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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 2009 tanggal 7 November 2009.
 Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan 
hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional 
untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh 
Indonesia.
 Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya 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 buku teks pelajaran 
ini akan lebih mudah diakses oleh siswa dan guru di seluruh 
Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri 
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar.
 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, …April 2010
Kepala Pusat Perbukuan
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kata pengantar

di sekolah dasar 
kamu akan belajar bahasa indonesia
belajar bahasa indonesia tidaklah sulit

dengan belajar bahasa indonesia
kamu akan berlatih mendengarkan
kamu akan berlatih berbicara
kamu akan berlatih membaca
kamu juga akan berlatih menulis

dengan belajar bahasa indonesia
kamupun bisa meraih cita citamu

bahasa indonesia merupakan bahasa nasional
bahasa indonesia menjadi pemersatu bangsa
mari kita cintai bahasa indonesia

buku ini dapat membantumu belajar bahasa indonesia
buku ini juga membuat proses belajar menjadi menarik
melalui kegiatan dan diskusi
kamu dapat lebih mendalami bahasa indonesia

selamat belajar
semoga kamu dapat meraih cita citamu       
              

           penulis
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 1 diri sendiri

pelajaran

kompetensi dasar
• menyebutkan kembali dengan kata kata atau kalimat sendiri isi teks pendek
• bertanya kepada orang lain dengan menggunakan pilihan kata yang tepat 

dan santun berbahasa 
• menyimpulkan isi teks pendek 10 sampai15 kalimat yang dibaca dengan 

membaca lancar
• melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat

kata kunci
•  diri sendiri  •  kata tanya  •  data diri  •  kalimat   
•  biodata   •  nama lengkap •  cita cita  •  santun berbahasa 
•  nama panggilan •  kegemaran   

peta konsep
diri sendiri

mendengarkan berbicara membaca menulis

menyebutkan 
kembali isi teks 

bertanya dengan 
kata yang tepat 

menyimpulkan 
isi teks

melengkapi 
cerita 

kata tanya teks teman baru biodata risdateks mari 
berkenalan  
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pernahkah kamu berkenalan
tentu kamu harus tahu
bagaimana cara bertanya kepada orang lain 
sekarang kamu akan menemukan jawabannya

a mari berkenalan
gurumu akan membacakan bacaan
ayo dengarkan dengan seksama

 mari berkenalan 

 nama saya cut mutia 
 saya murid baru di sekolah ini
 saya lahir di banda aceh
 saya lahir pada tahun 1999

 saya berasal dari aceh
 kami sekeluarga pindah ke sini 
 sekarang saya tinggal di jalan 
 pramuka di solo
 saya suka membaca
 saya suka membaca buku cerita 

karya dian sukmawati
mari berlatih 1 1
ayo lengkapilah kalimat berikut 
1 cut mutia adalah murid kelas ….
2 cut mutia lahir di ….
3 cut mutia lahir pada tahun .…
4 cut mutia tinggal di jalan ….
5 cut mutia suka .…
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mari berlatih 1 2
1 ucapkan kembali bacaan mari berkenalan 
2 kamu dapat menggunakan kalimatmu sendiri

mari berlatih 1 3
sekarang perkenalkan diri kamu 
ungkapkan di hadapan temanmu
lakukanlah di depan kelas

b teman baru
ayo bacalah teks berikut dengan lancar

teman baru

 rumah susi tampak ramai
 rupanya ada nina dan susi
 mereka sedang bermain di rumah rosi
 selamat siang kata irma 
 siang jawab mereka

KEL 2 PEL 1.indd   3 8/3/2008   4:10:06 PM
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perkenalkan ini teman baru kita 
namanya risda 
ayo bersalaman kata irma
dari mana asalmu tanya nina
dari bandung jawab risda
selamat datang 
sekarang teman kita bertambah itulah ucapan irma

mereka akhirnya bermain bersama
 tidak terasa hari sudah sore 
 irma dan risda berpamitan pulang
 nina dan susi pun sama

mari berlatih 1 4
jawab pertanyaan berikut
tulislah jawabanmu dalam buku latihanmu
1 siapa yang bermain di rumah rosi
2 siapakah yang menghampiri mereka
3 siapakah nama teman baru mereka 
4 dari manakah risda berasal
5 kapankah mereka pulang

mari berlatih 1 5 
1 simpulkan kembali isi bacaan teman baru tersebut 
2 tulislah di buku tugasmu 

c seandainya punya teman baru
sekarang kamu punya teman baru 
teman barumu itu bernama risda 
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ajukan pertanyaan berikut kepada santi
 contoh 
 kapan risda datang   
 1 di mana ....     4 kapan ....
 2 apa ....       5 bagaimana ....  
 3 mengapa ....
  

mari berlatih 1 6
lengkapi kalimat berikut 
lengkapilah dengan kata tanya apa siapa di mana dan 
kapan 
1 … yang kamu kerjakan
2 … yang mengantar adik ke sekolah 
3 … ayah pergi
4 … kamu menyimpan buku
5 … yang kamu lakukan setelah tidur
6 … cita citamu nanti
7 … kamu pergi
8 … yang ibu telepon
9 … kamu datang
10 … budi menemukan dompet

d biodata risda
perhatikan biodata risda berikut 

nama lengkap    risda damayanti
nama panggilan    risda
jenis kelamin    perempuan
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tempat lahir    bandung
tanggal lahir    9 juni 1999
nama bapak    hermawan
nama ibu      beti rahmawati
sekolah      sd negeri harapan 1
tinggi badan    120 cm
berat badan    28 kg
kegemaran     membaca buku cerita
cita cita      dokter anak  

mari berlatih 1 7
lengkapi cerita berikut 
lengkapilah berdasarkan keterangan diri risda 

 nama lengkapnya ... nama panggilannya ….
 dia dilahirkan di … pada tanggal ….
 ayahnya bernama … 
 ibunya bernama ….
 kedua orangtuanya sangat … risda 
 saat ini berusia ... tahun
 dia duduk di kelas ... sd ....
 dia cantik dan ... 
 tinggi badannya ...
 berat badannya ....
 kegemaran dia adalah ...
 risda mempunyai cita cita menjadi....
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mari berlatih 1 8
ayo tulislah biodatamu 

  nama lengkap      ....
  nama panggilan      ....
  jenis kelamin      ....
  tempat lahir      ....
  tanggal lahir      ....
  nama bapak      ....
  nama ibu        ....
  sekolah        ....
  tinggi badan      ....
  berat badan      ....
  kegemaran       ....
  cita cita        ....

rangkuman
   ■  menyebutkan kembali isi bacaan harus dengan lafal 

dan intonasi yang jelas
   ■  bertanya kepada orang lain harus sopan
   ■  melengkapi cerita dapat dilakukan dengan
  mencari informasi tentang cerita itu
   ■  teks yang telah disimpulkan harus dibaca lancar
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refleksi
  banyak manfaat yang dirasakan setelah mempelajari 

pelajaran ini
   ■  kamu tahu bagaimana cara melengkapi cerita yang 

belum selesai
   ■  kamu tahu bagaimana cara menyimpulkan bacaan
   ■  kamu tahu bagaimana cara menyebutkan kembali 

bacaan
     kamu pun bertambah pandai bukan

KEL 2 PEL 1.indd   8 8/3/2008   4:10:09 PM
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uji kemampuanmu

a pilihlah jawaban yang benar

1 … ibu pulang dari bandung
 kata tanya yang tepat adalah ….
 a siapa   b kapan   c apa

2 namaku risda
 kalimat tanya untuk jawaban tersebut adalah ….
 a di mana kamu tinggal
 b siapa namamu
 c kapan kamu pindah

3 rumahku di jalan melawai nomor 4
 kalimat tanya untuk jawaban tersebut adalah ….
 a di mana kamu tinggal
 b siapa namamu
 c kapan kamu pindah

4 di kelasmu ada murid baru 
 sebaiknya kamu ….
 a memusuhinya
 b berkenalan
 c menjauhinya

5 memperkenalkan diri harus dengan ….
  a kasar   b sopan   c gaul

KEL 2 PEL 1.indd   9 8/3/2008   4:10:10 PM
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b buatlah pertanyaan berdasarkan jawaban berikut

no pertanyaan jawaban
… namaku irma
… di jalan menteng
… kelas dua sdn rengganis 1
… hobiku menyanyi
… menjadi penyanyi terkenal

tugas
tulislah alamat dan hobi dua orang temanmu 
tulis hasil pekerjaanmu dalam buku tugasmu
kumpulkan pekerjaanmu pada guru
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 2 peristiwa alam

pelajaran

kompetensi dasar
•	 mendeskripsikan	isi	puisi
•	 menjelaskan	puisi	anak	yang	dibaca
•	 mendeklamasikan	puisi	dengan	ekspresi	yang	tepat
•	 menulis	kalimat	sederhana	yang	didiktekan	guru	dengan	menggunakan	

huruf	tegak	bersambung	dan	memperhatikan	penggunaan	huruf	kapital	
dan	tanda	titik

kata kunci
•		deskripsi	 	 •		tanda-tanda	 •		huruf	kapital		 •		kalimat		 	
•		puisi		 	 	 •		berkenalan		 •		tanda	titik	 	 •		ekspresi	
•		peristiwa	alam	 •		menulis		

peta konsep
peristiwa	alam

mendengarkan berbicara membaca menulis

mendeskripsikan	
isi	puisi	

menjelaskan	puisi	
anak	

mendeklamasikan	
puisi	

menulis	kalimat	
yang	didikte	guru

puisi	pelangi menjelaskan	isi	
puisi	hujan

mengenal	tanda	
titik	dan	huruf	

kapital	

puisi	hujan	

KEL 2 PEL 2.indd   11 8/3/2008   4:11:38 PM
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puisi	sangat	menarik	untuk	dibaca	
dapatkah	kamu	mendeklamasikan	puisi
sekarang	kamu	akan	menemukan	jawabannya

a puisi hujan
tahukah	kamu	arti	puisi
puisi	adalah	salah	satu	ragam	sastra	
puisi	memiliki	kata	yang	indah	
puisi	juga	memiliki	makna

temanmu akan membacakan puisi tersebut
ayo dengarkan dengan saksama

hujan

hujan	turun	lagi
aku	sedih
sepi	
sendiri
tak	ada	yang	menemani
cuma	suara	rintik	hujan

	 hujan	telah	pergi
	 matahari	datang	kembali
	 mengusir	rasa	sepi	
	 hati	senang	kembali
	 aku	bisa	bermain	lagi

sumber majalah	ino	2005
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mari berlatih 2 1 
1 ayo lengkapi kalimat berikut 

judul	puisinya	adalah	….
aku	sedih	karena	….
yang	terdengar	hanya	suara	….
ketika	hujan	reda	…	bersinar	lagi
sehingga	aku	bisa	…	lagi

2 ayo nyanyikanlah lagu ini

rintik hujan

tik	tik	tik
bunyi	hujan	di	atas	genting

airnya	turun	tidak	terkira
cobalah	tengok	

dahan	dan	ranting
pohon	dan	kebun	

basah	semua

mari berlatih 2 2
ceritakan olehmu tanda-tanda akan turun hujan

keadaan	langit	….
suhu	udara	….
keadaan	tanah	….
terdengar	bunyi	….

sumber	lagu	anak	indonesia	terpopuler	2007
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mari berlatih 2 3
benda apa yang diperlukan ketika hujan
berilah tanda centang  yang tepat
berikan pula tanda silang x untuk gambar yang tidak tepat

1 2

3 4

5 6

7 8
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b menjelaskan isi puisi hujan
apakah	kamu	paham	isi	puisi	hujan
kamu	dapat	memahami	puisi	tersebut
caranya	dengan	membacanya	berulang	ulang
kemudian	mengartikannya	dengan	bahasamu	sendiri
artikan	setiap	baris	dari	puisi	tersebut

bacakan kembali puisi hujan 
kemudian baca pula penjelasannya

hujan	turun	lagi	 	 	 	 hujan turun
aku	sedih	 	 	 	 	 	 hati merasa sedih
sepi		 	 	 	 	 	 	 tidak ada yang bermain 
sendiri		 	 	 	 	 	 hanya seorang diri
tak	ada	yang	menemani	 	 tidak ada teman bermain
cuma	suara	rintik	hujan	 	 hanya hujan yang terdengar

hujan	telah	pergi	 	 	 	 ketika hujan sudah reda
matahari	datang	lagi	 	 	 matahari bersinar lagi
mengusir	rasa	sepi	 	 	 menghilangkan rasa sepi
mengantar	rasa	happy	 	 hati menjadi gembira
aku	bisa	bermain	lagi		 	 aku bisa bermain di luar rumah lagi

c mendeklamasikan puisi pelangi
pernahkah	kamu	melihat	pelangi
pelangi	dapat	terlihat	di	langit
pelangi	muncul	ketika	hujan	reda	
lalu	muncul	matahari
pelangi	terlihat	sangat	indah
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sekarang deklamasikan puisi berikut

pelangi
pelangi	pelangi	alangkah	indahmu

merah	kuning	hijau	
di	langit	yang	biru

pelukismu	agung	siapa	gerangan
pelangi	pelangi	ciptaan	tuhan

sebelum	mendeklamasikan	puisi	
kamu	harus	memahami	isi	puisi	tersebut
agar	kamu	dapat	berekspresi	dengan	tepat

mari berlatih 2 4
ayo deklamasikan puisi pelangi 
deklamasikanlah di depan kelas dengan ekpresi yang tepat

mari berlatih 2 5
ayo warnai gambar pelangi berikut
kemudian ceritakan tentang keindahannya

sumber	lagu	anak	indonesia	terpopuler	2007
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d mengenal tanda titik dan huruf kapital
apakah	manfaat	tanda	titik	dan	huruf	kapital
tanda	titik	digunakan	pada	akhir	kalimat
dan	huruf	kapital	digunakan	untuk	penulisan	awal	kalimat
contoh		 tadi	pagi	hujan	turun
	 	 Tadi	pagi	hujan	turun.

mari berlatih 2 6
salin kalimat berikut 
salinlah menggunakan huruf tegak bersambung
gunakan pula huruf kapital dan tanda titik

contoh		

1	 hujan	turun	sangat	deras

2	 budi	sakit	karena	hujan	hujanan

3	 desa	itu	dilanda	banjir	besar

4	 pelangi	terlihat	indah

KEL 2 PEL 2.indd   17 8/3/2008   4:11:44 PM
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rangkuman
●	 	 mendeskripsikan	isi	puisi	dapat	dilakukan	dengan	

menerangkan	kalimat	pada	setiap	baris	puisi	tersebut
●	 	 menjelaskan	puisi	dapat	dilakukan	dengan	

menggunakan	bahasa	sendiri
●	 	 mendeklamasikan	puisi	harus	dengan	ekspresi	yang	

tepat
●	 	 menulis	kalimat	harus	memperhatikan	penggunaan	

huruf	kapital	dan	tanda	titik

refleksi
●	 	 kamu	telah	dapat	menjelaskan	isi	puisi
●	 	 kamu	telah	dapat	mendeklamasikan	puisi
●	 	 kamu	telah	dapat	menulis	huruf	tegak	bersambung	

dengan	baik

KEL 2 PEL 2.indd   18 8/3/2008   4:11:44 PM
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uji kemampuanmu

a pilihlah jawaban yang benar

1	 tanda	tanda	akan	turun	hujan	adalah	….
	 a	 udara	panas
	 b	 langit	mendung
	 c	 langit	cerah

2	 sebelum	turun	hujan	siapkanlah	….
	 a	 payung
	 b	 sepatu
	 c	 buku

3	 penulisan	kalimat	yang	benar	adalah	….
	 a	 kemarin	Dina	sakit
	 b	 kemarin	dina	sakit
	 c	 Kemarin	Dina	sakit.

b susunlah kata kata berikut 
 lalu salinlah dengan huruf tegak bersambung

	 basah	–	tono	–	pakaian	

	 jadi	–	tidak	–	datang	–	paman	

	 tersumbat	–	selokan	–	air	–	sampah	–	oleh
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	 penyakit	–	sumber	–	kotor

tugas
ayo	tulis	kegiatanmu	ketika	musim	hujan
ceritakan	hasil	pekerjaanmu	secara	bergiliran
mintalah	gurumu	untuk	menilainya

KEL 2 PEL 2.indd   20 8/3/2008   4:11:45 PM



 3 kesehatan

pelajaran

kompetensi dasar
•	 menyebutkan	kembali	dengan	kata	kata	atau	kalimat	sendiri	isi	teks	

pendek	
•	 menceritakan	kegiatan	sehari	hari	dengan	bahasa	yang	mudah	dipahami	
•	 menyimpulkan	isi	teks	pendek	yang	dibaca	dengan	membaca	lancar
•	 menulis	kalimat	sederhana	yang	didiktekan	guru	dengan	menggunakan	

huruf	tegak	bersambung	dan	memperhatikan	huruf	kapital	dan	tanda	titik

kata kunci
•		kesehatan		 	 •		huruf	kapital	 •		sakit	 	 	 •		sumber	penyakit
•		kegiatan	 	 •		tanda	titik	 	 •		penyakit	 	 •		berkembang	biak
•		menyimpulkan	 •	waktu	 	 	 •		dikte	 	 	 •		sampah
•		membaca	lancar

peta kosep
kesehatan

mendengarkan berbicara membaca menulis

menyebutkan	
kembali	isi	teks	

pendek

menceritakan	
kegiatan	sehari	

hari

menyimpulkan	
teks	pendek	

menulis	kalimat	
sederhana

kegiatan	sehari	
hari	

teks	nyamuk	
demam	berdarah

menulis	tanda	
titik	dan	huruf	

kapital

teks	budi	sakit	
perut
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apakah	kegiatanmu	sehari	hari	
kegiatan	dapat	dimulai	dari	pagi	sampai	malam
dapatkah	kamu	menceritakan	kegiatanmu
dapatkah	kamu	menuliskan	kalimat	sederhana	yang	
didiktekan
pada	pelajaran	ini	kamu	dapat	menemukan	jawabannya

a budi sakit perut 
perhatikan gambar berikut dengan cermat

1 2

43
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gurumu akan bercerita berdasarkan gambar tersebut
ayo dengarkan dengan saksama

mari berlatih 3 1
susun kalimat berikut menjadi sebuah cerita 

1	 perut	budi	terasa	sakit
2	 lalat	tinggal	di	tempat	kotor
3	 budi	memakan	makanan	itu
4	 lalat	hinggap	di	makanan	terbuka
5	 budi	dibawa	ke	rumah	sakit
6	 budi	diperiksa	pak	dokter
7	 lalat	membawa	sumber	penyakit

supaya	cerita	kamu	menarik
kamu	harus	menyusun	cerita	tersebut
susunlah	dari	cerita	tersebut	di	mulai
sampai	dengan	cerita	tersebut	berakhir

5
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mari berlatih 3 2
ceritakan kembali isi cerita yang didengar olehmu
1	 ….
2	 ....
3	 ….
4	 ….
5	 ….

b kegiatan sehari hari
apa	saja	kegiatanmu	sehari	hari
kamu	dapat	menyusun	seluruh	kegiatanmu
jelaskan	kegiatan	sehari	harimu	dengan	bahasamu

ayo perhatikan bacaan berikut

kegiatan sehari hari

namaku	adi
aku	selalu	mandi	pagi
aku	tidak	lupa	sarapan	dan	minum	susu
aku	selalu	bernyanyi	lagu	bangun	tidur
inilah	lagunya

bangun tidur

bangun	tidur	ku	terus	mandi
tidak	lupa	menggosok	gigi
habis	mandi	ku	tolong	ibu

membersihkan	tempat	tidurku
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sepulang	sekolah	aku	makan	siang
aku	juga	selalu	tidur	siang

sore	hari	aku	membantu	ibu
aku	membersihkan	kamarku
tidak	lupa	berolahraga	dulu
kemudian	aku	mandi	sore
setelah	makan	malam	aku	belajar
aku	pun	mengerjakan	pekerjaan	rumah

mari berlatih 3 3
tulislah kegiatan adi

no waktu kegiatan
1 pagi	hari ....
2 siang	hari	 ....
3 sore	hari ....
4 malam	hari ....

jelaskan kegiatan tersebut secara lisan di depan kelas 

mari berlatih 3 4
1 tulislah kegiatan sehari harimu
 ceritakan di depan kelas secara bergiliran

no waktu kegiatan
1 pagi	hari ....
2 siang	hari ....
3 sore	hari ....
4 malam	hari ....

karya	dian	sukmawati
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2 isilah kotak berikut dengan kata yang tepat

... ...

... ...

...

.........

... ...
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mari berlatih 3 5
kamu tentu pernah sakit
bagaimana perasaanmu ketika sakit
tulislah pengalamanmu ketika sakit

mari berlatih 3 6
ayo jawablah pertanyaan berikut 
dengan jawaban yang tersedia dalam kotak jawaban

1	 tempat	menebus	obat	adalah	....

2	 tempat	pasien	dirawat	adalah	....

3	 orang	yang	memeriksa	pasien	adalah	....

4	 sebutan	bagi	orang	sakit	adalah	....

5	 pembantu	dokter	di	rumah	sakit	adalah	....

c nyamuk demam berdarah
ayo bacalah teks berikut dengan lancar

nyamuk penyebab penyakit

heri	menengok	tendi
tendi	terserang	penyakit	demam	berdarah
demam	berdarah	disebabkan	oleh	nyamuk

nyamuk	biasanya	mengigit	pada	siang	hari
nyamuk	berkembang	biak	di	air	bersih

pasien

dokter

perawat

rumah	sakit

pasien
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suhu	badan	tendi	tinggi
badannya	demam
bintik	merah	terlihat	di	kulit	tendi
heri	berpamitan	pulang
heri	melihat	lingkungan	rumah	tendi	bersih
namun	air	tidak	mengalir	
itulah	yang	menjadi	sarang	nyamuk

       sumber majalah	bobo	2004

mari berlatih 3 7
berilah tanda centang  pada kalimat yang sesuai 

1	 demam	berdarah	disebabkan	oleh	kecoa		
2	 nyamuk	demam	berdarah	menggigit	pada	malam	hari		
3	 nyamuk	berkembang	biak	di	air	bersih		
4	 kulit	tendi	berbintik	merah		
5	 suhu	badan	tendi	rendah		
6	 nafsu	makan	tendi	berkurang
7	 nyamuk	merupakan	sumber	penyakit		
8	 lingkungan	bersih	sumber	penyakit		

mari berlatih 3 8
jawablah pertanyaan berikut 
1	 apakah	penyebabkan	demam	berdarah
2	 di	mana	binatang	itu	berkembang	biak
3	 kapan	binatang	itu	menggigit	manusia
4	 apa	tanda	penyakit	demam	berdarah
5	 bagaimana	cara	menghindari	penyakit	tersebut
ayo buat ringkasan dari cerita tersebut 
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d menulis huruf tegak bersambung
gurumu akan mendiktekan kalimat
tulislah kalimat tersebut
gunakan huruf tegak bersambung

contoh

1	 kebersihan	pangkal	kesehatan

2	 olahraga	dapat	menyehatkan	badan

3	 nani	suka	makan	buah	buahan

4.	 tita	membersihkan	kamar

5.	 dani	sakit	gigi

	 tahukah kamu
	 tanda	titik	dipakai	di	akhir	kalimat	berita
	 contoh		 Dita	menengok	wati.
	 huruf	kapital	digunakan	pada	awal	kalimat
	 contoh		 Nani	sedang	menyapu	lantai.
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rangkuman
   ●   menyebutkan kembali isi bacaan harus dengan kata 

kata	yang	tepat
   ●  menyimpulkan isi teks pendek berjudul nyamuk 

penyebab	penyakit	yang	dibaca	dengan	membaca	lancar
   ●  menulis huruf tegak bersambung harus 

memperhatikan	penggunaan	huruf	kapital	dan	tanda	titik
   ●  tanda titik dipakai di akhir kalimat
							 contoh	 Dita	menengok	wati.
   ●  huruf kapital digunakan pada awal kalimat
							 contoh	 Nani	sedang	menyapu	lantai.

refleksi
   ●   sekarang kamu telah dapat menceritakan kegiatan 

sehari	harimu
   ●  kamu pun telah mahir menulis dengan huruf tegak 

bersambung
				 	 ayo teruslah berlatih dan belajar
     kamu pun bisa menjadi anak pintar
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uji kemampuanmu

a pilihlah jawaban yang tepat
1	 istirahat	yang	paling	baik	adalah	….
	 a	 makan		 	 b	 minum		 	 c	 tidur

2 fitri menggosok gigi dengan ….
	 a	 sabun	 	 	 b	 pasta	gigi	 	 c	 sampo

3	 buanglah	sampah	pada	….
	 a	 tong	sampah
	 b	 sungai
	 c	 bawah	meja

4	 kalau	sakit	berobatlah	ke	….
	 a	 dokter	 	 	 b	 dukun	 	 	 c	 sekolah

5	 demam	berdarah	disebabkan	oleh	….
	 a	 lalat	 	 	 b	 tikus	 	 	 c	 nyamuk

b lengkapi kalimat berikut
1	 agar	tubuh	sehat	makanlah	makanan	….
2	 sebelum	tidur	cucilah	…	terlebih	dahulu
3	 buah	buahan	mengandung	….
4	 jangan	tidur	terlalu	….
5	 gosoklah	gigimu	secara	….
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c  tulislah dengan huruf tegak bersambung

1	 sayur	bermanfaat	bagi	kesehatan
	 	

2	 mandilah	dua	kali	sehari
	

3	 bangun	tidur	aku	terus	mandi

4	 lalat	penyebab	sakit	perut

5	 cuci	tangan	sebelum	makan

tugas
1	 tulis	bagaimana	caramu	dalam	menjaga	kesehatan	tubuh
2	 tulislah	sepuluh	kata	yang	berhubungan	dengan	kesehatan	
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 4 permainan

pelajaran

kompetensi dasar
•	 mendeskripsikan	isi	puisi	
•	 mendeklamasikan	puisi	dengan	ekspresi	yang	tepat
•	 menyimpulkan	isi	teks	pendek	yang	dibaca	dengan	membaca	lancar
•	 menulis	kalimat	sederhana	dengan	menggunakan	huruf	tegak	bersambung	

serta	penggunaan	huruf	kapital	dan	tanda	titik

kata konsep
•		permainan	 	 •		layang	layang	 •		teks	 	 	 •		menyimpulkan
•		kegiatan	 	 •		membuat	 	 •		musim		 	 •		lapangan
•		mengejar	 	 •		terbang	 	 •		taman	 	 	 •		disukai
•		menulis

peta konsep

mendengarkan berbicara membaca menulis

menyebutkan	
kembali	isi	teks	

pendek

menceritakan	
kegiatan	sehari	

hari

menyimpulkan	
teks	pendek	

menulis	kalimat	
sederhana

mendeklamasikan	
puisi	ayo	bermain	

teks	mengejar	
layang	layang

menulis	nama	
permainan	

teks	layang	
layangku

permainan
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membaca	dapat	menambah	wawasan
bagaimanakah	cara	menyimpulkan	isi	bacaan	pendek	
pada	pelajaran	ini	kamu	akan	menemukan	jawabannya

a layang layangku
temanmu akan membacakan puisi
ayo dengarkan puisi berikut

layang layangku

ku	ambil	bambu	sebatang
ku	potong	sama	panjang
ku	raut	dan	kutimbang	dengan
benang
ku	jadikan	layang	layang
	 	 bermain	berlari
	 	 bermain	layang	layang
	 	 bermain	ku	bawa
	 	 ke	tanah	lapang
	 	 hati	gembira	dan	riang

sumber lagu anak indonesia terpopuler 2007

mari berlatih 4 1
lengkapi kalimat berikut 
gunakan kata yang ada dalam kotak jawaban

1	 layang	layang	terbuat	dari	....
2	 aku	memotong	sama	....
3	 kemudian	bambu	diraut	dan	...	dengan	benang
4	 jadilah	sebuah	….
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5	 bermain	layang	layang	harus	di	….
6	 bermain	layang	layang	tidak	boleh	di	….
7	 bermain	layang	layang	membuat	hati	…	dan	….

lapangan ditimbang gembira jalan	raya
panjang layang	layang bambu riang

		

mari berlatih 4 2
buatlah cerita berdasarkan gambar berikut 

1 2

3 4
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b berbicara
ayo deklamasikan puisi berikut

ayo bermain

udara	pagi	yang	cerah
anak	anak	bermain	gembira
di	sebuah	taman
	 berlari	larian
	 bermain	tali
	 bermain	kuda	kudaan
	 bermain	mobil	mobilan
	 	 ada	tawa
	 	 ada	canda
	 	 menyertai	mereka

permainan apakah yang menggunakan alat pada gambar 
berikut

no gambar nama permainan
1

2
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3

4

5

	

c mengejar layang layang
bacalah cerita berikut dengan suara nyaring

mengejar layang layang putus
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sekarang	musim	layang	layang
rudi	meminta	uang	kepada	ibu
rudi	segera	membeli	layang	layang

rudi	bermain	layang	layang	di	lapangan
rudi	bertemu	dengan	deni	di	lapangan
deni	juga	sedang	bermain	layang	layang

rudi	dan	deni	beradu	layang	layang	
layang	layang	deni	putus
jadi	rudi	yang	menang
teman	rudi	berteriak	sambil	berkejaran		
ada	layang	layang	putus
rudi	tersenyum	dengan	rasa	puas

sumber majalah ino 2004

mari berlatih 4 4
ayo lengkapi kalimat berikut
1	 sekarang	musim	….
2	 rudi	meminta	…	kepada	ibu
3	 rudi	ingin	membeli	….
4	 rudi	menerbangkan	layang	layang	di	….
5	 rudi	bertemu	dengan	….
6	 rudi	…	layang	layang	dengan	deni
7	 layang	layang	milik	…	putus
8	 teman	teman	rudi	…	sambil	berkejaran

mari berlatih 4 5
jawablah dengan singkat
1	 siapa	yang	meminta	uang
2	 di	manakah	rudi	bermain	layang	layang
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3	 siapa	yang	beradu	layang	layang
4	 siapa	yang	menang	dalam	beradu	layang	layang
5	 bagaimana	sikap	rudi

mari berlatih 4 6
ayo tentukanlah jenis permainan berikut

1	 permainan	ini	disukai	anak	perempuan	
	 alat	yang	digunakan	adalah	karet	yang	dihubung	hubungkan	
	 setiap	anak	dibagi	menjadi	dua	kelompok	
	 bila	satu	kelompok	pertama	mendapat	giliran	memegang	tali	
	 kelompok	kedua	melompat	
	 nama	permainan	ini	....
2	 permainan	ini	menggunakan	dadu	
	 permainan	ini	dimainkan	dua	orang	atau	lebih
	 setiap	pemain	memiliki	pion	masing	masing	
	 cara	memainkannya	dengan	mengocok	dadu	
	 nama	permainan	ini	....
3	 alat	utamanya	adalah	benang
	 permainan	ini	membutuhkan	angin	
	 permainanan	ini	dimainkan	dengan	cara	diterbangkan
	 nama	permainan	ini	....

d menulis permainan
tulislah kalimat yang didiktekan gurumu
gunakan huruf tegak bersambung

contoh

1	 mereka	akan	bermain	bersama
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2	 kami	sedang	bermain	sepak	bola

3	 nuni	sedang	bermain	petak	umpet

4	 risa	suka	permainan	lompat	tali	

5	 roni	hendak	bermain	layang	layang

rangkuman
   ●  mendeskripsikan isi puisi harus memahami isi puisi
   ●  mendeklamasikan puisi harus dengan ekspresi yang 

tepat
   ●  menyimpulkan isi teks bermanfaat untuk mengingat 

kembali	isi	teks	
   ●  menulis kalimat harus memperhatikan penggunaan 

huruf	kapital	dan	tanda	titik

refleksi
   ●  kamu telah mahir mendeklamasikan puisi
   ●  kamu telah pandai menulis menggunakan huruf tegak 

bersambung
   ●  kamu telah belajar menjelaskan kembali isi puisi
   ●  semua kegiatan tersebut membuatmu semakin pandai
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uji kemampuanmu

a amati gambar permainan berikut
 cocokkan kalimat dengan gambarnya

	1 	2 	3

	4 	5 	6

	7 	8 	9

	10
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1	 amin	bermain	perahu	perahuan
2	 irma	sedang	menyusun	puzzle
3	 rina	dan	rani	asyik	bermain	pasir		
4	 nopi	bermain	lompat	tali
5	 nita	sedang	bermain	kucing	kucingan
6	 wandi	sedang	berlomba	balap	karung
7	 adik	bermain	mobil	mobilan		
8	 doni	dan	sandi	bermain	gasing		
9	 rudi	bermain	bola		
10	 nita	dan	sinta	bermain	dokter	dokteran		

b tulislah permainan yang disenangi

no nama permainan alasan
1
2
3
4
5

	

tugas
lakukanlah	sebuah	permainan	dengan	teman	temanmu
bagaimanakah	cara	memainkan	permainan	tersebut	
tulis	dalam	buku	tugasmu
kumpulkan	hasil	pekerjaanmu	pada	guru	
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 5 olah raga

pelajaran

kompetensi dasar
•	 menyebutkan	kembali	dengan	kata	kata	atau	kalimat	sendiri	isi	teks	

pendek		
•	 menceritakan	kegiatan	sehari	hari	dengan	bahasa	yang	mudah	dipahami	
•	 menjelaskan	isi	puisi	yang	dibaca
•	 menulis	kalimat	sederhana	dengan	menggunakan	huruf	tegak	

bersambung	serta	penggunaan	huruf	kapital	dan	tanda	titik

kata kunci
•		olah	raga		 	 •		kalimat		 	 •		puisi	 	 	 •		pertandingan
•		kata	 	 	 •		kegemaran		 •		kegiatan	 	 •		pengalaman
•		pemain	 	 •		hakim	garis		 •		huruf	kapital	 •		tanda	titik
•		huruf	tegak	bersambung

peta konsep

mendengarkan berbicara membaca menulis

menyebutkan	
kembali	isi	teks	

pendek

menceritakan	
kegiatan	sehari	

hari

menjelaskan	isi	
puisi

menulis	kalimat	
sederhana

menceritakan	
kegemaran	

puisi	
sepak	bola

berenang	di	
kolam	renang

olah	raga
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menulis	kalimat	sederhana
dapat	menggunakan	huruf	tegak	bersambung	
dan	huruf	kapital	serta	tanda	titik	
bagaimanakah	cara	melakukannya
pada	pelajaran	ini	kamu	dapat	menemukan	jawabannya

a berenang di kolam renang
temanmu akan membacakan cerita
ayo dengarkan dengan saksama

	 hari	ini	hari	libur
	 hari	masih	pagi
	 beberapa	anak	berkumpul	di	rumah	toni
	 agus	edi	dan	komar	adalah	teman	toni
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	 mereka	pergi	ke	suatu	tempat
	 mereka	sepakat	untuk	berenang	di	kolam	renang
	 mereka	pergi	naik	sepeda

	 mereka	tiba	di	kolam
	 mereka	langsung	melompat	ke	kolam
	 mereka	berlomba	berenang
	 mereka	berenang	dengan	riang
	 yang	menang	adalah	agus

mari berlatih 5 1
jawab pertanyaan berikut

1	 di	manakah	mereka	berkumpul
2	 mengapa	mereka	tidak	bersekolah
3	 ke	mana	mereka	pergi
4	 kendaraan	apa	yang	mereka	gunakan
5	 bagaimana	perasaan	mereka

mai berlatih 5 2
pilih jawaban yang tepat

1	 mereka	pergi	…	hari	 	 	 	 					[siang	–	pagi]
2	 keempat	anak	itu	pergi	ke	….	 	 					[sungai	–	kolam	renang]
3	 mereka	pergi	ke	kolam	dengan	….						[sepeda	–	mobil]
4	 hati	mereka	sangat	....	 	 	 	 					[sedih	–	gembira]
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b kegemaranku
perhatikan gambar berikut

1 2

43

5
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mari berlatih 5 3
cocokan cerita berikut dengan gambar di atas 
1	 rudi	gemar	berolahraga	bulutangkis
2	 rudi	dilatih	oleh	ayah
3	 rudi	sedang	mengikuti	pertandingan	bulultangkis
4	 rudi	menang	dalam	pertandingan	bulutangkis	tersebut
5	 rudi	mendapatkan	piala

mari berlatih 5 4
tuliskan olah raga yang kamu gemari 
tuliskan pula olah raga yang tidak kamu gemari
ungkapkan dengan disertai alasan

no olah raga yang 
digemari

olah raga yang 
tidak digemari alasan

1 ... ... ...

2 ... ... ...

3 ... ... ...

4 ... ... ...

5 ... ... ...

mari berlatih 5 5
tentu	kamu	mempunyai	pengalaman	tentang	olah	raga
tuliskanlah	pengalamanmu	tentang	olah	raga
tulislah	dengan	menggunakan	kata	katamu	sendiri	
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c puisi sepak bola

ayo baca cerita berikut

 sepak bola

	 hari	ini	pertandingan	sepak	bola
	 pertandingan	persahabatan	
	 antara	tim	merah	dan	tim	biru

	 aku	bergabung	dengan	tim	biru
	 pertandingan	berlangsung	seru

	 namun	timku	kalah	bertanding
	 aku	pulang	dengan	hati	kesal

	 aku	bertekad	untuk	berlatih	
	 begitu	pula	dengan	temanku

	 aku	ingin	menjadi	pemain	bintang
	 agar	dapat	mengharumkan	bangsa

mari berlatih 5 6
lengkapilah kalimat berikut berdasarkan puisi sepak bola
1	 pada	hari	ada	pertandingan	….
2	 tapi	sayang	timku	mengalami	....
3	 aku	bertekad	untuk	rajin	....
4	 aku	bercita	cita	menjadi	...	bintang
5	 aku	ingin	menjadi	...	terkenal
6	 aku	pun	bisa	membela	…	bangsa	dan	negara
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mari berlatih 5 7
berikut ini istilah dalam sepak bola
jelaskan istilah sepak bola tersebut
bertanyalah kepada kakak atau orangtuamu

1	 kartu	merah
	 .........................................................................................

2	 penjaga	gawang
	 .........................................................................................

3	 gol
	 .........................................................................................

4	 penalti
	 .........................................................................................

5	 wasit
	 .........................................................................................

d olahraga yang menyehatkan
gurumu akan mendiktekan kalimat berikut

1	 susi	pemain	bulutangkis	handal
2	 budi	gemar	bermain	sepak	bola
3	 ali	ingin	menjadi	petinju
4	 anak	anak	sedang	senam
5	 berolahraga	menyehatkan	badan

mari berlatih 5 7
dengarkan kalimat yang didiktekan guru 
tulislah dengan huruf tegak sambung 
tulis dalam buku latihanmu 
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tahukah kamu
huruf	kapital	digunakan	untuk	menuliskan	nama	kota	dan	
nama	orang
contoh		 Paman	pergi	ke	Bandung
	 					 		 Anak	paman	bernama	Doni

rangkuman
  ●  menyebutkan kembali isi teks harus dengan lantang
  ●  menceritakan kegemaran harus dengan bahasa yang 

mudah	dipahami
  ●  menjelaskan isi puisi harus memahami isi puisi
  ●  huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama kota 

dan	nama	orang
							 contoh		 Paman	pergi	ke	Bandung
	 	 	 	 	 Anak	paman	bernama	Doni

refleksi
  ●  sekarang kamu mampu becerita tentang kegemaranmu
  ●  kamu pun dapat menceritakan isi sebuah puisi
  ●  menjelaskan isi puisi harus memahami isi puisi
		kamu	tampil	dengan	penuh	percaya	diri
		teruslah	belajar	dengan	giat
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uji kemampuanmu

a pilihlah jawaban yang benar
1	 karate	termasuk	olah	raga	….

a	 senam		 	 b	 bela	diri	 	 c	 air

2	 olahraga	murah	meriah	adalah	….
a	 renang		 	 b	 tenis	 	 	 c	 lari

3	 makanlah	makanan	bergizi	…	sehat
a	 untuk	 	 	 b	 dalam	 	 	 c	 supaya

4	 olah	raga	…	badan
a	 menyehatkan
b	 melemahkan
c	 memulihkan

5	 gambar	berikut	merupakan	alat	
olah	raga	....

	 	 	 	 	 a		 tinju	 	 	
	 	 	 	 	 b		 karate	 	 	 	
	 	 	 	 	 c		 sumo
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b  cocokkan gambar berikut

1	 bulutangkis

2	 tinju

3	 bola	basket

4	 tenis	meja

5	 angkat	besi

tugas
carilah	sebuah	puisi	tentang	olah	raga
salinlah	puisi	tersebut	dengan	huruf	tegak	bersambung	
tulislah	pekerjaanmu	dalam	buku	latihanmu
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soal semester 1

a pilihlah jawaban yang benar
1	 namaku	risda
	 kata	tanya	yang	tepat	untuk	jawaban	tersebut	adalah	….

a	 dimana	kamu	tinggal
b	 siapa	namamu
c	 kapan	kamu	pindah

2	 jika	ada	murid	baru	di	kelasmu
	 yang	harus	kamu	lakukan	adalah	….

a	 memusuhinya
b	 mengajak	berkenalan
c	 membiarkan	saja	

3	 jika	memperkenalkan	diri	harus	dengan	kalimat	yang	….
a	 kasar	 	 	 b	 sopan	 	 	 c	 gaul

4	 tanda	tanda	akan	turun	hujan	adalah	….
a	 udara	panas
b	 langit	mendung
c	 langit	cerah

5	 penulisan	kalimat	yang	benar	adalah	….
a	 kemarin	Dina	sakit
b	 kemarin	dina	sakit
c	 Kemarin	Dina	sakit.
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6	 jadi	–	tidak	–	datang	–	paman	
urutan	kalimat	yang	benar	adalah	….
a	 paman	tidak	jadi	datang
b	 datang	paman	tidak	jadi
c	 tidak	jadi	paman	datang

7	 tanda	titik	digunakan	pada	
a	 akhir	kalimat
b	 awal	kalimat
c	 tengah	kalimat

8 fitri menggosok gigi dengan ….
a	 sabun	 	 	 b	 pasta	gigi	 	 c	 sampo

9	 buanglah	sampah	pada	….
a	 tong	sampah
b	 sungai
c	 bawah	meja

10	 demam	berdarah	disebabkan	oleh	….
a	 lalat	 	 	 b	 tikus	 	 	 c	 nyamuk

11	 huruf	kapital	digunakan	pada	….
a	 awal	kalimat	 b	 akhir	kalima	 c	 tengah	kalimat

12	 ku	ambil	bambu	sebatang
ku	potong	sama	panjang
ku	raut	dan	kutimbang	dengan	benang
ku	jadikan	layang	layang
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potongan	bait	tersebut	terdapat	pada	puisi	….
a	 mobil	mobilanku
b	 layang	layangku
c	 kucingku

13	 bermain	layang	layang	harus	di	….	
a	 lapangan	 	 b	 rumah	 	 	 c	 hotel

14	 rudi	menerbangkan	layang	layang	dengan	….
a	 benang	 	 b	 tali	kawat	 	 c	 kertas

15	 permainan	ini	menggunakan	dadu
	 dimainkan	oleh	dua	orang	atau	lebih
	 setiap	pemain	memiliki	pion	masing	masing
	 cara	memainkannya	yaitu	dadu	dikocok
	 jika	keluar	angka	5	maka	pion	melangkah	lima	petak
	 dimainkan	di	atas	kertas	berpetak	
	 yang	ada	gambar	ular	dan	tangga
		 ini	adalah	permainan	….

a	 ular	tangga	 b	 halma	 	 	 c	 catur

16	 layang	layang		-	roni	-	bermain	-	suka	
urutan	kalimat	yang	benar	adalah	….
a	 roni	suka	bermain	layang	layang
b	 suka	bermain	layang	layang	roni
c	 bermain	layang	layang	suka	roni

17	 olah	raga	yang	paling	murah	adalah	….
a	 renang		 	 b	 tenis	 	 	 c	 lari
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18	 olah	raga	…	badan
a	 menyehatkan
b	 melemahkan
c	 memulihkan

19	 gambar	berikut	merupakan	gambar	
olah	raga	adalah	....

	 a	 tinju	 	
	 b	 karate	 	 	
	 c	 sumo

20	 penjaga	gawang	disebut	….
a	 kiper	 	 b	 gelandang		 c	 striker

b isilah titik titik di bawah ini
1.	 ciri	gajah	adalah	....
2.	 pelangi	pelangi

alangkah	indahmu
….
….

3.	 agar	tubuh	kita	sehat	kita	memakan	makanan	….
4.	 gosoklah	gigimu	secara	....
5.	 berikut	adalah	gambar	olah	raga	....
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 6 kegiatan

pelajaran

kompetensi dasar
•	 menyampaikan	pesan	pendek	kepada	orang	lain
•	 mendeskripsikan	tumbuhan	atau	binatang	sesuai	ciri	cirinya	dengan	

menggunakan	kalimat	yang	mudah	dipahami
•	 membaca	nyaring	teks	15	sampai	20	kalimat	dengan	lafal	dan	intonasi	yang	

tepat
•	 mendeskripsikan	tumbuhan	atau	binatang	secara	sederhana	dengan	bahasa	

tulis

kata kunci
•		kegiatan		 	 •		lafal	 	 	 •		menanam	 	 •		mendeskripsikan
•		pesan	pendek	 •		tebak-tebakan	 •		kesayangan	 •		membaca	nyaring
•		intonasi	 	 •		bahasa	tulis	 •		kalimat	

peta konsep

mendengarkan berbicara membaca menulis

menyampaikan	
pesan	pendek

mendeskripsikan	
tumbuhan	

binatang	sesuai	
ciri	cirinya	

membaca	
nyaring		

mendeskripsikan	
tumbuhan	

membuat	tebak	
tebakan

teks	kebun	
sekolahku

menulis	ciri	ciri	
tumbuhan	

teks	menanam	
bunga	

kesayangan	

kegiatan
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pernahkah	kamu	memperhatikan	binatang	atau	tumbuhan
bagaimanakah	cara	mendeskripsikan	tumbuhan
bagaimanakah	cara	mendeskripsikan	binatang
dengan	bahasa	tulis
sekarang	kamu	akan	menemukan	jawabannya

a menanam bunga kesayangan
gurumu akan bercerita 
ayo dengarkan dengan saksama

menanam bunga kesayangan

	 hari	ini	hari	libur
	 sinta	tidak	masuk	sekolah
	 di	rumah	sinta	tidak	tinggal	diam
	 sinta	melihat	sebuah	tanaman
	 tanaman	itu	disimpan	di	kantong	plastik
	 sinta	berkata	bu	ini	pohon	apa	
	 kok	tidak	ditanam
	 itu	pohon	mawar	dari	bibi	nia
	 ibu	belum	sempat	menanamnya	jawab	ibu
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	 bu	bolehkah	sinta	menanam	pohon	ini
	 kebetulan	sinta	sedang	santai	kata	sinta
	 boleh	tetapi	kamu	harus	berhati	hati	
	 nanti	tangan	kamu	terkena	duri	batang	mawar	jawab	ibu
	 baik	bu	nanti	bunganya	buat	sinta	ya	sinta	meminta
	 boleh	tapi	kamu	harus	merawatnya
	 berilah	pupuk	
	 setiap	hari	jangan	lupa	disiram
	 nanti	bunganya	akan	tumbuh	subur	pesan	ibu
	 baik	bu	jawab	sinta	dengan	semangat

sumber majalah ino 2003

mari berlatih 6 1
ayo jawab pertanyaan berikut 
1	 mengapa	sinta	tidak	masuk	sekolah
2	 apa	yang	dilihat	sinta	di	kantung	plastik
3	 dari	siapa	pohon	bunga	mawar	tersebut
4	 mengapa	pohon	tersebut	belum	ditanam
5	 oleh	siapa	pohon	tersebut	di	tanam

tahukah kamu
perhatikan	kalimat	berikut
hati hati batang mawar berduri
nanti tangan kamu terluka
kalimat	tersebut	adalah	kalimat	pesan
kalimat	pesan	berisi	pesan

mari berlatih 6 2
tuliskan	pesan	dari	cerita	yang	telah	kamu	dengar	
tuliskanlah	dalam	buku	latihanmu
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mari berlatih 6 3
ayo menulis pesan

contoh
pesan	ibu	kepada	adik
tidak	boleh	bermain	di	jalan

	 ihsan	kamu	tidak	boleh	bermain	di	jalan
	 di	jalan	banyak	kendaraan

1	 pesan	ibu	kepada	sinta
	 tidak	boleh	jajan	sembarangan
	 .................................................
	 .................................................

2	 pesan	bu	guru	kepadamu
	 mengerjakan	tugas	di	rumah
	 .................................................
	 .................................................

3	 pesan	ayah	kepada	rinto
	 tidak	boleh	bermain	pisau
	 .................................................
	 .................................................

4	 pesan	kakek	kepada	kakak
	 membawa	tas	kakek
	 .................................................
	 .................................................
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b tebak tebakan yuk
ayo membuat tebak tebakan
contoh

batangku	besar	dan	bercabang
daunku	lonjong	dan	banyak
buahku	bulat	berambut
rasa	buahku	manis	
siapakah	aku

	 aku	adalah	pohon	rambutan

mari berlatih 6 4
ayo tulis tebak tebakanmu
sampaikan di depan kelas kepada temanmu
lakukan secara bergiliran

1	 ………………………………………	
	 ………………………………………
	 ………………………………………
	 ………………………………………
	 aku	adalah	….

2	 ………………………………………
	 ………………………………………
	 ………………………………………
	 ………………………………………
	 aku	adalah	….

3	 ………………………………………
	 ………………………………………
	 ………………………………………
	 ………………………………………
	 aku	adalah	….
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c kebun sekolahku
bacalah bacaan berikut
perhatikan lafal dan intonasi yang tepat

	 kebun sekolahku

	 bu	guru	mengajak	siswa	ke	kebun	sekolah
	 bu	guru	menunjukkan	sebuah	pohon
	 rina	coba	sebutkan	nama	tumbuhan	ini
	 itu	namanya	pohon	pisang	jawab	rina

	 bentuk	bunganya	seperti	apa	roni
	 bunganya	berbentuk	jantung	jawab	roni
	 bentuk	daunnya	seperti	apa	risa
	 daunnya	sangat	lebar	jawab	risa

	 bentuk	buahnya	seperti	apa	rini
	 buahnya	lonjong	dan	panjang	jawab	rini
	 bagaimana	bentuk	batangnya	wina
	 batangnya	tidak	bercabang	jawab	wina
	 tempat	hidupnya	dimana	toni
	 hidupnya	di	tanah	kebun	jawab	toni
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d menulis ciri ciri tumbuhan
baca kembali bacaan kebun sekolahku
kemudian kerjakan kegiatan tersebut

mari berlatih 6 5
tulislah lima nama tumbuhan lain
tuliskan tempat hidupnya
sebutkan pula ciri cirinya

no nama tumbuhan hidup di ciri ciri

1

2

3

4

5

KEL 2 PEL 6.indd   63 8/3/2008   4:15:28 PM



       

64 bahasa	indonesia	sd	kelas	II

       

mari berlatih 6 6
ceritakan ciri pohon dalam gambar berikut
perhatikan contoh yang tersedia

	 	 	 	 	 	 							 batangku	berbentuk	
	 	 	 	 	 	 							 tidak	bercabang
	 	 	 	 	 	 							 daunku	sangat	lebar
	 	 	 	 	 	 							 bungaku	berbentuk	jantung
	 	 	 	 	 	 							 buahku	lonjong	dan	panjang
	 	 	 	 	 	 							 tempat	tinggalku	di	kebun
	 	 	 	 	 	 							 namaku	pohon	pisang
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 							 batangku	berbentuk	….
	 	 	 	 	 	 							 daunku	….
	 	 	 	 	 	 							 bungaku	….
	 	 	 	 	 	 							 buahku	….
	 	 	 	 	 	 							 tempat	tinggalku	….
	 	 	 	 	 	 							 namaku	pohon	….

	 	 	 	 	 	 							 batangku	berbentuk	….
	 	 	 	 	 	 							 daunku	….
	 	 	 	 	 	 							 bungaku	….
	 	 	 	 	 	 							 buahku	….
	 	 	 	 	 	 							 tempat	tinggalku	….
	 	 	 	 	 	 							 namaku	pohon	….

1

2

3
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	 	 	 	 	 	 							 batangku	berbentuk	….
	 	 	 	 	 	 							 daunku	….
	 	 	 	 	 	 							 bungaku	….
	 	 	 	 	 	 							 buahku	….
	 	 	 	 	 	 							 tempat	tinggalku	….
	 	 	 	 	 	 							 namaku	pohon	….

	 	 	 	 	 	 							 batangku	berbentuk	….
	 	 	 	 	 	 							 daunku	….
	 	 	 	 	 	 							 bungaku	….
	 	 	 	 	 	 							 tempat	tinggalku	….
	 	 	 	 	 	 							 namaku	pohon	….

rangkuman
   ●  menyampaikan pesan pendek harus dengan lafal dan 

intonasi	yang	tepat
   ●  mendeskripsikan tumbuhan harus menggunakan kalimat 

yang	mudah	dipahami
   ●  membaca nyaring harus memperhatikan lafal dan 

intonasi	yang	tepat
   ●  mendeskripsikan tumbuhan dapat dilakukan dengan 

bahasa	tulis

4

5
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refleksi
			apakah yang kamu rasakan saat ini
   ●  tentu kamu dapat membaca nyaring dengan baik
   ●  kamu juga mahir mendeskripsikan binatang
   ●  kamu pun mahir mendeskripsikan tumbuhan
	 	 ayo	terus	tingkatkan	prestasimu
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uji kemampuanmu
a pilihlah jawaban yang benar

1	 sinta	menemukan	pohon	…	
	 a	 anggrek	 	 b	 mawar		 	 c	 melati

2	 berikut	adalah	gambar	pohon	….
	 a	 anggrek	 	 b	 mawar		 	 c	 melati

3	 kalimat	pesan	dari	guru	kepada	murid	adalah	.…
	 a	 kerjakan	tugasmu	di	rumah
	 b	 hati	hati	jalanya	ya
	 c	 kamu	harus	bermain

4	 kulit	buahku	bersisik
	 bijiku	hitam
	 buahku	manis
	 ciri	ciri	buah	tersebut	adalah	….
	 a	 buah	apel
	 b	 buah	mangga
	 c	 buah	salak

5	 contoh	tumbuhan	yang	hidup	di	air	adalah	…
	 a	 teratai	 	 	 b	 mawar		 	 c	 melati

b lengkapilah kalimat berikut
1	 supaya	subur	tanaman	harus	diberi	….
2	 batang	pohon	bunga	mawar	mempunyai….
3	 rajinlah	…	agar	kamu	pandai
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4	 bunga	pohon	pisang	berbentuk	….
5	 batang	pohon	kelapa	tidak	….

tugas
ayo	pergi	ke	kebun	sekolahmu
tulis	tumbuhan	yang	ada	di	kebun	sekolahmu
tuliskan	ciri	ciri	tumbuhan	tersebut
kumpulkan	pekerjaanmu	pada	guru
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 7 hiburan

pelajaran

kompetensi dasar
•	 menceritakan	kembali	isi	dongeng	yang	didengar	
•	 mendeskripsikan	tumbuhan	atau	binatang	di	sekitar	sesuai	ciri	cirinya	

dengan	menggunakan	kalimat	yang	mudah	dipahami
•	 membaca	nyaring	teks	15	sampai	20	kalimat	dengan	memperhatikan	lafal	

dan	intonasi	yang	tepat
•	 mendeskripsikan	tumbuhan	atau	binatang	di	sekitar	secara	sederhana	

dengan	bahasa	tulis

kata kunci
•		hiburan		 	 •		dongeng	 	 •		bahasa	tulis	 •		mendeskripsikan
•		hutan	 	 	 •		lafal	 	 	 •		intonasi	 	 •		membaca	nyaring
•		bernyanyi	 	 •		gembira

peta konsep

mendengarkan berbicara membaca menulis

menceritakan	
kembali	isi	
dongeng	

mendeskripsikan	
tumbuhan	atau	
binatang	sesuai	

ciri	cirinya	

membaca	
nyaring		

mendeskripsikan	
binatang	atau	

tumbuhan	

berbagai	jenis	
burung

teks	burung	
kesayanganku

menyebutkan	
nama	binatang

teks	si	tutu	gajah	
yang	kurus

hiburan
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pernahkah	kamu	mendengarkan	dongeng	
tentu	sangat	menyenangkan	
lalu	dapatkah	kamu	menceritakan	kembali	
isi	dongeng	yang	didengar
sekarang	kamu	akan	menemukan	jawabannya

a si tutu gajah yang kurus
gurumu akan menceritakan dongeng berikut
ayo dengarkan dengan saksama

tutu gajah yang kurus

di	hutan	hiduplah	seekor	gajah
gajah	itu	bernama	tutu
gajah	biasanya	berbadan	besar
tetapi	tutu	berbadan	kurus
tutu	gajah	yang	malas
tutu	hanya	memakan	
makanan	yang	ada	disekitarnya
tutu	tidak	pernah	mandi
tutu	kerjanya	hanya	diam	dan	tidur
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teman	teman	tutu	sering	menasehatinya
tetapi	tutu	tidak	menghiraukan	mereka
suatu	hari	kancil	mempunyai	ide
kancil	bersandiwara	bersama	teman	temannya
ada	penyakit	yang	mematikan
wabah	itu	menyerang	hewan	kurus
burung	beo	ditugaskan	untuk	menyampaikannya

tutu	terkejut	mendengar	berita	itu
dia	pun	merasa	ketakutan
akhirnya	tutu	berusaha	bangun
dia	berjalan	mencari	makanan
tutu	juga	rajin	membersihkan	badannya
akhirnya	badan	tutu	menjadi	gemuk
teman	teman	pun	senang	melihat	tutu
tutu	kini	menjadi	gajah	gemuk

	 	 	 	 	 	 	 sumber bobo maret 2007

mari berlatih 7 1
ayo jawablah pertanyaan berikut

1	 siapa	nama	gajah	kurus	itu
2	 mengapa	gajah	itu	berbadan	kurus
3	 siapakah	yang	mempunyai	ide	cemerlang
4	 apa	yang	dilakukan	teman	teman	kepada	tutu
5	 mengapa	tutu	menjadi	gajah	gemuk

ceritakan kembali dongeng tersebut
ceritakanlah di depan kelas
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b menyebutkan nama binatang
tahukah	kamu	ciri	ciri	gajah
tahukah	kamu	ciri	ciri	kancil
tahukah	kamu	ciri	ciri	burung
pasti	kamu	dapat	menjawabnya

sekarang kerjakan latihan berikut

mari berlatih 7 2 
perhatikan gambar gambar berikut
tuliskan nama binatang binatang tersebut
tuliskan pula ciri cirinya

no nama binatang ciri cirinya

1

gajah

bertubuh	besar
bertelinga	lebar

mempunyai	belalai
mempunyai	gading

2

...
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3

...

4

...

5

...

6

...

KEL 2 PEL 7.indd   73 8/3/2008   4:16:20 PM



       

74 bahasa	indonesia	sd	kelas	II

       

c burung kesayanganku
bacalah bacaan berikut dengan nyaring
gunakan lafal dan intonasi yang tepat

burung kesayanganku

	 hari	itu	aku	pulang	sekolah
	 aku	melewati	sebuah	kebun
	 tiba	tiba	aku	mendengar	suara	sesuatu
	 aku	segera	mencari	suara	itu
	 ternyata	itu	suara	burung	kecil
	 lalu	aku	membawanya	pulang
	 luka	pada	burung	itu	segera	kuobati
	 burung	itu	kurawat	dengan	baik
	 akhirnya	burung	itu	telah	sembuh

	 kini	burung	itu	menjadi	kesayanganku
	 burung	itu	selalu	bernyanyi
	 burung	itu	bernyanyi	dengan	gembira
	 suaranya	merdu	sekali

karya dian sukmawati
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mari berlatih 7 3
ayo lengkapi kalimat berikut

1	 hari	itu	aku	….
2	 aku	pulang	melewati	sebuah….
3	 aku	mendengar	….
4	 ternyata	itu	suara	….
5	 burung	itu	terlihat	....
6	 aku	segera		…	pulang
7	 aku	mengobati	.…	
8	 aku	pun	merawatnya	dengan	....
9	 burung	itu	pun	bernyanyi	dengan	….
10	 suaranya	terdengar	….
	 	

d berbagai jenis burung
nyanyikanlah lagi ini
nyanyikan dengan riang gembira

burung kutilang

di	pucuk	pohon	cemara
burung	kutilang	berbunyi

bersiul	siul	
sepanjang	hari

dengan	tak	jemu	jemu
mengangguk	angguk

sambil	berseru
trilili	lililililili

sumber lagu anak indonesia terpopuler 2007
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mari berlatih 7 4
ayo perhatikan gambar berikut
tulislah nama burung tersebut

rangkuman
   ●  menceritakan kembali harus secara runtut
   ●  mendeskripsikan sesuatu harus menggunakan kalimat 

yang	mudah	dipahami	
   ●  membaca nyaring harus memperhatikan lafal dan 

intonasi	yang	tepat

refleksi
   ●  kamu telah dapat bercerita dengan baik
   ●  kamu pun dapat mendeskripsikan sesuatu dengan baik
   ●  kemampuan membaca nyaringmu semakin baik
			berlatihlah terus menerus agar pandai

1 2 3 4

... ... ... ...
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uji kemampuanmu

a pilihlah jawaban yang benar
1	 contoh	hewan	berkaki	empat	adalah	….
	 a	 angsa	 	 b	 katak	 	 c	 itik

2	 hewan	yang	berkicau	adalah	….
	 a	 katak	 	 b	 burung		 c	 bebek

3	 tokoh	dongeng	binatang	yang	cerdik	adalah	….
	 a	 burung		 b	 kancil	 c	 gajah

4	 aku	selalu	membawa	rumahku	adalah	….
	 a	 siput	 	 b	 kancil	 c	 buaya

5	 binatang	yang	berleher	panjang	adalah	….
	 a	 kuda	zebra
	 b	 unta
	 c	 jerapah

b carilah jawaban pertanyaan berikut
 carilah jawabannya di lajur kanan
	 1	 suara	anjing	....	 	 	 	 a	 mengaum
	 2	 suara	kambing	....		 	 	 b	 meringkik
	 3	 suara	harimau	....		 	 	 c	 menggonggong
	 4	 suara	kucing	....	 	 	 	 d	 mengembik
	 5	 suara	kuda	....		 	 	 	 e	 mengeong
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tugas
tulislah	sebuah	dongeng	binatang	yang	pernah	kalian	dengar
kemudian	ceritakan	di	depan	kelas	secara	bergiliran
mintalah	tanggapan	kepada	temanmu	
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 8 lingkungan

pelajaran

kompetensi dasar
 • menyebutkan isi teks panjang 20 sampai 25 kalimat yang dibaca dalam 

hati
• menyampaikan pesan pendek yang didengarnya kepada orang lain
 • mendeskripsikan tumbuhan atau binatang sesuai ciri cirinya dengan 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami
  • menyalin puisi anak dengan huruf tegak bersambung

kata kunci
•  bunga    •  kalimat   •  lingkungan  •  mendeskripsikan
•  pesan pendek •  puisi   •  taman   •  intonasi  
•  membaca dalam hati

peta konsep

mendengarkan berbicara membaca menulis

menceritakan 
pesan pendek 
yang didengar

mendeskripsikan 
tumbuhan atau 
binatang sesuai 

ciri cirinya 

membaca 
nyaring  

menyalin puisi 
anak

berbagai jenis 
tumbuhan

pesan tanaman puisi lihat 
kebunku

teks taman 
endog

lingkungan
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pernahkah kamu mendapatkan sebuah pesan pendek
pesan merupakan amanat yang harus disampaikan
lalu bagaimana cara menyampaikan pesan pendek 
sekarang kamu akan menemukan jawabannya

a taman endog
ayo bacalah bacaan berikut dalam hati 

taman endog

 taman endog adalah sebuah nama taman 
 taman itu merupakan taman di sumedang 
 sumedang adalah kota di jawa barat

 di tengah tengah taman tersebut 
 terdapat tugu berbentuk telur 
 jadi dinamakan taman endog 
 nama endog berasal dari bahasa sunda 
 endog artinya telur 
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 berbagai tanaman hias tumbuh di sana 
 namun kita dilarang memetiknya
 di sudut taman terdapat kursi 
 tempat sampah juga tersedia di sana 
 hari minggu taman ini digunakan untuk berolahraga 

karya dian sukmawati

mari berlatih 8 1
jawablah pertanyaan berikut 
1 di mana taman endog itu
2 mengapa taman itu dinamakan taman endog
3 ada apa saja di taman itu
4 siapa saja yang menggunakan taman itu
5 kapankah taman itu digunakan untuk berolahraga

mari berlatih 8 2
isilah titik titik di bawah ini
1 berbagai … tumbuh di sana
2 di sana sini terdapat ….
3 kita diarang memetik ….
4 endog artinya ....
5 tamab digunakan untuk ….

mari berlatih 8 3
tulis kembali kembali isi bacaan tersebut
tulislah dalam buku latihanmu sendiri
gunakan kata katamu sendiri
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b berbicara
bacalah teks berikut dengan cermat

bunga di taman 

 bunga merupakan tanaman hias 
 bunga sangatlah indah 
 banyak orang menyukai tanaman hias 
 tanaman hias biasanya ditanam di taman 
 tanaman hias juga ditanam di halaman rumah 
 ada berbagai macam tanaman hias 
 ada bunga mawar dan melati 
 ada bunga krisan dan soka 
 ada bunga sedap malam dan matahari 
 ada juga bunga cempaka
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mari berlatih 8 4
cocokan nama bunga dengan gambarnya

1 bunga mawar 

2 bunga melati 

3 bunga krisan 

4 bunga soka 

5 bunga sedap malam 

6 bunga matahari 

7 bunga bangkai 
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mari berlatih 5
sebutkan ciri ciri bunga tersebut 

bunga mawar       bunga matahari 
warna bunganya merah   …
batangnya berduri     …
harum baunya          …

bunga tulip             bunga cempaka 
…         ...
…         …
…         …

bunga melati         bunga sedap malam 
…         …
…         …
…         …

1 2

3 4

5 6
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c pesan tanaman
 kamu tentu pernah mengunjungi taman 
 di taman biasanya terdapat tulisan pesan
 lindungilah kami 
 pesan itu ada di pohon atau bunga 
 pesan itu ditulis untuk melindungi tanaman

mari berlatih 8 6
sekarang dengarkan pesan yang dibacakan guru 
kemudian tulislah pesan yang kamu dengar tersebut 
tulislah dalam buku latihanmu 

1 jangan tebang aku
2 jangan injak aku
3 jangan petik aku
4 siramilah aku
5 jangan rusak aku
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mari berlatih 8 7
cocokkan kalimat pesan yang kamu dengar 
cocokkan dengan gambar berikut

a b

c d

e
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d puisi lihat kebunku
ayo baca puisi berikut

lihat kebunku

lihat kebunku 
penuh dengan bunga 

ada yang merah 
dan ada yang putih 

setiap hari kusiram semua
mawar melati 

semuanya indah

mari berlatih 8 8
salinlah puisi tersebut
gunakanlah huruf tegak bersambung dengan rapi

1 kebunku

2 lihat kebunku 

3 penuh dengan bunga 

4 ada yang merah 
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5 dan ada yang putih 

6 setiap hari kusiram semua

7 mawar melati 

8 semuanya indah

rangkuman
   ●  pesan pendek yang disampaikan harus tepat
   ●  mendeskripsikan tumbuhan harus menggunakan 

kalimat yang mudah dipahami
   ●  menyebutkan isi bacaan harus jelas dan runtut
   ●  gunakan huruf tegak bersambung yang rapi saat 

menyalin puisi

refleksi
   apakah manfaat yang kamu rasakan saat ini
   ●  kamu telah mahir menyampaikan pesan pendek
   ●  kemu juga dapat menyebutkan isi bacaan
   ●  kamu dapat menulis dengan huruf tegak bersambung 

dengan lebih baik
   terus belajar supaya pintar
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uji kemampuanmu

a pilihlah jawaban yang benar

1 tempat yang penuh bunga adalah ….
 a taman
 b sawah
 c kebun

2 bunga yang tumbuh di kolam adalah bunga ….
 a cempaka
 b teratai
 c melati

3 supaya subur tanaman harus ….
 a dipupuk
 b dibiarkan
 c disiram

4 contoh pesan agar lingkungan terlihat bersih adalah ….
 a dilarang parkir di tempat ini
 b harus menyebrang di sini
 c buanglah sampah pada tempatnya

5 berikut yang bukan nama bunga adalah ….
 a matahari
 b melati
 c bulan
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b Isilah teka teki berikut

1

2 3

4

     
mendatar
1 bunga berwarna putih dan harum
2 … jalan licin
4 supaya subur tanaman diberi ….

menurun
1 bunga yang batangnya berduri
3 tanaman yang tumbuh dengan baik disebut ….

tugas 
1 tulislah lima nama bunga yang ada di halaman di halaman 

rumahmu 
2 gambarlah bunga tersebut dalam buku tugasmu
3 kumpulkan hasil pekerjaanmu pada guru kelas
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 9 kebutuhan

pelajaran

kompetensi dasar
 • menceritakan kembali isi dongeng yang didengar  
 • menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan dengan menggunakan 

kata kata sendiri
 • menyebutkan isi teks panjang 20 sampai 25 kalimat yang dibaca dalam 

hati  
 • mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana 

dengan bahasa tulis

kata kunci
•  kebutuhan   •  dongeng  •  cerita anak  •  hati
•  teks   •  deskripsi  •  binatang  •  bahasa tulis 
•  tumbuhan

peta konsep

mendengarkan berbicara membaca menulis

menceritakan 
kembali isi 
dongeng 

menceritakan 
kembali cerita  

anak

menyebutkan isi 
teks agak panjang

mendeskripsikan  
tumbuhan atau 

binatang

cerita sapi dan 
kerbau bertukar 

baju

dibaca dalam 
hati

bahasa
tulis  

cerita sapi dan 
kerbau bertukar 

baju

kebutuhan
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membaca dalam hati berarti membaca tidak bersuara
bagaimanakah cara menyebutkan isi bacaan
sekarang kamu akan menemukan jawabannya

a sapi dan kerbau bertukar baju
gurumu akan membacakan dongeng 
ayo dengarkan dengan saksama

sapi dan kerbau bertukar baju
 dahulu sapi memiliki tanduk
 bulunya berwarna hitam
 kerbau tidak memiliki tanduk
 bulunya berwarna putih
 suatu hari kerbau ingin terlihat gagah
 kerbau meminjam tanduk dan baju sapi
 sapi pun menyetujui niat tersebut
 syaratnya kerbau harus mengembalikannya 
 
 kerbau membutuhkan tanduk 
 sapi dan kerbau pun bertukar baju
 ternyata baju sapi terlalu kecil 
 namun kerbau merasa nyaman
 kerbau tetap saja memakainya
 namun sapi tidak merasa nyaman
 baju kerbau terasa kebesaran

 kerbau berniat untuk lari 
 kerbau sangat menyukai baju sapi
 dengan kesal sapi mengejar kerbau
 kerbau terlampau cepat berlari
 sapi akhirnya menyesali perbuatannya
 dia terlalu mempercayai kerbau
 karya dian sukmawati
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mari berlatih 9 1
jawablah pertanyaan berikut

1 siapa yang sebenarnya memiliki tanduk
2 mengapa kerbau ingin memiliki tanduk
3 apakah yang dilakukan kerbau setelah mendapatkan baju 

sapi
4 apakah yang dilakukan sapi ketika kerbau lari
5 mengapa sapi menyesali perbuatannya

b  menceritakan isi cerita sapi dan kerbau 
bertukar baju

kamu tentu memahami isi cerita tersebut
ceritakan kembali isi cerita tersebut
namun sebelumnya kerjakan latihan berikut

mari berlatih 9 2
lengkapilah kalimat berikut

1 dahulu sapi memiliki … dan bulunya berwarna ….
2 kerbau tidak memiliki … dan bulunya berwarna ….
3 suatu hari kerbau ingin terlihat ….
4 kerbau meminjam … dan … sapi
5 baju sapi … ketika dipakai kerbau
6 baju si kerbau … ketika dipakai sapi
7 kerbau … baju sapi
8 sapi mengejar kerbau hingga ....
9 namun kerbau malah ….
10 sapi pun ....
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mari berlatih 9 3
1 ceritakan kembali isi cerita tersebut
2 ceritakanlah dengan menggunakan bahasamu sendiri
3 bacakan pekerjaanmu di depan kelas

c kerbau si pembajak sawah
bacalah cerita berikut di dalam hati  

kerbau si pembajak sawah

 aku mempunyai seorang paman
 pamanku bernama tejo
 pamanku tinggal di desa
 desa itu jauh dari keramaian kota
 ia mempunyai sawah yang sangat luas
 pamanku selalu merawatnya dengan baik
 
 saat itu sedang musim bercocok tanam 
 bibit padi hendak ditanam 
 paman harus bekerja dengan giat
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 sawah harus dicangkul dan dibajak 
 paman mencangkul sawah agar gembur
 paman mencangkul menggunakan cangkul
 paman juga membajak sawahnya agar gembur
 
 paman menggunakan alat bajak tradisional
 alat tersebut cukup berat
 paman memerlukan tenaga untuk menarik bajak
 paman menggunakan tenaga hewan 

 hewan tersebut adalah kerbau
 kerbau sangat membantu pekerjaan paman 
 jadi kerbau berguna bagi manusia 

sumber majalah bobo 2003
 
mari berlatih 9 4
buatlah pertanyaan berdasarkan jawabannya berikut 

no pertanyaan jawaban

1 … di desa 

2 … musim bercocok tanam

3 … dicangkul dan dibajak

4 … hewan peliharaan

5 … kerbau 

mari berlatih 9 5
tulis kembali isi bacaan tersebut
tulislah dengan kata katamu
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d hewan yang menguntungkan paman
ayo baca teks berikut dengan cermat

hewan yang menguntungkan paman 

 pamanku mempunyai dua ekor kerbau
 kerbau itu selalu membantu pekerjaan paman 
 kerbaulah yang membajak sawah paman
 paman juga mempunyai ayam 
 selain daging ayam sangat bermanfaat
 telur ayam juga bermanfaat
 kerbau dan ayam sangat menguntungkan paman 
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mari berlatih 9 6
perhatikan gambar binatang berikut 
manakah yang termasuk hewan yang menguntungkan
mana pula hewan yang merugikan 

 

hewan menguntungkan   hewan merugikan 

1  …       1  …
2  …       2  …
3  …       3  …
4  …       4  …
5  …       5  …
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mari berlatih 9 7
ayo kerjakan kegiatan berikut
perhatikan contoh berikut

ayam merupakan hewan menguntungkan
ayam dapat dimanfaatkan telur dan
dagingnya untuk dimakan 

nyamuk merupakan hewan yang merugikan 
nyamuk mengisap darah manusia
nyamuk dapat menularkan penyakit malaria
dan demam berdarah

kambing merupakan hewan menguntungkan
...
...
...

lalat merupakan hewan yang merugikan 
...
...
...
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sapi merupakan hewan menguntungkan
...
...
...

tikus merupakan hewan yang merugikan 
...
...
...

rangkuman
   ●  kamu dapat menceritakan kembali sebuah cerita 

dengan kata katamu sendiri
   ●  kamu dapat menyebutkan isi bacaan berdasarkan 

kata katamu
   ●  kamu dapat mendeskripsikan binatang dengan 

bahasa tulis

refleksi
   sekarang apa yang kamu rasakan
   ●  kamu dapat menceritakan dongeng dengan baik
   ●  kamu dapat menceritakan kembali isi cerita
   sekarang kamu semakin pandai
   ingat bertanyalah jika kamu mengalami kesulitan 
   bertanyalah kepada wali kelas atau temanmu

KEL 2 PEL 9.indd   99 8/3/2008   4:17:50 PM



       

100 bahasa indonesia sd kelas II

       

uji kemampuanmu

a pilihlah jawaban yang paling benar 

1 susu dihasilkan oleh .…
 a ayam   
 b sapi    
 c kelinci

2 … yang menyebarkan penyakit malaria 
 kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut 

adalah .…
 a mengapa  
 b apa   
 c di mana

3 hewan penyebab sakit perut adalah .…
 a lalat   
 b nyamuk  
 c kambing

4 supaya subur
 pertanyaan untuk jawaban tersebut adalah .…
 a mengapa tanaman harus dipupuk
 b apa yang dipupuk
 c siapa yang memberi pupuk
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5 binatang yang dibenci petani saat panen adalah .…
 a kerbau
 b tikus
 c bebek

b buatlah kalimat dengan menggunakan kata berikut 
 gunakan huruf tegak sambung dengan rapi

1 membutuhkan

2 merugikan

3 menguntungkan

4 memerlukan

5 menyebabkan 
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tugas 
hewan berikut sering merugikan manusia
ayo buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut 

kumpulkan pekerjaanmu pada guru 
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 10 budi pekerti

pelajaran

kompetensi dasar
•	 menceritakan	kembali	isi	dongeng	yang	didengar		
•	 menceritakan	kembali	cerita	anak	yang	didengar	dengan	menggunakan	

kata	kata	sendiri
•	 membaca	nyaring	teks	15	sampai	20	kalimat	dengan	lafal	dan	intonasi	

yang	tepat	
•	 menyalin	puisi	anak	dengan	huruf	tegak	bersambung

kata kunci
•		budi	pekerti		 •		cerita	anak	 	 •		cerita	anak	 	 •		membaca	nyaring
•		dongeng	 	 •		teks	 	 	 •		intonasi	 	 •		menyalin	puisi	
•		lafal		 	 	 •		puisi	anak	 	 •		tokoh	dongeng	 •		baju
•		huruf	tegak	bersambung

peta konsep

mendengarkan berbicara membaca menulis

menceritakan	
kembali	isi	
dongeng	

menceritakan	
kembali	cerita		

anak

membaca	nyaring	
teks

menyalin	puisi	
anak

cerita	bundaku cerita	ibu	
guruku

huruf	tegak	
bersambung

cerita	malin	
kundang

budi	pekerti
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pernahkah	kamu	membaca	puisi
membaca	puisi	merupakan	kegiatan	menarik
bagaimanakah	cara	menyalin	puisi	
sekarang	kamu	akan	menemukan	jawabannya

a ibu guruku
bacalah bacaan berikut dengan nyaring	
gunakan lafal dan intonasi yang tepat 

guruku

	 ibu	dian	adalah	seorang	guru	
	 beliau	adalah	orang	tuaku	di	sekolah
	 beliau	membimbing	para	murid
	 	
	 beliau	membimbing	dengan	sabar
	 beliau	sangat	menyayangi	muridnya
	 para	muridpun	menyayangi	beliau	
	 para	murid	selalu	menuruti	perintahnya
	
	 bu	dian	mengajarkan	murid	untuk	disiplin
	 disiplin	itu	sangat	penting	bagi	kita
	 ibu	dian	mengajarkan	ilmu	pengetahuan	
	 dari	membaca	dan	menulis	juga	berhitung
	
	 bu	dian	selalu	bersemangat	untuk	mendidik
	 aku	jadi	bersemangat	untuk	belajar
	 aku	pun	menjadi	pintar	
	 teman	teman	pun	menjadi	pintar
	 semuanya	belajar	dengan	tenang	dan	nyaman

karya	dian sukmawati
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mari berlatih 10 1
ayo lengkapilah kalimat berikut 

1	 ibu	dian	adalah	seorang	....
2	 aku	menganggapnya	sebagai	…	di	sekolah
3	 dia	membimbing	siswa	dengan	penuh	....
4	 para	murid	sangat	…	kepadanya
5	 kini	akau	menjadi	murid	yang	....

mari berlatih 10 2
ayo bermain peran 
bermain peranlah di depan kelas
tunjuklah temanmu menjadi seorang guru
tunjuk pula teman yang lain menjadi murid 
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b guruku
ayo bacalah puisi berikut 

guruku 

terpujilah	wahai	engkau
bapak	ibu	guru

namamu	akan	selalu	hidup
dalam	sanubariku	

semua	baktimu	akan	kuukir	
di	dalam	hatiku

sebagai	prasasti	terima	kasihku	
tuk	pengabdianmu

engkau	bagai	pelita	dalam	kegelapan
engkau	laksana	embun	penyejuk	dalam	kehausan	

engkau	patriot	pahlawan	bangsa
tanpa	tanda	jasa

sumber lagu anak indonesia terpopuler 2007

mari berlatih 10 3
salinlah puisi tersebut
gunakan huruf tegak bersambung yang rapi

1	 terpujilah	wahai	engkau

2	 bapa	ibu	guru

KEL 2 PEL 10.indd   106 8/3/2008   4:18:42 PM



              

bahasa	indonesia	sd	kelas	II 107

3	 namamu	akan	selalu	hidup

4	 dalam	sanubariku	

5	 semua	baktimu	akan	kuukir	

6	 di	dalam	hatiku

7	 sebagai	prasasti	terima	kasihku	

8	 tuk	pengabdianmu

9	 engkau	bagai	pelita	dalam	kegelapan

10	 engkau	laksana	embun	penyejuk	dalam	kehausan	

11	 engkau	patriot	pahlawan	bangsa

12	 tanpa	tanda	jasa
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c malin kundang
gurumu akan bercerita
cerita gurumu itu berdasarkan gambar berikut 
ayo dengarkanlah dengan saksama

malin kundang 

mari berlatih 10 4
1	 sebutkan	tokoh	dalam	cerita	tersebut
2	 ceritakan	kembali	cerita	tersebut	dengan	bahasamu	sendiri

1 2

3 4

5 6
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mari berlatih 10 5
lengkapi kalimat dengan jawaban yang tersedia
1	 malin	kundang	…	kepada	ibunya	untuk	mencari	kerja
2	 malin	kundang	bertemu	dengan	....
3	 malin	kundang	…	dengan	putri	saudagar	kaya
4	 malin	kundang	adalah	anak	yang	...	kepada	ibunya
5	 malin	kundang	...	menjadi	batu

d bundaku
bacalah cerita berikut

bundaku
	 irma	duduk	di	ruang	keluarga
	 dia	membuka	album	foto	
	 dilihatnya	foto	ketika	irma	kecil
	 irma	teringat	peristiwa	masa	lalu
	 bunda	betapa	sayang	sekali	kepadaku
	 sembilan	bulan	bunda	mengandungku
	 bunda	selalu	memanjakanku	
	 bunda	menimangku	
	 bunda	memelukku
	 engkau	juga	telah	mendidikku
	 irma	membalas	jasa	ibunya	
	 ia	akan	berbakti	kepada	ibunya
	 ia	akan	menyayangi	ibunya
	 ia	juga	akan	menghormati	ibunya

karya	dian sukmawati

saudagar	kaya	 	 	 	 	 berpamitan
	 	 	 	 	 menikahi
dikutuk		 	 	 	 	 	 	 durhaka
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mari berlatih 10 6
ceritakan kembali isi cerita tersebut 
ceritakan secara lisan di depan kelas

mari berlatih 10 7
tulis ringkasan cerita tersebut 
tulislah dalam buku latihan

mari berlatih 10 8
nyanyikanlah lagu ini

bila kuingat

bila	kuingat	kelak	ayah	bunda
bunda	piara	piara	akan	daku	

sehingga	aku	besarlah
waktuku	kecil	hidupku	

amatlah	senang
senang	dipangku	

dipangku	dipeluknya
serta	dicium	

dicium	dimanjakan
namanya	kesayangan

sumber lagu anak indonesia terpopuler 2007

KEL 2 PEL 10.indd   110 8/3/2008   4:18:45 PM



              

bahasa	indonesia	sd	kelas	II 111

rangkuman
   ●  menceritakan kembali isi dongeng harus dengan 

runtut
   ●  membaca nyaring harus dengan memperhatikan lafal 

dan	intonasi	yang	tepat	
   ●  gunakan huruf tegak bersambung yang rapi ketika 

menyalin	puisi

refleksi
			banyak manfaat yang kamu petik
   setelah mempelajari pelajaran ini
   ●  kamu dapat menceritakan dongeng
   ●  kamu mahir menceritakan kembali bacaan
   ●  kamu pun mampu menyalin puisi dengan huruf tegak 

bersambung

KEL 2 PEL 10.indd   111 8/3/2008   4:18:46 PM



       

112 bahasa	indonesia	sd	kelas	II

       

uji kemampuanmu

a pilihlah jawaban yang benar
1	 ibu	dian	adalah	seorang	….
	 a	 guru	 	 	 b	 murid	 	 	 c	 kepala	sekolah

2	 malin	kundang	adalah	anak	….
	 a	 baik	 	 	 b	 penurut	 	 c	 durhaka	

3	 kita	harus	…	kepada	orang	tua
	 a	 membantah	 b	 berbakti	 	 c	 membenci

4	 guru	adalah	…	di	sekolah	
	 a	 orangtua	 	 b	 pembantu	 	 c	 pedagang

5	 surga	berada	di	bawah	telapak	kaki	….
	 a	 ibu		 	 	 b	 ayah	 	 	 c	 nenek

b buatlah kalimat dengan menggunakan kata berikut
1	 sayang
2	 durhaka
3	 hormat

tugas
1	 carilah	benda	kenangan	ketika	kamu	kecil	
2	 ceritakan	kepada	temanmu	tentang	benda	kenangan	

tersebut
3	 tuliskanlah	kenangan	tersebut	dalam	buku	tugasmu
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soal semester 2
a pilihlah jawaban yang benar
1	 	 	 	 	 	 berikut	adalah	gambar	bunga	….

	 	 	 	 	 a	 anggrek	 	
	 	 	 	 	 b	 mawar		 	
	 	 	 	 	 c	 matahari

2	 Yang	tidak	termasuk	kalimat	pesan	dari	guru	kepada	
murid	kecuali	….
a	 kerjakan	tugasmu	di	rumah
b	 hati	hati	sepulang	sekolah
c	 kamu	harus	bermain

3	 contoh	tumbuhan	yang	hidup	di	air	adalah	…
a	 teratai	 	 	 b	 mawar		 	 c	 melati

4	 batang	pohon	kelapa	tidak	….
a	 bercabang		 b	 berbulu	 	 c	 berdaun

5	 hewan	yang	berkaki	empat	adalah	….
a	 angsa	 	 	 b	 katak	 	 	 c	 itik

6	 tokoh	binatang	cerdik	dalam	dongeng	adalah	….
a	 burung		 	 b	 si	kancil	 	 c	 gajah

7	 kambing	mempunyai	suara	….
a	 menggonggong
b	 mengembik
c	 mengaum
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8	 	 	 	 	 	 binatang	tersebut	namanya	….
	 	 	 	 	 	 a	 kuda	zebra	
	 	 	 	 	 	 b	 unta	 	 	
	 	 	 	 	 	 c	 jerapah

9	 lingkungan	yang	penuh	dengan	bunga	biasanya	di	….
a	 taman	 	 	 b	 sawah		 	 c	 kebun

10	 kalimat	pesan	agar	lingkungan	terlihat	bersih	adalah	….
a	 dilarang	parkir	di	tempat	ini
b	 harus	menyebrang	di	sini
c	 buanglah	sampah	pada	tempatnya

11	 berikut	yang	bukan	nama	bunga	adalah	….
a	 matahari	 	 b	 melati	 	 	 c	 bulan

12	 supaya	subur	tanaman	diberi	….
a	 pupuk	 	 	 b	 obat	 	 	 c	 hama

13	 ...	yang	menyebarkan	penyakit	malaria	
	 kata	tanya	untuk	melengkapi	kalimat	di	atas	adalah	.…

a	 mengapa	 	 b	 apa	 	 	 c	 di	mana

14	 hewan	penghisap	darah	manusia	adalah…
a	 lalat	 	 	 b	 nyamuk	 	 c	 kecoa

15	 binatang	yang	dibenci	petani	ketika	padi	mulai	menguning	
adalah	....
a	 kerbau		 	 b	 tikus	 	 	 c	 bebek
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16	 hewan	yang	merugikan	adalah	….
a	 ayam	 	 	 b	 nyamuk	 	 c	 semut

17	 dalam	dongeng	si	malin	kundang	adalah	anak	yang	….
a	 berbakti	kepada	ibunya
b	 menurut	kepada	ibunya
c	 durhaka	kepada	ibunya	

18	 sebagai	anak	kita	harus	…	kepada	orangtua
a	 membantah	 b	 berbakti	 	 c	 membenci

19	 surga	berada	di	bawah	telapak	kaki	….
a	 ibu		 	 	 b	 ayah	 	 	 c	 nenek

20	 malin	kundang	...	menjadi	batu
a	 dikutuk		 	 b	 disulap		 	 c	 disihir

b  isilah titik titik di bawah ini

1	 hati	hati	karena	batang	pohon	bunga	mawar	….
2	 suara	harimau	…	suara	ayam	….
3	 tanaman	yang	tumbuh	dengan	baik	disebut	….
4	 kambing	merupakan	hewan	yang	menguntungkan	bagi	

manusia	karena	….
5.	 buatlah	kalimat	dengan	memakai	kata	“hormat”
	 ...........................................................................................
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glosarium

no kata arti halaman

1 bakti
taat	atau	berbuat	baik	
kepada	orang	yang	telah	
berjasa

106,	109,	113,	
115

2 deklamasi penyajian	sajak	yang	
disertai	lagu	dan	gaya

11,	13,	15,	17,	
19,	33,	36,	40

3 deskripsi
penggambaran	dengan	
kata	kata	secara	jelas	
dan	terperinci

13,	19,	34,	40,	
58,	57,	64,	66,	
77,	98

4 ekspresi pengungkapan	atau	
proses	menyatakan

17,	19,	41

5 gemar suka	sekali	akan	
sesuatu

7,	8,	43,	47,	
48,	51

6 intonasi lagu	atau	irama	kalimat 14,	17,	63,	65,	
75,	77

7 kapital
besar	tentang	huruf	
seperti	A

16,	17,	19,	29,	
31,	41,	43,	50,	
55

8 olah	raga
gerak	badan	untuk	
menguatkan	dan	
menyehatkan	tubuh

47,	56,	80

9 pengalaman yang	pernah	dialami 27,	47

10 penyakit

sesuatu	yang	
menyebabkan	terjadinya	
gangguan	pada	makhluk	
hidup

20,	23,	27,	29,	
31,	71,	98,	
100,	114
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11 puisi

ragam	bahasa	yang	
bahasanya	terikat	oleh	
irama	matra	rima	serta	
penyusunan	lirik	dan	
bait

33,	37,	41,	49,	
51,	53,	55,	86,	
88,	103,	106,	
110

12 sehat
baik	seluruh	badan	serta	
bagian	bagiannya	dari	
rasa	sakit

21,	29,	31,	32,	
51,	56,	71

13 taman kebun	yang	ditanami	
dengan	berbagai	bunga

114,	37,	39,	80,	
79,	82,	85,	89
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