan
teman saat pelajaran

4 menghargai teman
yang bertanya pada
guru

5 menjenguk teman
yang sakit

no kegiatan baik buruk
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salin dan kerjakan di buku tugasmu
sebutkan contoh tindakan yang mencerminkan
perbuatan tidak tertib baik di rumah maupun di
sekolah

tugas mandiri

no tidak tertib di rumah tidak tertib di sekolah

1
2
3
4
5
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pelatihan

kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah jawaban yang benar

1 jam lima pagi kita sudah harus 
a tidur
b bangun
c makan

2 pada saat ibu sedang repot

kita sebaiknya 
a membantunya
b menghiburnya
c melihatnya

3 menaruh barang sembarangan adalah
perilaku
a tidak bahagia
b tidak senang
c tidak tertib

4 memakai seragam merupakan tata tertib

di

a rumah
b sekolah
c taman
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5. sehabis disapu semua kotoran
dibuang ke
a selokan
b sungai
c tempat sampah

6 pada saat pelajaran berlangsung suasana
kelas harus

a ramai
b gaduh
c tenang

7 supaya bersih seragam sekolah harus 
a dicuci
b dilipat
c disetrika

8 tugas yang diberikan oleh ibu guru

harus segera kita 
a abaikan
b tinggalkan
c kerjakan

9 sebaiknya makan di keluarga dilakukan
secara
a bebas
b tertib
c santai
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10 kak rini sedang 
a membaca
b menggambar
c menyanyi

11 andi sebelum tidur 
a menyanyi
b melamun
c berdoa

12 kita sesudah makan dan sebelum tidur
harus
a membasuh muka
b menggosok gigi
c mandi dan mencuci

13 tata tertib di sekolah harus
dipatuhi oleh 
a bapak ibu guru
b murid murid
c semua warga sekolah

14 jika ibu memberi nasihat maka

sebaiknya
a didengarkan
b diabaikan
c dibiarkan
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15 anak yang tertib masuk sekolah adalah
yang masuk kelas 
a pelajaran berlangsung
b pelajaran dimulai
c sebelum pelajaran dimulai

b isilah dengan jawaban yang tepat

1 sebelum berangkat ke sekolah 
dahulu kepada orang tua kita

2 saat makan kita tidak boleh 
supaya tidak tersedak

3 membersihkan kelas termasuk ketertiban di

4 tugas utama seorang murid adalah 

5 sepulang sekolah sepatu ditaruh di 

6 tugas pekerjaan rumah sebaiknya
dikerjakan di 

7 upacara bendera dilakukan dengan 

8 sebelum tidur lampu yang

tidak digunakan harus 

9 pada musim hujan ke sekolah memakai

10 anak yang tidak tertib akan  ibu guru
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c jawablah dengan benar

1 di mana saja kamu harus

berlaku tertib

2 bagaimana jika kamu tidak tertib

di rumah

3 siapakah yang harus berlaku tertib

4 pakaian apa saja yang dikenakan

saat upacara bendera

5 siapa saja yang membimbing
dan mendidik kita

• ketertiban pangkal keteraturan
• patuh terhadap tata tertib

akan membawa ketertiban
• patuh terhadap tata tertib adalah

sikap yang terpuji
• patuh terhadap tata tertib akan

menjadikan kita dihargai teman
guru dan orang tua

• sikap tertib mencerminkan pribadi yang baik

kata bijak



kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah jawaban yang paling tepat

1 tidak pernah cekcok dengan saudara

 dan teman disebut 
a rukun
b sehat
c kuat

2 gambar di samping
menunjukkan hidup

a semangat
b rukun
c sederhana

3 jika ada tamu yang ikut
beribadah di rumah maka kita harus

a menghargai
b menolak
c melarang

semester  1
evaluasi
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4 tempat ibadah umat islam adalah 

          a     b      c

5 tempat belajar diatur supaya 

a kotor
b rapi
c mudah

6 pemeluk agama buddha beribadah di 
a wihara
b pura
c masjid

7 waisak merupakan hari raya agama 
a islam
b buddha
c hindu

8 dengan tetangga kita harus senantiasa
hidup
a berselisih
b bersaing
c rukun
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9 kerukunan akan membawa 
a kekacauan
b kedamaian
c keadilan

10 kota suci bagi umat kristen adalah 
a mekah
b. yerussalem
c. vatikan

11 ulama adalah salah satu pemuka agama

a islam
b hindu
c buddha

12 weda merupakan kitab suci agama 
a islam
b hindu
c buddha

13 rumah rudi dan rumah sandra berdekatan
mereka disebut 
a bertetangga
b bersaudara
c berfamili

14 dedi selalu berbakti kepada 
a teman
b tetangga
c orang tua



pendidikan kewarganegaraan 1 sd dan mi56

15 gambar di samping
menunjukkan bahwa
soni sedang 
a bermain
b tidur
c belajar

16 kegiatan di samping
contoh makan secara

a santai
b bebas
c tertib

17 murid yang melanggar tata tertib akan
terkena
a manfaat
b hadiah
c hukuman

18 dengan teman yang berbeda agama
kita harus saling 
a menghormati
b menghina
c menggoda
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19 anak yang nakal akan  teman
temannya
a disegani
b dijauhi
c disenangi

20 orang tua kita laki laki adalah 
a kakek
b ibu
c ayah

b isilah dengan jawaban yang benar

1 jika kita menjadi anak yang patuh maka
orang tua akan merasa 

2 kebersihan rumah menjadi tanggung jawab

3 orang tua membagi tugas kepada kita
sesuai dengan 

4 semua orang tua  kepada anaknya

5 apabila berada di
dekat teman yang
melakukan kegiatan
seperti di samping kita
harus menjaga 
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6 bila semua warga sekolah menaati tata
tertib sekolah maka kegiatan belajar
mengajar akan berjalan 

7 bel berbunyi murid murid masuk kelas
dengan

8 kepada teman yang berbeda agama kita
harus menjaga 

9 rumah yang bersih dan rapi membuat kita
merasa

10 kepada anggota keluarga yang lain kita
harus saling 

c jodohkan pernyataan berikut dengan jawaban
yang benar

1 kasih   kepada
beta tak terhingga
sepanjang masa

2 kebersihan kelas menjadi
tanggung jawab

berebutan

alquran

berdoa
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3 Apabila semua warga
sekolah mematuhi tata
tertib sekolah akan

4 soni jatuh maka kamu

akan

5 saat masuk kelas tidak

boleh

6 kitab suci agama islam

adalah

7 semboyan negara
indonesia adalah

8 sebelum tidur tidak lupa

untuk

9 aturan sekolah juga

disebut

10 di jalan raya kita harus
patuh pada

tenang dan
teratur

peraturan lalu
lintas

warga kelas

menolongnya

ibu

tata tertib

bhinneka
tunggal ika
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d jawablah dengan singkat dan benar

1 tempat ibadah umat agama apakah masjid
itu

2 rumah gadang berasal dari daerah mana

3 disebut apakah anak yang lahir terakhir

4 sebutkan agama yang diakui di indonesia

5 siapakah yang berkewajiban mencari
nafkah dalam keluarga



hak anak di rumah
dan di sekolahbab 3

setiap manusia punya hak
sebagai anak kamu juga punya hak
baik di rumah maupun di sekolah
hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu
hak itu penting karena menjadi
alat mewujudkan keinginan
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bermain dan belajar adalah hak anak
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a hak anak
kalian sebagai anak indonesia
juga memiliki hak
hak yang dimiliki anak misalnya
sebagai berikut

1 hak untuk bermain

siang itu  perempatan jalan
sudirman sangat ramai
di sudut jalan tampak anak
kecil meminta minta kepada
pengendara mobil dan motor

kalian diajak mempelajari hak anak di rumah dan
di sekolah serta mampu melaksanakannya

tujuan pembelajaran

kata kunci • hak anak di rumah • hak anak di sekolah
• melaksanakan haknya
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anak meminta minta di perempatan jalan
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anak kecil itu seharusnya
masih bermain dengan teman
sebayanya
namun keadaan orang tua
yang miskin membuat anak
kecil harus ikut membantu
mencari nafkah

2 hak belajar dengan gembira

keluarga pak tomas sering bertengkar
mereka bertengkar tidak mengenal waktu
akibatnya kehidupan keluarga pak tomas
tidak tenteram

wili anak pak tomas tidak dapat
belajar dengan tenang dan gembira
karena sering mendengar
orang tuanya bertengkar

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

keluarga yang bertengkar
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3 hak didengar pendapatnya
sore itu keluarga pak harun
berkumpul di ruang makan
mereka berkumpul untuk membicarakan
acara liburan sekolah

satu per satu setiap anggota
keluarga dimintai pendapat
amin dan nisa meskipun masih
kecil juga dimintai pendapatnya

setelah semua berpendapat suara
terbanyak yang akan dilaksanakan
semua wajib melaksanakan hasil
musyawarah dengan penuh tanggung jawab

b melaksanakan hak anak di rumah
beberapa hak anak di rumah
seperti berikut

1 hak untuk bermain
pada hari minggu
andi bermain di halaman
andi memiliki mainan baru
mainan ular tangga namanya

dona melihatnya
andi dan dona bermain bersama
mereka mencoba bermain
bermain itu hak anak
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2 hak untuk belajar

andi duduk di kelas satu
ibu memberi kesempatan belajar
televisi pun dimatikan
andi belajar dibimbing ayah

andi belajar membaca
membaca itu belajar
belajar juga hak setiap anak

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

andi dan dona bermain ular tangga

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

ayah membimbing andi belajar
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3 hak untuk bertanya

selesai makan pak beni bercerita
kepada anggota keluarga lainnya
mereka mendengarkan dengan saksama

andi bertanya kepada ayah
yang lain ikut mendengarkan
ayah menjawab pertanyaan andi
bertanya dan mendengarkan
adalah hak setiap anak

4 hak untuk berpendapat
semua anggota keluarga
memiliki hak berpendapat
dan hak untuk menjawab

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

pak beni bercerita kepada
keluarganya
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kerjakan di buku tugas
buatlah jadwal bermain dan belajarmu
dalam waktu satu minggu
setelah selesai  bandingkan dengan jadwal
milik temanmu
adakah kesamaan atau perbedaan
lebih banyak waktu belajar ataukah
bermain jadwal milikmu
bagaimana pula dengan jadwal temanmu

c melaksanakan hak anak di sekolah
pelaksanaan hak anak di sekolah
seperti berikut

1   menerima pelajaran
murid berhak menerima pelajaran
dari bu guru dan pak guru di sekolah
murid tidak boleh dibeda bedakan
dalam menerima pelajaran

tugas mandiri

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

setiap murid berhak mendapat
pelajaran
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bu farida guru kelas satu
bu farida memberi kesempatan
kepada murid untuk bertanya
sebelum bertanya mengacungkan jari
murid murid senang belajar

2   mendapat nilai bagus
ibu guru memberi tugas murid-murid
mereka tekun mengerjakan
mita anak yang rajin dan tekun
maka nilai mita bagus

bu guru adil memberi nilai
murid rajin mendapat nilai bagus
murid malas nilainya jelek
bu guru menulisnya dalam rapor
rapor adalah laporan hasil belajar

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

mita menerima rapor
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3   mendapat pujian

bu farida memuji muridnya yang pandai
nana dipuji karena lancar membaca
dewi dipuji karena tulisannya bagus
mereka senang dipuji karena kemampuannya

4    mendapat hadiah
pada akhir tahun
semua murid menerima hasil belajar
nilainya tertulis di dalam rapor

bu guru memberi hadiah
kepada murid yang nilainya istimewa

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
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nana mendapat hadiah karena
hasil belajarnya bagus

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

nana lancar membaca
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nana memperoleh nilai tertinggi
ia berhak menerima hadiah
ia senang sekali
tetapi tidak sombong

5 mendapat perhatian dari guru

kemampuan murid tidak sama
ada yang pandai dan ada yang malas
mereka mendapat kesempatan sama
untuk bertanya dan
menjawab pertanyaan guru

6 kesempatan bermain

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

setiap murid mendapat perhatian
yang sama dari guru

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

bermain bola
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waktu istirahat murid keluar kelas
mereka bermain di halaman
bermain mengembangkan daya pikir
menghilangkan rasa lelah setelah belajar

pembiasaan
salinlah di buku tugasmu
berilah tanda ( ) jika baik dilakukan
berilah tanda (X) jika buruk dilakukan

1 2

3 4

membentak ibu berpamitan sebelum
bersekolah

bertanya apabila
mengalami kesulitan

berebut majalah
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5 6

isi daftar berikut dengan memberi tanda ( )
untuk memilih hak atau kewajiban
kerjakan di buku tugasmu

tugas mandiri

no pernyataan hak

 1 bertanya . . .
 2 bertengkar . . . . . .
 3 mendengarkan cerita . . . . . .
 4 bermain dengan teman . . . . . .
 5 memperoleh pendidikan . . . . . .
 6 mendapatkan kasih sayang . . . . . .
 7 dimarahi ibu . . . . . .
 8 mencoret coret papan tulis . . . . . .
 9 disuruh bekerja . . . . . .
10 mengerjakan pr . . . . . .

kewajiban

menghormati orang tua rajin belajar
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tagor adalah murid baru
ia berasal dari sumatra barat
tagor di kelas masih merasa malu
tagor lebih suka diam
apabila tidak diajak bicara lebih dulu

buatlah kelompok yang terdiri atas enam orang
perankan di depan kelas
suasana kelas apabila ada murid baru
pilih satu temanmu sebagai tagor
apa saja hak yang bisa diperoleh tagor
sebagai murid baru

kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah jawaban yang benar

1 salah satu hak anak dari orang tua ialah 

a membantu orang tua
b taat dan patuh
c memperoleh kasih sayang

2 hak dan kewajiban harus berjalan 

a berbeda
b seimbang
c sebelah

pelatihan

tugas kelompok
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3 kita berhak berbuat sesuatu asal itu tidak
merugikan
a orang lain
b ayah
c kakak

4 gambar di samping
menunjukkan bahwa anak
mempunyai hak untuk
a bermain
b belajar
c bekerja

5 hak anak untuk bermain tampak pada
gambar

a  b     c
6 ibu memberi kasih sayang dengan 

a susah
b tulus
c berat

7 termasuk hak anak di sekolah adalah
a membantu orang tua
b menerima pelajaran
c menolong teman
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8 bima sedang 
adiknya
a mengasuh
b mengejek
c bertengkar

9 memperoleh perlindungan adalah hak
 dalam keluarga

a ayah
b ibu
c anak

10 contoh hidup rukun dalam keluarga 

a membuat adik menangis
b memarahi adik
c bermain dengan adik

b lengkapi dengan jawaban yang benar
1 kasih anak sepanjang jalan  kasih ibu

sepanjang

2 orang tua melindungi saya agar tidak 

3 amati gambar
ibu memberi izin untuk
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4 jika sakit berobat ke 

5 kesempatan bertanya adalah  anak

c jawablah dengan benar

1 apa yang dilakukan ibu

jika kamu lapar

2 ceritakan gambar di
samping

3 kapan biasanya ibu mendongeng

4 bagaimana cara bertanya

5 siapa yang menyuapi ketika kamu kecil

• setiap orang harus menghormati
hak yang dimiliki orang lain

• hormatilah hak orang lain jika
hakmu ingin dihormati

• saling menghargai dan menghormati
menjadikan hidup rukun dan damai

• hak adalah kekuasaan berbuat sesuatu

kata bijak



kewajiban anak di
rumah dan di sekolahbab 4

setiap anak punya kewajiban
kewajiban adalah sesuatu
yang harus dilaksanakan
kewajiban itu harus dilaksanakan
baik di rumah maupun di sekolah

su
m

be
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ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

belajar merupakan hak dan kewajiban murid
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a kewajiban anak di rumah
kewajiban anak di rumah
bermacam macam
kewajiban anak di rumah
seperti berikut

1 melaksanakan ibadah
andi beragama islam
andi rajin beribadah
setiap hari melaksanakan salat
wajib sebanyak lima waktu

andi setiap selesai salat
selalu tekun berdoa
selain berdoa untuk
dirinya juga untuk ayah
dan ibunya

kalian diajak mempelajari berbagai aturan di keluarga
dan di masyarakat lalu melaksanakannya

tujuan pembelajaran

kata kunci • tata tertib • aturan
• keluarga • masyarakat

su
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ilu
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 h
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ya
na

andi melakukan ibadah
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2 berbakti kepada ayah dan ibu

berbakti kepada ayah dan ibu
wajib dilaksanakan oleh anak
caranya melaksanakan perintah ayah dan ibu
dan menuruti semua nasihatnya

3 membantu ibu

pekerjaan ibu banyak
agar cepat selesai
kita harus membantu ibu
misalnya merapikan tempat tidur dan
melipat selimut sendiri

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

membersihkan rumah

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

merapikan tempat tidur
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4 bersikap sopan
kepada orang tua harus sopan
bertutur kata dan perilaku yang baik

misalnya sebelum berangkat sekolah
berpamitan kepada ayah dan ibu
minta doa restu
mengulurkan tangan untuk bersalaman

5 menyayangi adik
apa saja kewajiban
kakak terhadap adik
kewajiban kakak misalnya
membimbing adik

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
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membimbing adik berjalan

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

berpamitan sebelum
berangkat sekolah
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agar adik tidak menangis
harus diajak bermain
kepada adik kakak harus
menyayanginya

kerjakan sesuai perintahnya
di rumah kamu tentu memiliki
tanaman atau binatang peliharaan
rawatlah tanaman dan binatang
itu dengan baik
agar tanaman tumbuh subur
sirami dan berilah pupuk

binatang peliharaan berilah makan
dan minum yang cukup
bersihkan kandangnya dengan rutin
agar binatang hidup sehat

b kewajiban anak di sekolah
murid memiliki kewajiban
yang harus dikerjakan
kewajiban utama adalah belajar

tugas mandiri
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1 tertib masuk kelas

tet  tet tet
bel berbunyi tanda masuk
murid kelas satu berbaris
dipimpin ketua kelas
mereka taat kepada ketua kelas
satu per satu mereka masuk kelas

murid kelas satu duduk rapi
mengikuti pelajaran
mengerjakan tugas dari guru

2 menghormati guru

ketua kelas memberi aba aba
siap gerak
kepada bu guru beri salam
selamat pagi bu

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

berbaris sebelum masuk kelas
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bu guru menyambut salam anak anak
selamat pagi anak anak

3 mematuhi nasihat guru

bu guru memberi nasihat
agar pintar harus belajar
dan melaksanakan perintah
melaksanakan perintah
disebut patuh

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
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bu guru menasihati murid

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

murid memberi salam kepada
bu guru
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4 menaati tata tertib
kegiatan di sekolah supaya
berjalan lancar maka dibuat peraturan
peraturan disebut juga tata tertib

selain peraturan ada sanksi
sanksi disebut juga hukuman
yang tidak melaksanakan tata tertib
diberi sanksi

tata tertib sekolah

memakai seragam
masuk dengan tertib
mengikuti upacara

menjaga kebersihan
tenang dalam kelas
melaksanakan piket

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

murid melanggar tata tertib diberi
sanksi
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5 menjaga kebersihan
semua warga sekolah harus
menjaga kebersihan sekolah
halaman sekolah yang kotor
harus segera dibersihkan

sejak dini hendaknya dibiasakan
membuang sampah pada tempatnya
sekolah yang terjaga kebersihannya
nyaman untuk menerima pelajaran

kerjakan sesuai perintahnya
saat pelajaran di kelas berlangsung
ikutilah pelajaran dengan baik
jangan bercanda dengan teman

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
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membuang sampah pada tempatnya

tugas mandiri
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jika belum paham
bertanyalah pada guru
perhatikan juga
ketika ada teman bertanya
apabila semua itu kalian laksanakan
maka kalian akan pandai

c aturan dalam masyarakat
masyarakat adalah kumpulan manusia
yang terikat oleh aturan yang dibuat
dan ditaati bersama
aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat
satu dengan masyarakat lain berbeda
aturan yang berlaku di masyarakat
antara lain sebagai berikut

1 cara bertamu
nana hendak bertamu
sebelum masuk rumah
harus mengetuk pintu dahulu
dan mengucapkan salam
setelah dipersilakan
nana baru masuk

su
m

be
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ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

nana mengetuk pintu
ketika hendak bertamu
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2 tolong menolong
hidup sebagai anggota masyarakat
tidak dapat hidup sendiri
setiap orang memerlukan bantuan orang lain
hidup bermasyarakat
harus saling menolong
tolong menolong harus dengan ikhlas

dona menolong nenek
nenek sulit menyeberang jalan
dona menolong dengan ikhlas

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
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dona menolong nenek



88 pendidikan kewarganegaraan 1 sd dan mi

3 kerja bakti
kebersihan kampung menjadi
tanggung jawab bersama
anak anak dapat membantu
sesuai kemampuannya

4 tata krama
tingkah laku yang baik kepada
teman  saudara  orang tua  tetangga
dan kepada siapa saja
itu disebut tata krama

d pelaksanaan aturan di masyarakat
setiap warga wajib melaksanakan
aturan agar masyarakat tenteram
kepentingan umum sebaiknya
dibicarakan bersama
pembicaraan orang banyak
untuk membuat kesepakatan
disebut musyawarah

su
m

be
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ilu
st

ra
si

 h
ar

ya
na

melaksanakan kerja
bakti
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dalam musyawarah semua berhak
mengajukan usul dan berpendapat

pembiasaan
salin dan kerjakan di buku tugasmu
berilah tanda ( ) yang aktivitasnya
bisa kamu kerjakan sendiri
1 setiap pagi

2 bangun tidur

su
m

be
r 

ilu
st

ra
si

h
ar

ya
n
a

rapat warga

bermain mandi belajar

merapikan tempat
tidur

bermain sepak bola berhias



90 pendidikan kewarganegaraan 1 sd dan mi

3 di sekolah

4   membantu ibu

5   ada pengemis

berkelahi jajan di kantin menyimak pelajaran

menyapu halaman menyiapkan makan membersihkan kaca

mengusir pengemis memberi pengemis membanting pintu
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isi daftar berikut dengan memberi tanda ( )
untuk memilih termasuk kewajiban atau hak
kerjakan di buku tugasmu

buatlah kelompok dengan anggota empat anak
tulislah kewajiban kalian
baik di rumah maupun di sekolah
pernahkan kalian melanggar kewajiban itu
apa yang terjadi jika kewajiban dilanggar
diskusikan bersama kelompokmu
kumpulkan hasil tugas kepada guru
untuk mendapat nilai

tugas mandiri

tugas kelompok

no pernyataan kewajiban

1 mendoakan orang tua
2 membersihkan tempat tidur
3 menonton televisi
4 beribadah kepada tuhan
5 membantu ayah
6 minta uang jajan
7 berpamitan
8 menangis
9 membiarkan adik menangis
10 mengasuh adik

hak

. . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
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kerjakan di buku tugasmu
a   pilihlah jawaban yang benar

1 kebersihan kampung tanggung jawab 
a murid
b orang tua
c warga kampung

2 rukun warga disingkat 
a rw
b rt
c rk

3 berdasarkan gambar di
samping yang dilakukan

a gotong royong
b menyaksikan
c membiarkan

4 bersepeda di sebelah 
a kanan
b tengah
c kiri

pelatihan
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5 berdasarkan gambar di
samping yang harus
dilakukan
a melihat
b melewati
c menghormati

6    bersalaman dilakukan jika minta 
a maaf
b uang
c doa

7 dengan orang lain harus 
a berani
b bertata krama
c mengejek

8 menghormati orang tua itu 
a wajib
b tidak perlu
c tidak

9 aturan masyarakat  dilaksanakan
a perlu
b harus
c tidak

10 berbicara dengan orang lain harus 
a keras
b pelan
c sopan
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b lengkapi dengan jawaban yang benar
1 jika ada tamu menginap sebaiknya lapor

2 dengan tetangga saling 

3 kerja bakti dilaksanakan semua 

4 tetangga kena musibah kita wajib 

5 pos ronda untuk
menjaga

6 bekerja sama bertujuan agar

pekerjaan cepat 

7 aturan kampung dibuat oleh 

8 pelanggaran peraturan mendapat 

9 membantu orang harus dengan rasa 

10 peraturan harus 
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c   jawablah dengan benar

1 siapa yang harus menaati 

tata tertib kampung

2 apa yang dilakukan
saat menjenguk
orang sakit

3 kepada siapa tamu melapor

jika bertamu kemalaman

4 apakah yang kalian
ketahui tentang
gotong royong

5 bagaimana cara memecahkan masalah
yang menyangkut kepentingan umum
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kata bijak

• setiap orang memiliki kewajiban yang harus
dilaksanakan

• kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh
kesadaran

• warga yang baik adalah yang lebih
mengutamakan kewajiban daripada hak

• kerukunan dan persatuan mudah tercipta jika
setiap orang melaksanakan kewajiban
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kerjakan di buku tugasmu
a  pilihlah jawaban yang paling tepat

1 salah satu kewajiban di rumah 
a mendapat kasih sayang
b mendapat pendidikan
c membantu orang tua

2 hak murid di sekolah antara lain 
a menaati tata tertib
b mendapat pendidikan
c memperoleh pekerjaan

3 jika kewajiban telah kita laksanakan

maka hak akan 

a segera diperoleh
b tidak segera didapat
c kadang kadang

4 hak masyarakat adalah 

a membantu orang tua
b mengajukan usul dalam rapat
c mendapat pengajaran

semester  2
evaluasi
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5 kewajiban warga kampung adalah 
a menjaga keamanan
b mendapat upah
c mendapat pekerjaan

6 akibat tidak tertib akan terjadi 
a persahabatan
b permusuhan
c persetujuan

7 ketertiban akan menimbulkan 
a kuat
b lemah
c disiplin

8 jika bangun kesiangan kita akan 
a terlambat sekolah
b terlantar
c lupa

9 jika mendapat tugas piket maka
kita harus datang lebih 
a akhir
b awal
c aman

10 pada saat guru memberi pelajaran maka
anak anak harus 
a mendengarkan
b membiarkan
c mengeluh
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11 warga masyarakat yang baik
membayar pajak dengan 
a seenaknya
b cepat
c tepat waktu

12 anak yang tertib akan membuat
orang tua 

a bangga
b marah
c kecewa

13 anton sering terlambat sekolah tindakan
anton tidak mencerminkan sikap 
a tertib
b tegas
c sopan

14 pekerjaan rumah dikerjakan di 
a sekolah
b rumah
c lapangan

15 hukuman yang paling ringan adalah 
a peringatan tertulis
b peringatan lisan
c tidak boleh masuk
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b   isilah dengan jawaban yang benar
1 berbicara dengan bapak guru

harus dengan sikap 

2 sehabis makan manda
selalu

3 tamu yang datang dipersilakan 
di ruang tamu

4 anak anak bermain
sepak bola di 

5 terhadap anak yatim piatu sikap kita harus

6 andi tidak masuk
sekolah karena 

7 apabila disuruh ibu sebaiknya segera
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8 contoh norma kesopanan adalah 

9 norma hukum adalah tatanan atau aturan
yang dibuat oleh 

10 jika kamu pergi ke sekolah harus memakai
pakaian

c jawablah dengan benar

1 hari raya natal dirayakan
oleh umat 

2 olahraga dilakukan setiap

3 terhadap teman dan
tetangga kita harus

4 jika ibu memberi nasihat
maka kita 

5 jika adik ingin pinjam
mainan maka 

pagi hari

dengarkan

kristen

dipinjami

menghormati
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d jawablah dengan benar

1 mengapa tidur terlalu malam dapat
mengganggu kesehatan

2 bagaimana sikap kamu jika temanmu
sakit di sekolah

3 di mana kita harus berbuat tertib

4 berikan contoh tertib di rumah

5 berikan contoh tata tertib di sekolah

5 tata tertib di sekolah
harus dipatuhi oleh

7 tugas utama seorang
murid adalah 

8 jika kita sakit maka
diperiksa oleh 

9 jika kamu lapar
sebaiknya

10 mendoakan orang tua
adalah  anak

belajar

kewajiban

makan

semua warga
sekolah

dokter
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agama aturan tentang kepercayaan
dan peribadatan kepada tuhan

amanah sesuatu yang dipercayakan
kepada orang lain

berbakti patuh tunduk hormat  setia
berdoa meminta sesuatu kepada tuhan
hak kekuasaan untuk melakukan sesuatu
harmonis seia sekata serasi selaras
ibadah perbuatan berbakti kepada tuhan
istimewa lain dari yang lain luar biasa
keluarga ibu bapak beserta anak anaknya
kerja bakti bekerja bersama sama tanpa upah
kewajiban keharusan
khidmat hormat
kompak bersatu padu
nafkah pendapatan bekal hidup sehari hari
persaingan perlombaan
piket regu yang melakukan tugas
sopan hormat dan baik kelakuannya
tanggung jawab keadaan wajib menanggung sesuatu

istilah penting
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indeks

A
agama  1, 2, 3, 7, 9, 26, 28, 31,

54, 55, 56, 58, 59, 60, 78

B
bahasa  27, 31, 40
bhinneka  32, 59
budaya  10

G
gotong royong  92

H
hukum  37, 38, 43, 56, 84, 99,

101

I
ikhlas  87

K
keluarga  1, 2, 3, 4, 12, 29, 34,

42, 49, 58, 60, 63, 64, 66,
75, 78, 79

M
masyarakat  78, 79, 86, 87, 88,

93, 97, 99

P
persatuan  22, 32, 96

R
rajin  6, 36, 37, 42, 68, 72, 78

S
salam  80, 82, 83, 86, 93
sekolah  1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14,

15, 17, 18, 19, 21, 22, 27,
29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 58,
59, 61, 62, 63, 64, 67, 71,
74, 77, 80, 81, 83, 84, 85,
88, 90, 91, 97, 98, 99, 100,
101, 102

sopan  42, 43, 80, 89, 93, 99,
101

suku  1, 2, 3, 9, 10, 11, 26, 28,
31

T
tanggung jawab  38, 43, 57, 58,

64, 88, 92
tata tertib  33, 34, 37, 39, 40,

48, 50, 52, 56, 58, 59, 79,
83, 84, 95, 97, 102

W
warga  23, 43, 50, 58, 59, 85,

88, 92, 96, 98, 99, 102
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catatan
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