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kata pengantar

adik adik di dalam pelajaran di sekolah kalian
bapak ibu guru kalian telah memperkenalkan
satu mata pelajaran baru yaitu ilmu pengetahuan sosial
di bangku kelas dua ini
kalian akan belajar dan bermain banyak hal
salah satunya belajar ilmu pengetahuan sosial
kalian akan belajar sambil bermain
dengan baik benar dan menyenangkan
buku ini membantu kalian belajar ilmu pengetahuan
sosial sesuai dengan kurikulum standar isi 2006  ktsp
format penulisan sesuai dengan instrumen bsnp
penyajiannya berbentuk tematik
tentunya akan memudahkan kalian belajar
bahasanya lugas dan sederhana
sehingga mudah dipahami
dengan ketekunan ketelitian dan semangat
kalian akan berhasil dalam belajar
selamat belajar ya

Penulis
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bab 1 budi pekerti 1

bab

budi pekerti

1

lihatlah gambar di atas
pernahkah kalian melihatnya
apakah kalian memilikinya
gambar di atas adalah contoh dokumen
dokumen bermacam macam bentuknya
jika kalian mempunyai dokumen
peliharalah dengan baik
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budi pekerti

pengertian
dokumen

macam macam
dokumen

pemeliharaan
dokumen

dokumen
keluarga

dokumen
pribadi

dibingkai

disampuli

dilaminating

disimpan
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a pentingnya dokumen
dokumen biasanya tertulis
dokumen dapat juga tercatat
dipakai sebagai tanda bukti
setiap orang mempunyai dokumen
keluarga juga memilikinya
dokumen sangat berguna
sebagai petunjuk atau keterangan
dokumen dikeluarkan kantor pemerintah
sekolah kantor swasta dan toko
dokumen meliputi
kartu tanda penduduk
kartu keluarga
akta kelahiran
sertifikat tanah
foto nota pembelian benda berharga
ijazah surat izin mengemudi
dokumen di atas penting
dokumen digunakan untuk berbagai keperluan
semua orang bekerja dengan bantuan dokumen
dokumen itu sangat penting

foto keluarga
lihatlah gambar di samping
itu adalah foto keluarga
aku dan adikku masih balita
bersama orang tuaku

gambar 1.1 foto
keluarga
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foto bisa untuk mengenang masa lalu
foto berguna bagi keluarga
foto merupakan dokumen penting
bagi aku dan keluargaku

ayahku kena tilang
ayahku pergi bekerja
naik sepeda motor
pagi itu ayah berangkat
terburu-buru
dompet ayah tertinggal
di meja kerja
dompet ayah berisi sim dan stnk

di jalan ada razia
kendaraan bermotor
yang dilakukan polisi
ayah lupa membawa dompet
ayah tidak bisa menunjukkan
sim dan stnk kepada pak polisi
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sim dan stnk adalah surat penting
bukti kepemilikan kendaraan bermotor
ayah diberi surat tilang
oleh bapak polisi
ayah mendapatkan sanksi
agar membayar denda
lain kali ayah akan berusaha
lebih teliti menyimpan dokumen

ayo kawan

lengkapilah tabel di bawah ini

no gambar jenis nama tempat yang
dokumen dokumen  mengeluarkan

1 sim
surat izin kantor polisi

mengemudi

2 . . . . . . . .

3 . . . . . . . .
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no gambar jenis nama tempat yang
dokumen dokumen  mengeluarkan

4 . . . . . . . .

5 . . . . . . . .

b macam macam dokumen
dokumen ada dua
dokumen pribadi dan keluarga
dokumen pribadi dimiliki seseorang
dokumen pribadi tertulis identitas seseorang
dokumen keluarga dimiliki keluarga
dokumen keluarga tertulis identitas keluarga
dokumen pribadi meliputi
kartu tanda penduduk
surat izin mengemudi
akta kelahiran raport piagam
dokumen keluarga meliputi
kartu keluarga foto keluarga
sertifikat kepemillikan rumah
mari kita bahas
macam macam
dokumen di bawah ini
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1 dokumen pribadi
a foto pribadi

kalian pernah difoto bukan
rara juga pernah difoto
foto rara yang satu ini
berbeda dari biasanya
rara difoto setengah badan
rara memakai seragam sekolah
rara terlihat cantik dan rapi
kira kira buat apa ya rara
foto demikian

ketika itu rara murid
taman kanak kanak
rara akan masuk sekolah dasar
mendaftar sekolah menggunakan
ijazah dilengkapi dengan foto
foto digunakan sebagai penanda
atau penunjuk seseorang
jadi foto rara digunakan
untuk menunjukkan identitas rara
foto merupakan dokumen pribadi

gambar 1.2 akta
kelahiran
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b surat izin mengemudi

sim adalah surat izin mengemudi
sim wajib dimiliki oleh pengemudi
kendaraan bermotor
sim merupakan bukti
seseorang telah mampu atau
layak untuk mengemudi

saat mengemudi kendaraan
sim harus dibawa
untuk mendapatkan sim
seseorang harus memiliki ktp
artinya ia harus berumur
di atas 17 tahun

c kartu tanda penduduk

ktp adalah kartu bukti
warga negara
ktp berisi identitas
dari seseorang
ktp dimiliki orang dewasa
yang berumur lebih dari 17 tahun
ktp dikeluarkan oleh kantor
kecamatan
ktp berlaku selama 5 tahun
ktp sebaiknya selalu dibawa
ketika bepergian
ktp menunjukkan identitas
jika terjadi hal hal penting

gambar 1.3 surat izin
mengemudi

gambar 1.4 kartu tanda
penduduk
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2 dokumen keluarga
a foto keluarga

di sekolah rara mendapat tugas
mengarang tentang pengalaman
berwisata
rara teringat liburan akhir tahun lalu
rara sekeluarga berwisata ke candi
rara masih menyimpan foto
ketika berwisata ke candi

rara kakak ayah dan ibu
berfoto di depan candi
foto itu mengingatkan kenangan
berwisata bersama keluarga
melihat foto itu
membantu rara mengingat
untuk mengarang
di tugas sekolahnya
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b kartu keluarga

kk adalah kartu keluarga
kartu keluarga berisi identitas
seluruh anggota keluarga
identitas di kartu keluarga
ada nama tanggal lahir
pekerjaan dan jenis kelamin
serta status anggota keluarga

gambar 1.5 kartu keluarga

setiap keluarga
memiliki kartu keluarga
kartu keluarga dikeluarkan
oleh kantor kecamatan
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ayo berlatih

jawablah dengan benar
1 sebutkan dua macam dokumen
2 sebutkan macam macam dokumen pribadi
3 sebutkan macam macam dokumen keluarga
4 ijazah termasuk dalam dokumen apa
5 sim digunakan untuk apa

c pemeliharaan dokumen
lihatlah di dinding rumah
dipajang foto keluarga
foto yang dipajang di dinding
pasti dibingkai bukan
membingkai foto sama dengan
memelihara barang
foto merupakan dokumen
dokumen berharga sebaiknya dipelihara
dokumen disimpan pada tempatnya
sudahkah kalian merawat dokumen
yang ada di rumah kamu
ayo kita pelajari
cara memelihara dokumen
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1 dibingkai
foto keluarga rara dibingkai
dipajang di dinding
ruang tamu
foto merupakan sumber
kenangan yang mengingatkan
kita di masa lalu
foto dibingkai
agar tidak cepat rusak
dan kelihatan lebih indah
ada pula foto
yang dirawat atau
disimpan dalam album foto
foto sebaiknya dirawat
foto harus selalu dibersihkan

2 disampul
ibu mengajari rara
memberi sampul rapor
rapor adalah dokumen penting
berisi tentang nilai
hasil belajar di sekolah
rara senang sekali
rapor rara terlihat lebih
rapi setelah diberi sampul
rara jadi ingin memberi sampul
dokumen lain miliknya agar rapi
rara sudah bisa
menyampul sendiri
selain rapor rara menyampul
buku tabungan dan buku buku
pelajaran di sekolah

Gambar 1.6 foto keluarga
dibingkai

Gambar 1.7 memberi sampul
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3 dilaminating
gambar di samping adalah
dokumen ktp
ktp biasa disimpan
dalam dompet
agar ktp tidak mudah rusak
terlipat atau sobek dalam dompet
ktp sebaiknya dilaminating
dilaminating artinya mengepres
dokumen dipres dengan plastik
ukurannya plastik sama
dokumen lain sebaiknya
dilaminating
seperti sim ktp ijazah
piagam kartu keluarga

4 disimpan
semua dokumen sebaiknya
disimpan rapi pada tempatnya
ktp dan sim disimpan di dompet
karena sering digunakan
foto disimpan dan
dikumpulkan dalam album
ijazah dan akta kelahiran
di simpan dalam map
berisi kumpulan dalam
map kemudian disimpan di almari
almari menyimpan kumpulan
map yang berisi dokumen
dokumen keluarga sebaiknya
disimpan dan dipelihara

Gambar 1.8 ktp dilaminating

Gambar 1.9 almari
penyimpan dokumen
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ayo kawan

buatlah kumpulan foto
pribadi kalian
foto itu untuk dibingkai
atau mozaik bertingkat
hasilnya untuk hiasan
sekaligus dirawat agar
tidak cepat rusak
1 alat dan bahan

a alas bingkai dari kardus tebal
berukuran 40 cm × 20 cm
dilubangi pada 2 sudutnya
untuk tali gantungan

b tali koor atau benang wol
untuk penggantung bingkai

c kertas asturo warna gelap
ukurannya 40 cm × 20 cm
dilubangi pada 2 sudutnya
untuk tali gantungan

d kertas warna 2 lembar
berukuran 3 cm × 20 cm
dan 3 cm × 40 cm
digunakan sebagai bingkai

e pisau atau gunting
f pensil dan penggaris
g lem
h beberapa foto pribadimu berbagai

ukuran sebanyak 5 buah
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perhatikan gambar berikut

2 cara membuat
a atau atur pola beberapa fotomu

pada kertas asturo warna gelap
menggunakan pensil dan penggaris

b lubangi atau bentuk
kertas asturo sesuaikan dengan
macam macam pola foto
yang telah kamu atur atau susun

c rekatkanlah kertas asturo
bagian belakang yang telah diberi lem
dengan kertas karton tebal

d tempelkanlah foto fotomu
pada lubang kertas asturo
sesuai dengan ukuran foto
yang telah kamu susun tadi

e tempelkanlah kertas warna
sesuai ukuran pada kedua sisi
atas bawah dan kanan
kiri untuk bingkai

f pertegas lubang yang sudah ada
dengan menggunakan pensil

g hubungkanlah kedua lubang bingkai
dengan benang atau tali untuk dikaitkan
sesuai dengan posisi susunan fotomu

40 cm
2
0

c
m

karton tebal

tali koor
atau

benag wol
kertas asturo
warna gelap

lubang

2
0

c
m

3 cm

2
0

c
m

3 cm

40 cm
3 cm

40 cm
3 cm

3 R

3 R
4 R
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dokumen adalah surat penting
dokumen berupa sesuatu yang tertulis
dokumen dapat tercatat
dokumen dipakai sebagai bukti nyata
dokumen digunakan untuk
mengurus administrasi

dokumen dibedakan menjadi dua
dokumen pribadi dan
dokumen keluarga
dokumen pribadi misalnya
ktp sim akta kelahiran
piagam dan rapor
dokumen keluarga misalnya
kartu keluarga foto keluarga
kartu nikah dan sertifikat tanah

dokumen harus dipelihara
dokumen harus dirawat
memelihara atau merawat dokumen
dapat dilakukan dengan berbagai cara
yaitu dibingkai disampul dilaminating
dan disimpan di map kemudian
dimasukkan dalam almari

ingat kembali
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cermin diri

pada pelajaran ini kalian
telah mempelajari budi pekerti
dengan memahami pentingnya
sebuah dokumen untuk dipelihara
sebagai suatu benda berharga
nah dapatkah kalian menemukan
nilai penting dalam materi tersebut
kalian telah belajar
cara memelihara dokumen
pengertian dokumen dan
macam macam dokumen
pahamilah arti penting
dari nilai nilai tersebut
terapkanlah dalam kehidupan
kalian sehari hari

Berilah tanda (√√√√√) sesuai jawaban kalian
untuk mengetahui sikap kalian

sikap kalian

no pernyataan setuju tidak
setuju

1 dokumen berupa kartu
keluarga sebaiknya disampul
dengan kertas koran

. . . . . . . .
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no pernyataan setuju tidak
setuju

2 buku rapor sebaiknya
dilaminating

3 sim merupakan contoh
dokumen pribadi

4 dokumen disimpan pada
tempatnya

5 ktp supaya awet sebaiknya
dilaminating

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

akta kelahiran

akta kelahiran atau
surat tanda kenal lahir
berisi nama tanggal
bulan tahun lahir dan tempat atau kota
di mana kalian dilahirkan
tertulis pula nama kedua
orang tua kalian
akta kelahiran merupakan
dokumen penting yang dikeluarkan
oleh kantor catatan sipil
akta kelahiran merupakan bukti
kalian anak dari kedua
orang tua kalian

pernik
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latih kemampuan

a pilihlah jawaban yang benar
1 sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dipakai

sebagai bukti nyata adalah ....
a barang c dokumen
b benda d koleksi

2 foto termasuk dokumen keluarga yang harus ....
a dirawa dan dipelihara
b dibiarkan saja
c digantung jadi mainan
d disobek

3 contoh dokumen milik pribadi adalah ....
a sertifikat tanah c kartu keluarga
b sim d nota pembelian

4 bukan dokumen pribadi adalah ....
a sim c ktp
b kartu keluarga d sertifikat tanah

5 surat kelahiran atau akta kelahiran merupakan
dokumen ....
a pribadi c bersama
b keluarga d istimewa

6 apabila mengemudi kendaraan bermotor sebaiknya
mempunyai ....
a ktp c sim
b sim d kartu keluarga

7 ktp dan sim supaya awet sebaiknya ....
a dibingkai c disampuli
b dilaminating d disimpan di almari
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8 gambar di samping adalah
tempat untuk menyimpan
dokumen berupa ....

a rapor c foto
b map d kartu keluarga

9 mengepres dokumen menggunakan plastik seukuran
disebut ....
a dilaminating c dibingkai
b disimpan d dilipat

10 dokumen yang tidak dapat disampulai adalah ....
a foto c kartu nikah
b rapor d buku tabungan

b isilah titik titik di bawah ini
1 . . .  adalah berisi tentang identitas seluruh anggota

keluarga
2 nilai atau hasil belajar siswa dicatat dalam . . . .
3 contoh dokumen yang terdapat foto diri . . . .
4 kartu keluarga adalah dokumen milik . . . .
5 ktp dan sim biasanya disimpan di . . .  karena sering

digunakan

c jawablah dengan berikut
1 apa yang dimaksud dokumen
2 di mana saja tempat yang mengeluarkan dokumen
3 sebutkan dua contoh dokumen milik pribadi dan milik

keluarga
4 mengapa dokumen perlu dirawar dan dipelihara
5 sebutkan 3 tempat untuk menyimpan dokumen
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bab

2

perhatikan gambar di atas
benda di atas dianggap berharga
dan mempunyai nilai tambah
kenangan serta kebanggaan
pemiliknya sengaja mengoleksi
dan memajangnya
apakah kalian mempunyai benda
yang kalian suka dan berkesan
apakah kalian juga mengkoleksinya

kegemaran
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kegemaran

pengertian
koleksi

macam macam
koleksi benda

berharga

pemeliharaan
benda benda

koleksi berharga

koleksi
benda

berharga

kegemaran
mengoleksi

benda benda
berharga milik

sendiri

koleksi
benda
kuno

dilap

dipajang
di etalase

dibingkai

disimpan

lukisan

benda
keramik

mendali
dan piala

perangko

mata uang
kuno
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a pengertian koleksi
koleksi adalah kumpulan
benda berharga
yang kita miliki
setiap orang mempunyai kesukaan
koleksi benda berbeda beda
kegiatan mengumpulkan barang atau
benda yang serupa
disebut mengkoleksi
mengkoleksi benda berharga
merupakan hobi atau kegemaran

ibu rara pandai bernyanyi
ibu suka karaoke
nyanyi lagu kenangan
kaset dan cd lagu ibu
lengkap sekali
ibu mengkoleksi
kaset dan cd lagu

di waktu senggang
ibu suka mendengarkan lagu
lagu lagu direkam
dalam kaset dan cd
dulu lagu direkam dalam kaset
sekarang lagu direkam di cd
cd berbentuk bundar dan tipis
cd berwarna putih perak
bening seperti cermin

     gambar 2.1 kaset dan cd
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kaset dan cd dapat diputar
di tape recorder dan player
kumpulan kaset dan cd ibu
tersimpan rapi di rak
ibu mudah mencari
lagu kesukaan yang akan diputar

kakakku juara
roni kakak rara
roni gemar melukis
sejak taman kanak kanak
kakak selalu diikutkan lomba
ibu yang mengikutkan kak roni
lukisan kak roni bagus bagus
kak rani sering mendapat juara
pada setiap perlombaan melukis
kakak mewakili sekolah
terkadang pula perlombaan
diikuti secara perseorangan
setiap kali menang
kak roni mendapat penghargaan
juga hadiah lomba melukis
biasanya berupa piala dan piagam
kak roni sangat bangga
pada prestasi melukisnya
semua lukisan dan penghargaan
lomba lukis kak roni koleksi
penghargaan piagam dan piala
ditata rapi di lemari kaca

gambar 2.2 penghargaan
kakak
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ayo kawan

berilah tanda (√√√√√)
pada sudut kanan atas
gambar benda yang biasa dikoleksi
dan tanda silang (x)
jika bukan barang koleksi
kerjakan bersama kelompok kalian
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b macam macam benda koleksi
koleksi setiap orang berbeda
karena kegemarannya berbeda

benda koleksi biasanya
dianggap berharga oleh pemiliknya
contohnya barang keramik
atau perhiasan

beberapa benda berharga
mempunyai kenangan dan kebanggaan
biasa dikoleksi
koleksi benda berharga berupa
lukisan piala dan mendali

benda langka atau kuno
mempunyai nilai sejarah tinggi
benda itu dapat dikoleksi
contoh benda langka
peninggalan zaman dahulu
mata uang kuno perangko
dan benda bersejarah kuno
dilindungi oleh pemerintah
benda kuno dan bersejarah
disimpan di museum

benda koleksi dibedakan
menjadi dua macam
koleksi benda berharga
dan koleksi benda kuno
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1 koleksi benda berharga
a lukisan
kak roni pandai melukis
lukisan kak roni bagus bagus
dan indah
kak roni sering ikut
perlombaan melukis
di setiap perlombaan
kak rani sering mendapat juara
hasil lukisan yang menang
di kejuaraan ia kumpulkan
lukisan lukisan itu dipajang
di dinding kamar tidur kakak
setiap kali melihat lukisannya
kakak bangga akan prestasinya
kakak mengkoleksi lukisan
hasil karyanya sendiri

b piala dan mendali
setiap orang berprestasi
mendapat penghargaan
penghargaan sesuai
bidang yang ditekuninya
ada yang juara di lomba lukis
seperti kak roni
ada pula yang juara
di lomba olahraga
atau bidang lainnya

pak toto pernah menjadi juara
di bidang olahraga
suatu saat aku disuruh ibu
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mengantar kue ke rumah pak toto
ketika bertandang ke rumah pak toto
aku melihat koleksi penghargaan
penghargaan itu dipajang rapi
di atas almari kaca
semua penghargaan
atas nama pak toto
pak toto tetanggaku rupanya
mantan atlet bulutangkis
piala dan mendali merupakan
benda koleksi

3 benda benda keramik
guci keramik bibi anti
bibi anti adalah adik ayahku
suami bibi anti paman surya
bekerja di dinas pariwisata
paman surya sering bepergian
ke luar daerah
bahkan ke luar negeri
paman surya membawakan
oleh oleh benda keramik
bibi anti suka benda keramik
corak lama
benda keramik bibi anti
makin banyak
benda benda keramik bibi
dikumpulkan di pajang
bibi mengkoleksi
benda benda keramik itu
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4 koleksi benda kuno
a perangko

kakek gemar mengkoleksi
kakek mengoleksi perangko
hobi mengkoleksi perangko
disebut filateli
pengkoleksi perangko
disebut filatelis
jadi kakek seorang filatelis
perangko kakek banyak
dan bermacam macam
perangko kakek ada
berasal dari luar negeri
kakek mendapat koleksi
perangko dari kantor pos
ada pula yang dapat dari
bertukar koleksi
sesama filatelis

b mata uang kuno

uang adalah alat pembelian
uang merupakan benda berharga
setiap negara mempunyai uang
mata uang berbeda beda
setiap beberapa tahun
gambar seri mata uang
selalu diperbarui
ada orang yang suka mengkoleksi
mata uang kuno

gambar 2.3 perangko

gambar 2.4 album perangko
kakek
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mata uang kuno
sudah tidak berlaku lagi
mata uang kuno dapat
dijadikan koleksi
mata uang kuno memiliki
nilai sejarah tinggi
orang yang suka mengkoleksi
benda berharga atau
benda kuno disebut kolektor

ayo berlatih

jawablah pertanyaan berikut
1 sebutkan dua jenis benda koleksi
2 apa yang dikoleksi kak rani
3 apa yang diseabut dengan filateli
4 sebutkan 3 macam benda yang boleh dikoleksi
5 apakah fungsi museum

c memelihara koleksi benda
benda koleksi perlu dirawat
benda koleksi yang dirawat
lebih awet tidak cepat rusak
jika suatu saat diperlukan
benda itu masih terlihat bagus
cara merawat benda koleksi
supaya awet bermacam macam
marilah kita pelajari

gambar 2.5 koleksi mata
uang asing dan mata uang

lama
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1 dibersihkan atau dilap
benda benda koleksi
ada yang terbuat dari kayu
batu atau logam
benda itu harus sering
dibersihkan dengan cara
dilap
mengelap benda koleksi
harus hati hati
menggunakan kain lembut
supaya tidak tergores
sebaiknya benda koleksi
dibersihkan seminggu sekali

kak roni anak yang rajin
selain membersihkan rumah
ia juga rajin merawat
benda koleksinya
setiap minggu ia mengelap
benda benda koleksinya
benda koleksi yang dirawat
akan awet dan tidak mudah rusak
selain itu juga terlihat bersih
rapi dan bagus jika dipajang

2 dibingkai
kemarin hasil cetak foto keluarga
terbaru kami sudah jadi
foto itu dicetak ayah
untuk pajangan dinding
sayang foto itu
belum dibingkai
sehingga belum bisa dipajang
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hari ini ayah membeli bingkai
ayah akan membingkai foto
tara dan kak roni memperhatikan
cara ayah membingkai foto
foto dibingkai ayah
supaya awet dan indah
mudah dibersihkan

3 disimpan
benda koleksi kak roni
banyak jumlahnya
tidak muat jika semua
dipajang di etalase
sebagian benda koleksi itu
disimpan di almari
kak roni menyimpan sebagian
benda koleksinya di almari

seminggu sekali benda koleksi
dibersihkan dan dipajang
bergantian
sebaiknya benda koleksi
disimpan di tempat khusus
jangan menaruh benda
di tempat yang basah
atau tempat lembap
tempat yang basah
atau tempat lembap
dapat menyebabkan
benda berjamur atau
berkarat
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ayo kawan

isilah tabel berikut dengan benar
kerjakan bersama kelompok kalian

no gambar nama koleksi cara merawatbenda

1
. . . . . . . .

2
. . . . . . . .

3
. . . . . . . .

4

. . . . . . . .

5

. . . . . . . .
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koleksi adalah kumpulan benda berharga
koleksi yang kita miliki
dianggap mempunyai nilai
tambah atau bermanfaat
kolektor adalah orang
yang gemar mengkoleksi
mengumpulkan suatu macam benda
yang dianggap berharga
benda koleksi dibedakan menjadi dua
koleksi benda berharga
dan koleksi benda kuno
koleksi benda berharga
misalnya piala medali
piagam lukisan dan foto
koleksi benda kuno
misalnya mata uang kuno
pakaian adat perangko dan
barang peninggalan zaman dahulu
benda koleksi harus dipelihara
agar awet dan tahan lama
tidak mudah rusak
merawat benda koleksi
sesuai dengan bentuk dan jenisnya
dilakukan dengan cara di lap
dibingkai atau disimpan
benda koleksi sebaiknya dibersihkan
dan diperiksa kelengkapannya
minimal satu bulan sekali

ingat kembali
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cermin diri

pada pelajaran ini
kalian telah mengenal benda koleksi
koleksi setiap orang berbeda
menurut kegemaran
kalian mengetahui cara
memelihara benda koleksi
nah dapatkah kalian mengambil
nilai nilai penting dalam pelajaran ini
apakah koleksi itu
benda apa saja
yang dapat dikoleksi
bagaimana cara memelihara
benda koleksi
setelah kalian pahami
nilai nilai tersebut
coba kalian terapkan
dalam kehidupan sehari hari

sikap kalian

no pernyataan setuju tidak
setuju

1 foto yang dipasang di dinding
sebaiknya di pigura

. . . . . . . .
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a. pilihlah jawaban yang tepat
1 kegiatan mengumpulkan benda

yang dianggap berharga disebut ....
a mengarang
b koleksi
c keterampilan
d berlatih

2 koleksi kakek di bawah berupa ....
a prangko
b cerutu
c sarung
d Tas

latih kemampuan

no pernyataan setuju tidak
setuju

2 foto agar terawat dan tidak
tercecer disimpan di album

3 pakaian adat kumpulan mata
uang kuno dan perangko tidak
termasuk benda koleksi

4 benda koleksi yang terbuat
dari besi jika tidak terpelihara
akan berkarat

5 lukisan tidak perlu dibingkai
dan disimpan di lemari

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .
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3 kita ingin mengkoleksi perangko
kita mendapatkan perangko di ....
a kantor kelurahan c kantor pos
b bank d kotak surat

4 benda keramik mudah ....
a dilipat c tergores
b pecah d dibawa

5 album foto dibuka sebulan sekali agar tidak ....
a lembab c lupa
b hilang d Rapi

6 ayah mempunyai jaket kulit
jaket kulit ayah dirawat dengan ....
a dicuci c disemir
b disimpan d dipanaskan

7 bingkai pada pajangan gambar disebut juga ....
a pigura c hiasan
b album d kaca

8 benda koleksi dirawat agar ....
a mudah rusak c diperbaharui
b selalu ingat d awet dan bersih

9 cara merawat benda koleksi ....
a dilap c disimpan
b dibingkai d dibungkus

10 benda kuno peninggalan
zaman dahulu disimpan di ....
a museum c sekolah
b bank d kantor
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b isilah titik titik di bawah ini
1 medali piala dan piagam termasuk koleksi benda . . . .
2 album merupakan tempat menyimpan koleksi . . . .
3 koleksi benda berharga dari logam akan . . .  jika jarang

dibersihkan
4 ayah hobi membaca ayah mengkoleksi . . . .
5 album foto mudah rusak karena . . .  jarang dibuka

c jawablah pertanyaan berikut
1 apa pengertian koleksi itu
2 sebutkan 3 macam koleksi benda berharga
3 sebutkan 3 macam koleksi benda kuno
4 jelaskan perbedaan koleksi benda berharga dan

koleksi benda kuno
5 sebutkan 3 kegunaan memelihara benda-benda

koleksi

jika kalian mengkoleksi barang
apa yang ingin kalian koleksi
tulislah alasan kalian
mengapa ingin mengkoleksi
bagaimana kalian akan merawatnya
buatlah dalam bentuk karangan

ayo berkreasi

tanggal paraf guru nilai
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bab

pendidikan

3

kalian telah mempelajari
macam macam dokumen bukan
tentunya kalian mempunyai dokumen
coba lihatlah kembali
dokumen yang kalian punya
perhatikan pula gambar di atas
mari kita simak macam macam cerita
di balik dokumen di bawah ini
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pendidikan

dokumen penting

dokumen
foto

dokumen
keluarga

dokumen
pribadi

foto pribadi

foto
keluarga

dokumen
kartu

keluarga

dokumen
kartu

keluarga

dokumen
kartu

keluarga
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a dokumen foto
rara kecil lucu sekali

hari ini hari minggu
ibu membersihkan rumah
rara membantu ibu
membersihkan rumah
saat membersihkan laci bufet
ibu menemukan album foto
rara penasaran
rara mendekati ibu
rara dan ibu istirahat sejenak
membuka dan melihat
album foto bersama

rara tertawa geli
rara melihat fotonya
waktu kecil lucu sekali
waktu balita rara gemuk
saat difoto
rara belajar merangkak
melihat foto waktu kecil
rara jadi terhibur
rara belum ingat
waktu difoto
rara masih kecil

kenapa aku tidak difoto
di album juga ada foto keluarga
waktu melihat salah satu
foto rara bingung
rara bertanya pada ibu
sambil memperlihatkan foto itu
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rara ibu ... ibu lihatlah ini
foto ayah dan ibu kan
dan yang ini
apakah kak roni

Ibu iya sayang itu kakakmu
waktu kecil

rara ah ibu tidak adil
kenapa aku
tidak ikut difoto

ibu ehm ... em o ya
coba kamu pikirkan
sekarang ini berapa selisih
umurmu dengan kakak

rara empat eh salah
lima tahun bu
iya kan

ibu iya tepatnya
empat tahun delapan bulan
sekarang lihatlah
foto itu lagi
kira kira berapa usia
kak roni waktu itu

rara iya ya bu
jadi aku belum lahir ya bu
rara jadi malu
jadi waktu foto dibuat
rara belum lahir

dokumen foto disimpan
dalam album foto
album foto termasuk
dokumen yang bermanfaat
foto dapat menjadi sumber
ingatan masa lalu
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ayo berlatih

jawablah pertanyaan berikut
1 bagaimana jika kita ingin melihat diri kita di waktu lalu
2 sebutkan dua macam dokumen yang ada foto dirinya
3 kenapa rara tidak ikut berfoto pada foto keluarga yang

dilihatnya
4 foto biasanya disimpan dengan cara apa
5 apa manfaat dari dokumen foto

ayo kawan

ambillah salah satu foto
yang menurut kalian berkesan
ingatlah kembali kegiatan apa
kapan di mana dan ketika apa foto itu diambil
ceritakanlah dalam bentuk karangan

b dokumen keluarga
kartu keluarga pak agus
kartu keluarga adalah
dokumen keluarga
kartu keluarga berisi
identitas seluruh
anggota keluarga
kartu keluarga berguna
untuk mengurus administrasi
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kartu keluarga adalah dokumen
penting keluarga
rara membaca kartu keluarga
rara mengetahui
ia lahir di surabaya
kak roni lahir di surakarta
sekarang ini keluarga
rara tinggal di surakarta
kemudian rara bertanya
kepada ayahnya
rara ayah di kartu keluarga tertulis

aku dilahirkan di surabaya tapi
kakak lahir di surakarta dan
sekarang kita tinggal di surakarta
kenapa begitu yah

ayah oh waktu itu ibumu hamil tua
waktu itu bulan puasa
menjelang lebaran ayah dan ibu
bersama kakakmu waktu kecil
mudik ke kampung
ke rumah nenek
satu hari menjelang
lebaran idul fitri
ibu sakit perut
ibu akan melahirkan
jadi kamu lahir di surabaya
karena itu kamu diberi nama
rara fitri rahmadani

rara oh begitu ya yah
demikian cerita pak agus
ayah rara
rara merasa puas
atas cerita ayah
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ayo berlatih

jawablah pertanyaan berikut
1 kartu keluarga termasuk dokumen apa
2 sebutkan isi dokumen kartu keluarga
3 apa kegunaan dari dokumen kartu keluarga
4 kenapa tempat lahir rara berbeda dengan kak roni
5 kenapa kartu keluarga pak agus

difoto kopi dan dikumpulkan

c dokumen pribadi
piagam rara

rara anak yang pandai
di kelasnya
rara dan dino teman sekelasnya
serta santi teman kelas b
mengikuti lomba cerdas
cermat tingkat kabupaten
rara dino dan santi
mewakili sekolahnya

setelah beberapa babak penyisihan
rara dan kawan kawan
maju ke final dan
menjadi juara kedua
rara dino dan santi
sangat bahagia dan bangga
orang tua mereka dan
pihak sekolah juga bangga
mereka menerima sebuah piala
dan piagam penghargaan
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piala nantinya disimpan di sekolah
sebagai koleksi benda penghargaan
piagam dibawa pulang masing masing
oleh rara dino dan santi
piagam adalah dokumen pribadi

tante lala diwisuda
tante lala sekolah di perguruan tinggi
tante lala seorang mahasiswa
dua minggu lagi tante lala lulus
tante lala akan diwisuda
ketika diwisuda
tante lala menerima ijazah
ijazah adalah tanda bukti
kelulusan
tante lala mendapat gelar
sarjana pendidikan
rara ingin seperti tante lala
sekolah sampai perguruan tinggi
menjadi sarjana

ayo berlatih

jawablah pertanyaan berikut
1 sebutkan dokumen pribadi yang kalian miliki
2 kapan seseorang akan mendapatkan ijazah
3 disebut lembaga apakah yang dapat mengeluarkan ijazah
4 rara dino dan santi mengikuti lomba apa
5 penghargaan berupa apa yang di dapat rara dari lomba
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ayo kawan

ceritakan pengalaman kalian
tentang penghargaan atau
dokumen pribadi yang kalian miliki
tuliskan dalam bentuk karangan

cermin diri

kalian telah mengenal macam dokumen
baik dokumen pribadi
maupun dokumen keluarga
pada pelajaran ini kalian
telah mempelajari manfaat
dari setiap dokumen
dengan menjadikan dokumen
sebagai sumber cerita
menurut pengalaman kalian
pahamilah nilai nilai
dari setiap cerita tersebut
terapkanlah dalam kehidupan
kalian sehari hari
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a pilihlah jawaban yang tepat

1 sertifikat termasuk dokumen ....
a perseorangan c pribadi
b keluarga d umum

2 di samping tertulis nama anak
dalam akta kelahiran juga tercantum nama ....
a ayah c ibu
b orang tua d nenek

latih kemampuan

no Pernyataan setuju tidak
setuju

1 foto merupakan dokumen . . . . . . . .
penting sebagai cerita

2 foto dapat digunakan sebagai . . . . . . . .
sumber ingatan dalam
bercerita

sikap kalian

isilah pernyataan berikut
dengan tanda (√√√√√) sesuai
jawaban kalian untuk
mengetahui sikap kalian
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3 untuk mengingat kejadian masa lalu dapat melihat ....
a dokumen c majalah
b televisi d foto

4 hasil belajar siswa di sekolah tercatat di ....
a ktp c kartu keluarga
b raport d ijazah

5 supaya tidak tercecer dan hilang foto disimpan di ....
a lemari c laci
b album d rak

6 seseorang yang telah menyelesaikan studinya berhak
mendapat ....
a ijazah c prestasi
b hadiah d surat berharga

7 setiap orang yang berprestasi di bidangnya akan
mendapatkan ....
a penghargaan c upah
b hadiah d liburan

8 status rara dan kak roni dalam kartu keluarga tertulis
sebagai ....
a ayah c anak
b ibu d keponakan

b isilah titik titik di bawah ini
1 penghargaan di peroleh dari hasil . . . .
2 penghargaan dapat dipakai sebagai . . . .
3 dokumen paspor dapat menunjukkan cerita tentang . . . .
4 menulis pengalaman merupakan kegiatan . . . .
5 menceritakan apa saja dokumen akta kelahiran . . . .
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C jawablah pertanyaan berikut
1 dokumen foto dapat digunakan untuk
2 sebutkan manfaat dokumen keluarga
3 dokumen apa yang diperlukan untuk mendaftarkan

sekolah
4 sebutkan isi dari dokumen kartu keluarga
5 sebutkan dan jelaskan macam macam dokumen

pribadi yang kalian miliki

ayo berkreasi

ceritakan pengalaman kalian
yang bersumber dari dokumen pribadi
seperti rapor ijazah
kumpulan puisi atau yang lain
ceritakan dalam bentuk karangan

tanggal paraf guru nilai
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bab

benda di sekitar kita

4

lihatlah gambar di atas
sebuah ruang keluarga
benda benda yang biasanya ada
di ruang keluarga
seperti kursi meja televisi
jam dinding dan sebagainya
di rumah kalian pasti juga ada
salah satu macam benda itu bukan
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benda di sekitar kita

mengenali berbagai manfaat
 benda benda penting

di keluarga

benda penting bernilai
sebagai sumber cerita

benda penting
bermanfaat sebagai

sumber cerita
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a manfaat benda penting
di sekitar kita

mari kita pikirkan
apakah setiap benda
yang biasanya ada
di ruang keluarga itu penting
jika benda itu penting
tentu benda itu
bermanfaat bukan
yah kursi digunakan untuk duduk
meja digunakan untuk
meletakan sesuatu benda
jam dinding digunakan
sebagai penunjuk waktu
nah sekarang kalian tahu
banyak benda benda
ada di sekitar kita
suatu benda menjadi penting
jika benda itu memiliki
nilai atau bermanfaat
bagi pemiliknya
benda penting yang bermanfaat
harus dirawat dan dijaga
rara sedang sibuk belajar
mengerjakan pekerjaan rumah
hari ini pekerjaan rumah rara
banyak sekali
tugas pekerjaan rumah rara
mengerjakan soal
dari buku pelajaran
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peralatan sekolah rara lengkap
ada buku tulis
sekotak alat tulis
berisi pensil penghapus dan penggaris
buku pelajaran dan alat tulis
adalah contoh benda
penting buat rara
peralatan sekolah
dan buku pelajaran
digunakan untuk belajar di sekolah

ayo kawan

perhatikan gambar di bawah ini
hubungkanlah dengan garis
gambar di sebelah kanan
dengan gambar di sebelah kiri
agar menjadi benar

1 a

2 b
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b benda penting yang bernilai
sebagai sumber cerita

piala pak toto
pak toto adalah tetangga rara
waktu itu rara bertandang
ke rumah pak toto
rara disuruh ibu
mengantar kue
di rumah pak toto
rara melihat koleksi penghargaan

wah ... wah piala dan medali
siapa itu
seperti piala piala
milik kak roni di rumah
piala yang ini bentuknya lain
seperti piala hadiah
lomba olahraga

3 c

4 d
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rara membaca tulisan
yang tertulis di setiap piala
piala itu ternyata sebuah
penghargaan kejuaraan renang
rupanya sewaktu muda dulu
pak toto adalah atlet renang
pak toto selalu juara
pak toto pernah juara
tingkat nasional
pak  toto kini sudah tua
pak toto tidak menjadi atlet lagi
tenaganya tidak sekuat
waktu muda dulu
meskipun begitu pak toto
tetap bangga
kini piala dan medali itu
menjadi benda penting
bernilai buat pak toto
benda itu memberi kenangan
yang indah dan membanggakan
bagi pak toto

koleksi buku ayah
ayah rara pak agus
pak agus hobi membaca
pak agus mempunyai banyak buku
buku buku itu tersimpan rapi
di rak ruang kerja ayah rara
setiap akhir bulan
ayah selalu menyempatkan
ke toko buku
ayah mengajak rara
atau kak roni
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rara dan kak roni senang sekali
setiap pergi ke toko buku
kak roni suka buku buku
tentang seni lukis
rara suka membaca buku
buku tentang pengetahuan umum
ayah suka membaca buku
buku tentang sastra
ayah selalu membeli buku buku
edisi terbaru

ayah rara seorang dosen
dosen adalah guru yang mengajar
di perguruan tinggi
ayah rara harus banyak membaca
dan belajar untuk diajarkan
kepada mahasiwanya
buku menjadi benda penting dan
bernilai bagi ayah
buku merupakan sumber
ilmu pengetahuan

ayo berlatih

jawablah pertanyaan berikut
1 benda apa yang menjadi benda penting buat pak toto

apa alasannya
2 bagaimana pak toto bisa mendapatkan penghargaan

coba ceritakan dengan singkat
3 apa pekerjaan ayah rara
4 ayah rara mengkoleksi apa
5 mengapa buku menjadi suatu benda penting bagi ayah rara
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ayo kawan

perhatikan gambar di sebelah kiri
ceritakan gambar untuk mengisi
pernyataan di sebelah kanan
lihat contohnya

1 jawab:
ayah rara seorang guru yang
mengajar di perguruan tinggi
ketika mengajar ayah rara
membawa buku
buku adalah sumber ilmu
untuk belajar

2 jawab:
tukang koran sedang ...........
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

3 jawab:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................



bab 4 benda di sekitar kita 59

4. jawab:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

5. jawab:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

c benda penting bermanfaat
sebagai sumber cerita

jam weker mati

kemarin malam
kak roni melihat pertandingan
sepak bola di televisi
kakak  nonton televisi
sampai larut malam

ayah sudah menasihati kakak
supaya lekas tidur
agar besok tidak terlambat
pergi ke sekolah
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kak roni tidak menurut
kak roni beralasan
besok bisa bangun pagi
jam weker akan bunyi
membangunkanya
di kamar kak roni
ada jam weker
jam weker itu diletakkan di meja
sebelah tempat tidur kakak
setiap pagi jam weker itu berbunyi
membangunkan kakak
jam weker bisa diatur
waktu bunyinya

pagi itu jam weker kakak mati
jam weker menunjukkan pukul
07.15 menit
rupanya jam weker kakak mati
setelah kemarin menunjukkan
pukul 07.15 pagi

kakak lupa memeriksa jam weker
jam weker mati karena baterainya
habis dan harus diganti
kakak kaget sekali
terlambat bangun ke sekolah
hari ini padahal hari senin
kakak mendapat giliran piket
tugas upacara bendera
kakak menyesal dan sedih
tidak menuruti nasihat ayah
kakak juga menyesal
tidak memeriksa jam wekernya
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kakak berjanji
tidak akan terlambat
bangun pagi lagi
kakak  menjadi sadar
jam wekernya sangat  berguna
jam weker sebagai penunjuk waktu
jika berbunyi bisa memberi tanda
untuk memulai aktivitas
jam weker merupakan salah satu
benda yang bermanfaat buat kakak

telepon rumahku

rara disuruh ibu
mengabarkan keadaan nenek
lewat telepon
rara segera menelepon nenek
rara hafal nomor telepon nenek
hari ini telepon rumah rara ada
gangguan

rara tidak bisa menghubungi nenek
rara mencoba menelepon
berulang kali tapi gagal
nada tunggu suara telepon rumah rara
tidak seperti biasa
suaranya seperti peluit
telinga rara sakit dibuatnya
rara segera bertanya pada ibu
rara ibu... ibu  kemarilah bu
ibu ada apa rara

kamu mengagetkan ibu
sudahkah kamu menelepon nenekmu
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rara iya bu sudah
tapi tidak bisa tersambung

ibu apa kamu sudah yakin menekan
nomor teleponnya dengan benar

rara tentu bu
aku kan hafal
nomor telepon rumah nenek

ibu baiklah sini ibu yang coba
ibu mencoba menelepon
rumah nenek

beberapa saat kemudian
Ibu iya kamu benar rara

teleponnya susah tersambung
mungkin terjadi gangguan
ibu akan melapor ke kantor telepon
supaya cepat diperbaiki
dan kita dapat segera menelepon nenek

rara iya bu aku setuju

telepon rumah adalah salah satu benda
penting dan bermanfaat
kita bisa bicara dengan orang
yang jaraknya jauh dari kita
lewat telepon
telepon adalah alat komunikasi
jarak jauh
kita dapat mengetahui kabar
atau berita seseorang
dengan berbicara langsung
lewat telepon
jika telepon rumah rusak
keluarga akan susah
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sebaiknya telepon dijaga
diletakkan dengan benar
digunakan jika perlu.
telepon tidak boleh untuk mainan

aktivitas

telepon adalah alat untuk
berbicara langsung pada
seseorang yang berjauhan tempat dengan kita
jika kita menelpon
kita harus tahu nomor telepon
orang yang akan kita hubungi

ban sepeda kempes

sepeda kak roni berwarna merah
di sore hari kak roni suka sepedaan
bersepeda keliling
kampung bersama teman teman
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sore itu sehabis sepedaan
ban sepeda kak roni agak kempes
kak roni tidak menghiraukannya
kak roni ke sekolah naik sepeda
pagi itu kak roni kaget
ban belakang sepedanya
benar benar kempes
kak roni jadi terlambat ke sekolah
kak roni menyesal
kak roni berjanji akan merawat
sepedanya lebih baik lagi
sepeda menjadi benda penting
buat kak roni
sepeda itu selalu menemani
kak roni berangkat ke sekolah
sepeda adalah kendaraan sederhana
sepeda mempermudah perjalanan
kita ke suatu tempat

ayo berlatih

jawablah pertanyaan berikut
1 mengapa suatu benda menjadi penting dan bermanfaat
2 benda apa saja penting milik kak roni  yang dianggap

bermanfaat
3 mengapa telepon menjadi benda penting bagi keluarga

rara
4 sebutkan lima macam benda penting yang sering

digunakan di dalam rumah
5 benda apa yang dapat  dijadikan sebagai sumber cerita
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ingat kembali

banyak benda di sekitar kita
benda itu dapat menjadi benda penting
bernilai dan bermanfaat
benda penting bernilai
adalah benda yang dianggap penting
dan memiliki nilai
atau kenangan khusus
bagi pemiliknya
benda penting bermanfaat
adalah benda yang dianggap
berguna atau membantu
kegiatan bagi pemiliknya
benda penting bernilai atau bermanfaat
yang kita miliki dapat dijadikan
sebagai sumber cerita
sumber cerita tentang
benda benda penting
dapat kita temui dari benda
yang ada di sekitar kita
cerita tentang benda penting
dapat dimulai dengan menceritakan
nama benda tersebut bentuknya
cerita ketika mendapatkan benda itu
dan kegunaan benda itu
bagi pemiliknya
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pernik

kalian pernah melihat sepeda bukan
emm.... kalian bisa naik sepeda
atau hobi kalian bersepeda
tahukah kalian bagaimana cerita awal
ditemukanya sepeda
sehingga bisa menjadi kendaraan
sampai sekarang ini
kira kira siapa ya penemunya

sepeda merupakan alat transportasi
yang sudah lama sekali ada
orang orang zaman dahulu
sudah memakai sepeda
tapi bentuknya lain dengan
sepeda sekarang
sepeda pertama dibuat pada tahun 1790
oleh comte  mede de sivrac dari prancis
bentuknya seperti otopet
dan terbuat dari kayu
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pada tahun 1870 ada juga sepeda
dibuat dengan dua buah roda
dengan ukurannya berbeda
roda depan lebih besar
dari roda belakang
perkembangan bentuk sepeda
terus berlanjut sampai sekitar
tahun 1885 muncul sepeda
yang modelnya hampir sama
dengan sepeda masa kini
sepeda itu dibuat oleh j k starley
ukuran roda belakang dan depannya sama
nah sepeda roda dua inggris ini
disukai banyak orang dan menjadi
salah satu alat transportasi

cermin diri

pada pelajaran ini kalian
telah belajar mengenal benda
yang ada di sekitar kalian
terutama benda benda
yang ada di rumah kalian
kalian juga dapat mengenali
benda benda tersebut
sebagai suatu benda penting
yang bernilai atau bermanfaat
selanjutnya kalian dapat menceritakan
tentang benda benda itu
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nah setelah kalian mencoba
belajar dan bercerita
dapatkah kalian menemukan
nilai nilai penting dalam pelajaran ini
pahamilah nilai nilai tersebut
dan ambilah pelajaran
dari cerita cerita bermanfaat
tentang benda benda penting
dalam kehidupan sehari hari

berilah tanda (√√√√√)
sesuai dengan jawaban kalian
untuk mengetahui sikap kalian

sikap kalian

no pernyataan setuju tidak
setuju

1 benda penting bernilai . . . . . . . .
dapat dijadikan sebagai
benda koleksi
seperti piala dan medali

2 benda penting adalah benda . . . . . . . .
milik pribadi yang harganya
mahal

3 benda di sekitar kita . . . . . . . .
tidak dapat dijadikan
sebagai sumber cerita
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a pilihlah jawaban yang tepat
1 sepeda adalah benda penting

sepeda dapat dijadikan sebagai ....
a sumber cahaya
b sumber penghidupan
c sampah
d sumber cerita

2 bukan merupakan benda penting
seorang pelajar adalah ....
a penghapus c penggaris
b kaos oblong d seragam

3 ayah berangkat kerja
ayah naik sepeda motor
benda kelengkapan ayah naik
sepeda motor adalah ....
a video c helm
b buku d piring

latih kemampuan

no pernyataan setuju tidak
setuju

4 seragam sekolah dan alat-alat . . . . . . . .
tulis adalah benda penting
untuk siswa

5 kita dapat bercerita kegunaan . . . . . . . .
dari suatu benda yang ada
di sekitar kita
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4 benda yang tidak diletakkan di dapur adalah ....
a sepatu c kompor
b peralatan makan d panci

5 pensil digunakan rara untuk menulis rara
pensil merupakan benda yang ... bagi rara
a bernilai c berguna
b mahal d berharga

6 buku merupakan benda ... bagi ayah rara
a bernilai c langka
b penting d berharga

7 pak toto memajang koleksi penghargaannya
medali dan piala merupakan benda ...
karena memberikan kenangan khusus buat pak toto
a mahal
b bernilai
c warisan
d pemberian

8 kak roni lupa memeriksa jam wekernya
kak roni jadi bangun kesiangan
kak roni terlambat ke sekolah
sumber cerita tersebut adalah ....
a jam weker
b bangun terlambat
c sekolah
d kak roni kelupaan

9 gambar di bawah adalah benda penting ayah
ayah mengkoleksi ....

a kartu
b lukisan
c buku
d gambar
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10 gambar di bawah berguna untuk menunjukkan ....

a arah
b waktu
c tampat
d kejadian

b isilah titik-titik di bawah ini
1 foto keluarga dapat menjadi . . . .
2 kumpulan foto yang menjadi sumber cerita tersimpan

dalam . . . .
3 piala mendali piagam dan penghargaan lain termasuk

benda . . . .
4 suatu benda menjadi penting apabila . . . dan . . .

bagi pemiliknya
5 raport rara bagus rara diberi hadiah sepatu baru oleh

ayah
sumber cerita di atas adalah . . . .

6 benda benda koleksi termasuk dalam benda . . . .
7 . . .  dan . . .  adalah benda yang sering digunakanuntuk

membersihkan lantai
8 telepon merupakan benda penting keluarga telepon

sebagai alat . . . .
9 ibu akan membuat kue, ibu belum tahu caranya.

ibu memerlukan . . .  masakan
10 benda penting bernilai atau bermanfaat yang kita miliki

dapat dijadikan sebagai sumber . . . .
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apakah kalian mempunyai benda penting
ceritakanlah tentang benda yang kalian anggap penting
ceritakan dalam bentuk karangan tulisan dengan huruf
tegak bersambung

ayo berkreasi

tanggal paraf guru nilai

c jawablah pertanyaan berikut
1 mengapa suatu benda dianggap penting
2 apa perbedaan antara benda penting bernilai dan

benda penting bermanfaat
3 apakah kalian pernah kehilangan benda penting

benda apa itu ceritakan dengan singkat
4 sebutkan dua benda yang kalian anggap penting dan

dapat dijadikan sebagai sumber cerita
5 sebutkan lima manfaat benda milik keluarga yang

merupakan penting di sekitar rumah kalian
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bab

peristiwa

5

perhatikan gambar di atas
peristiwa bermacam macam
peristiwa dalam keluarga
setiap orang akan mengalami
peristiwa
peristiwa adalah kejadian atau
keadaan yang pernah dialami
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peristiwa

macam
peristiwa

urutan
peristiwa

sikap belajar
dari peristiwa

contoh peristiwa
menyenangkan
dalam keluarga

contoh peristiwa
penting kurang
menyenangkan

peristiwa
penting masa

lalu dalam
keluarga

contoh sikap
belajar dari

sebuah
peristiwa

contoh peristiwa
dengan urutan

kejadian
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a macam macam peristiwa
peristiwa dapat dialami sendiri
dan dapat pula dialami
bersama keluarga
setiap keluarga pasti mempunyai
peristiwa peristiwa penting
peristiwa ada yang menyenangkan
dan ada yang kurang
menyenangkan
peristiwa menyenangkan
sering diingat dan mudah diingat
peristiwa menyenangkan
selalu membuat kita senang
dan bahagia
contoh peristiwa menyenangkan
misalnya pernikahan ayah dan ibu
kelahiran kakak
atau ulang tahun adik

peristiwa kurang menyenangkan
biasanya tidak ingin kita ingat
peristiwa kurang menyenangkan
akan membuat kita sedih dan
kecewa ketika mengingatnya

contoh peristiwa kurang menyenangkan
misalnya ketika kakak sakit
di rumah sakit
atau kematian kakek di desa
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kita dapat mengetahui peristiwa
dengan bertanya kepada ayah
ibu kakek atau nenek
kita juga dapat mengingat
peristiwa dari album foto

1 peristiwa penting masa lalu
dalam keluarga

peristiwa adalah kejadian
yang pernah dialami
peristiwa dapat terjadi
baru saja atau pada waktu
yang telah lama
peristiwa yang terjadi pada
waktu yang telah lama
disebut peristiwa masa lalu
nah sekarang coba kalian ingat
kira kira ada tidak peristiwa
di keluarga kalian yang terjadi
di masa lalu
apakah kalian ingat wajah kalian
waktu masih bayi
tentu kalian tidak ingat bukan
karena kalian masih bayi
kalian bisa melihat masa kecil
kalian lewat foto
cobalah buka album foto
keluarga kalian
foto kalian masih bayi atau foto
pernikahan ayah dan ibu kalian
adalah contoh peristiwa
yang terjadi di masa lalu

kita dapat
mengingat
peristiwa dengan
melihat foto

kita tahu
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ayah ibu adik dan kakak
adalah satu keluarga
keluarga adalah orang orang
yang ada hubungan darah
karena dibentuk dari ikatan
pernikahan
seorang laki laki dewasa
dan wanita dewasa yang
sudah menikah
berarti telah berkeluarga

gambar di samping adalah
foto perkawinan
ayah dan ibu rara
foto itu dipajang di dinding
kamar ayah dan ibu
ayah dan ibu selalu tampak
bahagia setiap melihat foto itu

foto itu mengingatkan peristiwa
bahagia bagi ayah dan ibu
ayah dan ibu akan membentuk
keluarga baru
pernikahan adalah salah satu
peristiwa penting dalam keluarga

kelahiranku
gambar di samping adalah
foto keluarga pak agus
pada masa lalu
ibu ratih istri pak agus
melahirkan anak kedua
di rumah sakit
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mereka tampak berbahagia
menyambut kelahiran anggota
keluarga baru
kelahiran juga merupakan peristiwa
penting keluarga pada masa lalu
ayah dan ibu menikah
membentuk keluarga
ibu melahirkan kakak dan aku
kak roni anak pertama
aku anak kedua
selisih umurku dan kakak
empat tahun

2 peristiwa yang menyenangkan
tamasya

akhir bulan lalu sekolah ayah
mendapat cuti kerja
kakak dan rara juga sedang libur
semester
ayah punya ide pergi tamasya
ibu setuju kakak
dan rara menyambut gembira

mereka saling berdiskusi tentang
tamasya besok di ruang keluarga

ayah anak anak besok ayah
dapat cuti kerja tiga hari
kalian libur semester kan

kak roni iya yah senin depan kita
baru masuk sekolah
kamu juga kan dik

anak adalah
bagian dari
anggota
keluarga dan
ibu melahirkan
anak termasuk
peristiwa
penting

aku tahu
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rara iya kak
ibu aduh ayah kan jarang libur

ayah punya ide apa
mengisi liburan ini

ayah makanya ayah tanya bu
bagaimana kalau besok kita liburan
ke luar kota tamasya

rara dan roni asyik ... hore ... asyik ...
kita liburan ayo yah

ibu sttt ... iya iya kalian liburan
tapi liburan tamasya ke mana yah

rara ke kebun binatang saja yah ya bu ya
roni ah bosan kakak kan sudah pernah

iya kan bu
iya kan yah

rara yah ......
ayah ini kan liburan panjang

bagaimana kalo kita pergi agak jauh
kita pergi ke pantai saja

rara dan roni asyik main air
iya kita mau yah

ibu baiklah ibu juga setuju

rara dan roni bermain pasir di tepi pantai
rara dan kak roni membuat istana pasir
rara jongkok kak roni jongkok

bermain pasir
tamasya di pantai menyenangkan
di pinggir pantai
banyak terdapat pasir
pasir di pantai berwarna
putih dan lembut
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pemandangan di pantai indah sekali
rara dan kak roni senang sekali
rara dan kak roni berlari berkejar kejaran
rara dan kak roni bermain pasir
rara membentuk gunung dari pasir
kak roni membentuk istana dari pasir
ibu dan ayah duduk bersantai
di bawah pohon kelapa
ibu dan ayah melihat dari jauh
mengawasi rara dan roni bermain

3 peristiwa kurang menyenangkan
mata rara kemasukan pasir

rara bermain pasir bersama
kak roni di pantai
bermain pasir di pantai
sangat mengasyikan
tiba-tiba mata rara perih
mata rara kemasukan pasir
kak roni tiba tiba
melemparkan pasir

rara menangis
rara memanggil ibu
rara ditolong ibu
mata rara ditiup ibu
supaya pasir di mata rara keluar
mata rara sudah sembuh
ibu menasihati agar bermain
lebih berhati hati
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jatuh dari sepeda
rara berumur lima tahun
rara belum bisa naik sepeda
rara ke sekolah berjalan kaki
kakak ke sekolah naik sepeda
rara minta diajari
naik sepeda oleh kak roni

hari minggu rara diajari
naik sepeda kak roni
rara jatuh dari sepeda
lutut rara berdarah
rara menangis

rara tidak putus asa
rara belajar naik sepeda lagi
sekarang rara sudah bisa
naik sepeda

ayo berlatih

jawablah pertanyaan berikut
1 apa yang dimaksud dengan peristiwa
2 peristiwa penting apa saja

yang bisa dialami sebuah keluarga
3 peristiwa yang bagaimanakah yang menyenangkan
4 peristiwa yang bagaimanakah yang kurang menyenangkan
5 peristiwa menyenangkan apa yang pernah kalian alami

coba ceritakan dengan singkat
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b urutan peristiwa
perhatikan gambar di bawah ini

kita semua pasti pernah
mengalami peristiwa
peristiwa atau kejadian terjadi
karena ada sebab atau akibatnya
gambar di atas dapat diceritakan
menurut kronologisnya
kronologis atau urutan peristiwa
dapat diceritakan dari sebab akibat
setiap kejadian
gambar 1 : kak roni terlambat bangun kesekolah
gambar 2 : kak roni pergi ke sekolah terburu buru
gambar 3 : kak roni naik sepeda ngebut

tidak memperhatikan jalan
supaya lekas sampai ke sekolah
tidak terlambat

1 2

3 4
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gambar 4 : kak roni naik sepeda tidak hati hati
di tikungan kak roni
menabrak gerobak bakso
badan roni terjatuh dari sepeda
tukang bakso rugi dagangannya tumpah
tidak laku dijual

di depan kita sudah belajar
tentang peristiwa bukan
banyak peristiwa peristiwa penting
terjadi di keluarga
baik peristiwa yang menyenangkan
maupun kurang menyenangkan
sekarang kalian tentunya bisa
mengurutkan kejadian kejadian itu
secaara kronologis bukan

peristiwa peristiwa di atas
contoh peristiwa kronologis
dalam suatu keluarga
peristiwa penting keluarga
sering diabadikan
melalui foto dan direkam di video
peristiwa penting dalam keluarga
juga dapat ditulis

ayo berlatih

jawablah pertanyaan berikut
1 apa yang dimaksud dengan cerita kronologis
2 sebutkan peristiwa penting dalam keluarga yang dapat

diurutkan secara kronologis
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3 bagaimana sebaiknya kita menceritakan suatu kejadian
4 peristiwa peristiwa penting dalam keluarga biasanya

diabadikan lewat apa saja
5 ingatlah peristiwa peristiwa yang kalian alami dalam satu

minggu ini kemudian tulislah besar waktunya dalam suatu
garis waktu

ayo kawan

ceritakan gambar di bawah ini
menjadi cerita yang baik
pelakunya adalah rara
kerjakan dalam buku tugasmu

3 4

1 2
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c sikap belajar dari peristiwa
pagi ini udaranya mendung
pertanda akan turun hujan
rara anak yang rajin
rara tetap berangkat ke sekolah
rara bergegas ke sekolah
supaya tidak kehujanan di jalan

ibu menyuruh rara
membawa payung
rara tidak menurut
rara tidak mau repot
membawa payung
ibu rara bawalah payung ini nak

hujan akan turun

5 6

2 2
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rara tidak usah bu masih keburu
rara akan berlari
jadi nanti tidak kehujanan

ibu hati hati rara

rara beruntung tidak kehujanan
siang harinya tiba tiba hujan deras
rara pulang sekolah kehujanan
rara basah kuyup
rara tidak berteduh
sore harinya rara sakit demam
rara terserang flu
ini pelajaran bagi rara
rara menyesal tidak menuruti ibunya
membawa payung rara jatuh sakit
karena kehujanan

ayo berlatih

Jawablah pertanyaan berikut
1 peristiwa dapat dijadikan sebagai apa
2 peristiwa penting apa yang terkesan di hati kalian yang

dapat mengubah kalian lebih baik
3 mengapa rara bisa jatuh sakit
4 dari cerita rara terjatuh bermain sepatu roda

pelajaran apa yang dapat kalian petik dari cerita tersebut
5 apakah kalian pernah mengalami sebuah peristiwa buruk

apakah kalian tidak mau mengulanginya ceritakan dengan
singkat
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ayo kawan

ingatlah peristiwa penting
sepanjang tahun ini
yang kalian alami
ceritakan setiap peristiwa itu
kemudian tuliskan pada
kolom berikut

no peristiwa baik
peristiwa

sikapkukurang baik

1 . . . . kecopetan lebih hati-hati
di bus di tempat

umum

2 . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . .

4 . . . . . . . . . . . .

5 . . . . . . . . . . . .
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peristiwa adalah suatu kejadian
atau keadaan yang pernah dialami
yang terjadi beberapa waktu lalu
atau pada masa lalu
peristiwa dibedakan menjadi dua macam
peristiwa menyenangkan dan
peristiwa kurang menyenangkan
peristiwa menyenangkan dalam keluarga
misalnya kelahiran adik pernikahan
ulang tahun ibu atau
tamasya bersama keluarga
peristiwa kurang menyenangkan
dalam keluarga misalnya
terjatuh dari sepeda kematian nenek
atau kakek kecopetan
dan sebagainya
peristiwa yang satu dengan
yang lain saling berhubungan
urutan waktu kejadian disebut kronologis
cerita harus urut dari awal sampai akhir
cerita yang tidak urut
kurang dapat dimengerti
atau membingungkan pendengarnya
peristiwa dapat dijadikan sebagai pengalaman
kita bisa belajar dari sebuah peristiwa
atau pengalaman untuk menjadi lebih baik

ingat kembali
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pada pelajaran ini kalian telah
mempelajari suatu peristiwa
kalian dapat membedakan antara peristiwa
menyenangkan dan kurang menyenangkan
kalian juga telah dapat menyebutkan
beberapa macam peristiwa penting
dalam keluarga kalian
kalian dapat mengurutkan
peristiwa sesuai urutan waktunya
dari peristiwa peristiwa itu
kalian dapat belajar
dan memperbaiki sikap
pahamilah dan ambilah nilai nilai
dari pelajaran tentang
peristiwa peristiwa tersebut
kemudian terapkanlah dalam
kehidupan kalian sehari hari

cermin diri

isilah pernyataan berikut
dengan tanda (√√√√√)
sesuai dengan jawaban kalian
untuk mengetahui sikap kalian

sikap kalian
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latih kemampuan

a pilihlah jawaban yang tepat
1 peristiwa penting keluarga yang paling awal adalah ….

a kematian c kelahiran
b pernikahan d pertunangan

2 peristiwa penting dalam keluarga perlu ….
a dihafal c dibaca
b diabadikan d dicatat

3 peristiwa dapat dikenang dengan melihat ....
a album foto c album musik
b album majalah d album contoh

no pernyataan setuju tidak
setuju

1 urutan waktu disaebut . . . . . . . .
temporer

2 peristiwa dibedakan menjadi . . . . . . . .
peristiwa menyenangkan
dan kurang menyenangkan

3 peristiwa penting . . . . . . . .
tidak perlu diabadikan
atau didokumentasikan

4 dalam menceriterakan peristiwa . . . . . . . .
sebaiknya tidak perlu urut

5 peristiwa dapat dijadikan . . . . . . . .
sebagai  pengalaman
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4 waktu liburan keluarga pak agus melakukan ....
a bekerja lembur c kerja bakti
b bakti sosial d tamasya

5 merayakan peristiwa ulang tahun ke-25 disebut ulang
tahun ....
a emas c perunggu
b perak d allumunium

6 gambar benda di bawah digunakan sebagai alat ....
a dokumentasi
b tulis
c ukur
d elektronik

7 peristiwa tidak menyenangkan biasanya ....
a mudah diingat
b sedih ketika mengingatnya
c biasa saja
d tidak penting diingat

8 peristiwa kronologis adalah peristiwa yang ....
a terpisah c terpotong potong
b urut d terlambat

9 bukan merupakan peristiwa penting keluarga adalah ....
a kelahiran adik
b wisuda kelulusan kakak
c pernikahan orang tua
d bekerja di kantor

10 peristiwa dapat dijadikan sebagai ....
a pengalaman
b pelajaran
c penjualan
d perilaku
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b isilah titik titik di bawah ini
1 peristiwa dapat dijadikan sebagai sumber . . . .
2 bercerita harus urut dari . . . sampai . . . .
3 mendokumentasikan peristiwa menggunakan . . . .
4 tamasya merupakan peristiwa . . . .
5 kita dapat belajar dari sebuah . . . .

c jawablah pertanyaan berikut
1 peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam

sebutkan
2 sebutkan dan urutkan macam macam peristiwa

penting dalam suatu keluarga
3 jelaskan urutan jenjang pendidikan kalian dalam suatu

cita-citamu dan tulislah dalam suatu garis waktu
4 sebutkan alat-alat yang biasanya digunakan untuk

mendokumentasikan suatu peristiwa
5 jelaskan arti trauma dari satu peristiwa buruk atau

peristiwa yang kurang menyenangkan

ayo berkreasi

tanggal paraf guru nilai

cari dan pilihlah sebuah foto
ketika kalian masih kecil
tempelkan foto itu pada selembar kertas
kemudian ceritakanlah mengenai
peristiwa dalam sebuah foto
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a pilih jawaban yang benar

1 bukan dokumen pribadi adalah....
a sim
b kartu keluarga
c sertifikat tanah
d ktp

2 mengepres dokumen menggunakan plastik yang
seukuran disebut ....
a disampul
b dibingkai
c dilaminating
d dilipat

3 foto termasuk dokumen keluarga yang harus ....
a dirawat dan dipelihara
b digantung jadi mainan
c dibiarkan saja
d disobek

4 kegiatan mengumpulkan benda benda yang dianggap
berharga disebut ....
a mengarang
b koleksi
c keterampilan
d berlatih

5 bingkai pada pajangan gambar disebut ....
a pigura c hiasan
b album d kaca

latih kemampuan semester gasal
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6 benda benda peninggalan zaman dahulu disimpan di ....
a bank
b museum
c sekolah
d kantor

7 rara dan kak roni adalah sekeluarga
status mereka dalam kartu keluarga sebagai ....
a anak
b ponakan
c ayah
d ibu

8 sertifikat termasuk dokumen ....
a perseorangan
b pribadi
c keluarga
d umum

9 untuk mengingat kejadian masa lalu dapat melihat ....
a dokumen
b foto
c televisi
d majalah

10 benda yang tidak diletakkan di dapur adalah ....
a panci
b sepatu
c kompor
d peralatan olahraga

11 sepeda adalah benda penting
sepeda dapat dijadikan sebagai ....
a sumber cahaya
b sumber kehidupan
c sampah
d sumber cerita
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12 pensil digunakan untuk menulis rara
pensil merupakan benda yang ... bagi rara
a bernilai
b mahal
c berguna
d berharga

13 peristiwa kronologis adalah peristiwa yang ....
a terpisah
b urut
c terpotong potong
d terlambat

14 saat liburan keluarga pak agus melakukan ....
a kerja bakti
b bakti sosial
c tamasya
d kerja lembur

15 jatuh dari bermain sepeda merupakan peristiwa ... ..
a menyenangkan
b tidak menyenangkan
c tidak penting
d keluarga

b isilah titik titik di bawah
1 . . . adalah dokumen berisi tentang identitas seluruh

anggota . . . .
2 orang yang gemar mengkoleksi benda berharga

disebut . . . .
3 dokumen akta kelahiran menceritakan . . . .
4 menceriterakan suatu peristiwa harus urut dari . . .

sampai . . . .
5 pergi tamasya merupakan contoh peristiwa . . . .
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c jawablah pertanyaan berikut
1 sebutkan tiga macam dokumen milik pribadi

yang ada foto diri
2 sebutkan tiga kantor instansi

yang berwenang mengeluarkan dokumen
sebutkan juga nama dokumen
yang dikeluarkan kantor kantor tersebut

3

termasuk dokumen apakah gambar di atas
4 sebutkan dua macam benda penting yang ada di

sekitar kalin
ceritakan manfaat atau nilai dari benda tersebut

5 sebutkan dua macam peristiwa yang
menyenangkan dan kurang menyenangkan
yang biasa terjadi dalam suatu keluarga
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bab

keluarga

6

lihatlah gambar di atas
masih ingatkah kalian
dengan keluarga rara
terdiri dari siapa saja
anggota keluarga rara
nah kita akan belajar
tentang kedudukan anggota keluarga
kalian tentu punya keluarga bukan
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keluarga

kedudukan anggota
keluarga

silsilah keluarga
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a kedudukan anggota keluarga
keluarga adalah orang orang
yang ada hubungan darah
karena ikatan pernikahan
keluarga biasanya tinggal
dalam satu rumah
setiap keluarga terdiri atas
beberapa anggota keluarga
jumlah anggota keluarga berbeda beda
ada yang seorang atau empat orang
bahkan lebih
setiap anggota keluarga
mempunyai kedudukan
dalam keluarganya

mari kita ingat kembali keluarga rara

keluarga rara

nama saya rara fitri rahmadani
nama panggilan saya rara
saya berumur tujuh tahun
rumah saya di jalan kenanga
nomor 9

anggota keluarga saya empat orang
ayah ibu dan kakak laki-laki
ayah saya bernama agus
ibu saya bernama renita
kakak laki laki saya bernama roni
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kak roni adalah anak pertama
anak pertama disebut anak sulung
rara adalah anak kedua
rara tidak punya adik lagi
rara disebut anak bungsu
anak bungsu artinya anak terakhir
foto anggota keluarga rara
dapat dilihat pada
gambar di samping
jadi anggota keluarga rara
terdiri dari empat orang
keluarga rara disebut keluarga kecil
atau catur warga
catur artinya empat
dan warga artinya anggota
berarti catur warga adalah keluarga
yang terdiri atas ayah ibu
dan dua orang anak
ada pula keluarga yang mempunyai
banyak anggota keluarga
keluarga yang terdiri dari
banyak anggota keluarga
disebut keluarga besar

keluarga om wibowo
wah ramai sekali
keluarga siapa itu
itu adalah keluarga om bowo
om bowo juga keluarga rara
tapi om bowo tidak serumah
dengan keluarga rara
om bowo adalah adik laki laki ayah
rara memanggilnya om

ayah ibu

rarakak roni



bab 6 keluarga 101

om bowo mempunyai istri
bernama tante erna
om bowo dan tante erna
mempunyai tiga orang anak
laras bagus dan rika
ayah dan ibu om bowo
juga tinggal serumah
ayah dan ibu om bowo
juga ayah dan ibu dari ayah rara
mereka adalah kakek dan nenek
kakek bernama eyang broto
nenek bernama eyang parti
keluarga om bowo
termasuk keluarga besar
jumlah anggota keluarga
om bowo tujuh orang
om bowo juga punya pembantu
namanya bi inah
bi inah sudah dianggap
seperti keluarga
jadi om bowo sebagai
kepala keluarga
tante erna sebagai ibu rumah tangga
laras bagus dan riko sebagai anak
mereka anggota keluarga

b silsilah keluarga
setiap keluarga mempunyai silsilah
silsilah adalah asal usul keluarga
silsilah dapat diartikan
urutan keluarga menurut
keturunan hasil peranakan
dari suatu pernikahan
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sekarang mari kita ikuti
silsilah keluarga rara

rara mempunyai dua kakek
dan dua nenek
kakek dari ibu rara bernama hendri
nenek dari ibu rara bernama lili
rara memanggil kakek dari ibu
dengan sebutan opa
rara memanggil nenek dari ibu
dengan sebutan oma
kakek rara dari ayah bernama broto
nenek rara dari ayah bernama parti
rara memanggil kakek nenek
dari ayah dengan sebutan eyang
karena kakek nenek dari ayah rara
orang jawa
ibu rara anak tunggal
anak tunggal artinya tidak mempunyai
adik atau kakak
ayah rara dua bersaudara
ayah mempunyai adik laki laki
adik laki laki ayah bernama wibowo
rara sering memanggil om bowo

opa hendri oma lili eyang kakung
subroto

oma lili+ +

ibu renita ayah agus om wibobo tante ema++

laras bagusroni rara riko
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om bowo mempunyai istri
rara memanggil istri om bowo
dengan sebutan tante erna
om bowo dan tante erna mempunyai
tiga orang anak
laras bagus dan riko
jadi laras bagus dan riko
adalah saudara sepupu rara
mereka saudara sepupu kak roni juga
laras bagus dan riko
memanggil ayah dan ibu rara
dengan sebutan paman dan bibi
sebutan kerabat tiap tiap daerah
berbeda beda
misalnya kalian memanggil adik
dari ayah dengan sebutan
paklik atau bulik
paklik dan bulik adalah sebutan
om dan tante bagi orang jawa.
sebutan kakek dan nenek
juga berbeda beda
orang sunda memanggil kakek dan
nenek dengan sebutan aki dan nini
suatu saat roni bertanya kepada ayah
tentang keluarganya

roni ayah kenapa laras memanggilku kakak
padahal umur kita sebaya

ayah begini roni meskipun kalian sepupu
dan sebaya
laras memanggilmu kakak
karena ayah laras om bowo
adalah adik ayah
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jadi secara silsilah keluarga
kamu dituakan
meskipun kalian sebaya
laras memanggilmu kakak
roni memanggil laras adik

roni oh begitu ya
jadi adik rara juga dipanggil
kakak dong sama laras

ayah iya nak

ayo berlatih

jawablah pertanyaan di bawah
1 apa yang dimaksud dengan silsilah
2 siapa saja kakek dan nenek rara
3 siapa nama ayah dan ibu dari ayah dan om bowo
4 berasal dari mana ibu rara
5 siapa saja saudara sepupu rara

aktivitas

jelaskan bentuk kata sebutan
untuk kakek nenek
adik ibu adik ayah kakak ibu atau kakak ayah
di keluarga kalian menurut daerah asal kalian
tanyakan pada orang tua kalian
buatlah silsilah keluarga kalian
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jumlah setiap anggota keluarga
berbeda beda
keluarga adalah orang orang
yang memiliki hubungan darah
karena ikatan pernikahan
masing masing anggota keluarga
mempunyai kedudukan dalam keluarga
ayah sebagai kepala keluarga
bertugas mencari nafkah
dan bertanggung jawab
terhadap keluarga
ibu sebagai pengurus rumah tangga
memenuhi keutuhan keluarga
anak sebagai anggota keluarga
silsilah adalah asal usul keluarga
atau urutan keturunan keluarga
panggilan kerabat pada suatu keluarga
berbeda beda menurut daerah asal

ingat kembali

cermin diri

jumlah setiap anggota
keluarga berbeda beda
ayah ibu dan anak
merupakan anggota keluarga
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masing masing anggota keluarga
berperan sesuai dengan kedudukannya
nah kalian tentunya telah mengenal
tentang kedudukan dan silsilah keluarga
setelah mempelajari pelajaran ini bukan
sehingga sekarang kalian
dapat pula mengenali kedudukan
dan silsilah keluarga kalian sendiri
jika kalian belum paham
pelajarilah sekali lagi
jangan bosan untuk mengulangi pelajaran
setelah kalian paham terapkanlah dalam
kehidupan kalian sehari hari

latih kemampuan

a pilihlah jawaban yang tepat
1 yang bukan anggota keluarga rara adalah ....

a ayah c Ibu
b kak roni d laras

2 kak roni adalah anak sulung
berarti kak roni anak ....
a pertama c ketiga
b kedua d keempat

3 orang orang yang ada hubungan
darah karena ikatan pernikahan disebut ....
a teman c keluarga
b sepupu d kerabat
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4 rara memanggil kakek nenek
dari ayah dengan sebutan eyang
karena kakek nenek dari ayah rara dari daerah ....
a sunda c bali
b batak d Jawa

5 keluarga yang terdiri dari
banyak anggota keluarga disebut keluarga ....
a catur warga c sepupu
b besar d kecil

6 laras bagus dan riko
memanggil roni dan rara
dengan sebutan ...
karena roni dan rara dituakan
a paman c adik
b bulik d kakak

7 dalam keluarga
rara berkedudukan sebagai ....
a anggota keluarga c ibu rumah tangga
b kepala keluarga d pembantu rumah tangga

8 ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga
bertugas mencari nafkah dan bertanggung jawab
terhadap ....
a tetangga c kakak
b adik d keluarga

9 ibu rara anak tunggal
anak tunggal artinya tidak mempunyai ....
a kakak c adik dan kakak
b adik d orangtua

10 kerabat adalah saudara ... dari kakek nenek
a sejalur c seusia
b sejajar d sepupu
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b isilah titik titik di bawah ini
1 ayah adalah seorang . . . keluarga
2 ibu berkedudukan sebagai . . . rumah tangga
3 asal usul keluarga disebut juga . . . .
4 anak dari adik atau kakak dari ayah atau ibu biasa kita

sebut . . . .
5 panggilan kerabat setiap keluarga berbeda beda

menurut . . . .

c jawablah pertanyaan berikut
1 apa pengertian dari keluarga
2 sebutkan kedudukan dari masing masing anggota

keluarga om wibowo
3 sebutkan panggilan kakek nenek oleh rara dan roni

kepada ayah dan ibu dari ayah dan ibu
4 jelaskan silsilah keluarga dari laras bagus dan riko
5 apa yang dimaksud dengan silsilah kelurga

ayo berkreasi

tanggal paraf guru nilai

buatlah bagan silsilah keluarga
pada keluarga kalian
ceritakan kedudukan kalian
sebagai anggota keluarga
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bab

lingkungan

7

keluarga rara terdiri dari empat
orang anggota keluarga
setiap anggota keluarga
melakukan kegiatan sesuai perannya
tahukah kalian
yang dimaksud dengan peran
setiap anggota keluarga
ayo kita pelajari bersama
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lingkungan

bab 7

peran anggota keluarga
dalam lingkungan

keluarga

peran anggota keluarga
dalam lingkungan

tetangga

akibat tidak
melaksanakan peran

anggota keluarga

akibat tidak
melaksanakan peran di

lingkungan tetangga

peran anggota keluarga
 peran ayah
 peran ibu
 peran anak

peran di lingkungan
tetangga
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a peran anggota keluarga
dalam lingkungan keluarga

setiap anggota keluarga
mempunyai kedudukan dalam keluarga
setiap anggota keluarga harus
menjalankan peran sesuai kedudukannya
peran anggota keluarga
adalah tugas yang harus dilakukan
oleh anggota keluarga
apabila setiap anggota
menyadari dan menjalankan
perannya maka akan tercipta
suasana keluarga yang nyaman
sebaliknya jika setiap anggota keluarga
tidak menjalankan perannya
maka akan muncul gangguan
dalam keluarga
kehidupan berkeluarga menjadi
berjalan tidak baik
dapat terjadi perselisihan
sampai perpecahan keluarga

1 peran setiap anggota keluarga
a peran ayah

keluarga pak agus
pak agus adalah seorang suami
sekaligus ayah dari
kak roni dan rara
pak agus berkedudukan
sebagai kepala keluarga
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sebagai kepala keluarga
pak agus berperan
memimpin keluarga
pak agus berperan
atau bertugas mencari
nafkah untuk keluarga
oleh karena itu pak agus
setiap hari berangkat bekerja
pak agus bekerja
untuk mendapatkan uang
uang tersebut digunakan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga
seperti untuk makan sehari hari
membayar tagihan listrik dan telepon
juga biaya sekolah dan uang saku
untuk kak roni dan rara
pak agus bekerja dengan giat
pak agus adalah seorang guru
meskipun berat
pak agus tidak mengeluh
pak agus juga berperan
sebagai ayah yang baik
menyayangi istri dan anak anaknya
memperhatikan kesehatan mereka
serta meluangkan waktu
untuk bercanda dan membimbing
belajar kak roni dan rara
pak agus adalah contoh
ayah yang baik
pak agus menjalankan perannya
sebagai kepala keluarga
dengan baik
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b peran ibu

ibu renita adalah seorang ibu
ibu dari rara dan roni
ibu renita berkedudukan sebagai
ibu rumah tangga
sebagai ibu rumah tangga
bu renita berperan mengurus
kebutuhan rumah tangga
tugas ibu rumah tangga banyak
ibu menyiapkan makan
mencuci pakaian kotor
mengasuh dan mendidik anak
ibu renita membantu keluarga
jika ada kesulitan
ibu renita menyayangi keluarga
ibu renita melakukannya dengan
senang hati
meski tugas ibu renita berat
ibu renita tidak mengeluh
ibu renita turut bekerja
membantu mencari nafkah keluarga
ibu renita membuka usaha konveksi
konveksi adalah usaha jahit menjahit
usaha ibu renita telah
memiliki dua karyawan

c peran anak

kak roni dan rara adalah kakak beradik
keduanya putra dan putri
pak agus dan bu renita
roni dan rara duduk di bangku
sekolah dasar
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kak roni kelas lima sekolah dasar
rara kelas dua sekolah dasar
kak roni dan rara berperan
sebagai pelajar di sekolah
dan anak di keluarga
kak roni dan rara sebagai anak
berbakti kepada kedua orang tua
kak roni dan rara sebagai pelajar
harus belajar dengan tekun
setiap pulang sekolah
kak roni dan rara segera
ganti baju dan makan siang
setelah istirahat siang
kak roni belajar
rara juga ikut belajar
kak roni mengulangi
pelajaran di sekolah
rara mengerjakan pekerjaan rumah
itulah tugas mereka sebagai pelajar
kak roni dan rara menjalankan perannya
dengan penuh tanggung jawab

2 akibat tidak melaksanakan peran
dalam keluarga

kak roza adalah teman kak roni
di sekolah
kak roza senang bermain
di kelas kak roza sering
tidak memperhatikan pelajaran
kak roza juga sering
datang terlambat di sekolah
karena bangunnya kesiangan
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pekerjaan rumah dari sekolah terlupakan
nasihat orang tua diabaikan
orang tuanya juga tidak senang
kak roza tidak bertanggung jawab
sebagai anak dan pelajar
kak roza dijauhi temannya
Kak roza tidak menjalankan perannya

aku mandiri

jawablah pertanyaan berikut
1 apa yang dimaksud peran
2 apa tugas seorang kepala keluarga
3 bagaimana sebaiknya peran anak terhadap orang tua
4 sebutkan peran ibu dalam keluarga
5 sebutkan peran kalian dalam keluarga

b peran anggota keluarga
dalam lingkungan tetangga

keluarga adalah bagian dari lingkungan
suatu lingkungan terdiri dari
beberapa keluarga yang saling
bertetangga
jadi tetangga adalah keluarga lain
yang rumahnya satu lingkungan
dengan kita
sebagai masyarakat yang baik
anggota keluarga sebaiknya turut
berperan di lingkungan tetangga
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hidup bertetangga harus
saling menjaga ketertiban lingkungan
agar tercipta suasana lingkungan
yang nyaman dan rukun
berikut peran anggota keluarga
dalam lingkungan bertetangga

1 peran di lingkungan tetangga
setiap keluarga dipimpin oleh
kepala keluarga yaitu ayah
setiap lingkungan tempat tinggal
dipimpin oleh ketua rt
setiap keluarga merupakan bagian
dari rukun tetangga
beberapa rukun tetangga
merupakan bagian dari rukun warga
setiap anggota keluarga harus ikut
berperan di lingkungan tetangga
keluarga rara tinggal
di jalan no 9 rt 01 rw 03
rumah keluarga rara merupakan bagian
rukun tetangga 01 dan rukun warga 03
ayah rara berperan aktif
di lingkungannya
selalu mengikuti arisan rt
berperan serta dalam kegiatan rt
seperti kerja bakti atau bakti sosial
pak agus menaati peraturan lingkungan
seperti menjaga kebersihan lingkungan
atau lapor ketua rt jika ada anggota keluarga
baru yang tinggal
keluarga pak agus telah menjalankan
peran dalam bertetangga
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2 akibat tidak melaksanakan peran
dalam lingkungan tetangga

keluarga pak herman adalah tetangga
keluarga pak agus
pak herman termasuk orang kaya
dan cukup terpandang
tapi pak herman orang yang sombong
keluarganya jarang menyapa
ketika lewat atau bertemu tetangga
keluarga pak herman tidak pernah
ikut acara kampung dan jarang
bergaul dengan tetangga
pada waktu hujan deras
tiang listrik di depan rumah roboh
keluarga pak herman takut
dan kebingungan
tetangga tidak ada yang menolong
keluarga pak herman dijauhi tetangga

ayo berlatih

jawablah pertanyaan di bawah ini
1 apa yang dimaksud dengan tetangga
2 biasanya dalam suatu lingkungan perumahan ketua rt

membawahi berapa keluarga
3 peran apa yang dilakukan seorang kepala keluarga di

lingkungan bertetangga
4 bagaimana sebaiknya kalian berperan dalam kehidupan

bertetangga
5 sebutkan peran anggota keluarga lainnya

dalam kehidupan di lingkungan bertetangga
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ayo kawan

tanyakan pada orang tua kalian
tentang peran masing masing anggota
dalam keluarga dan lingkungan tetangga

no kedudukan paran dalam peran dalam

anggota keluarga lingkungan
tetangga

1 . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . .

peran adalah suatu tanggung jawab
atau tugas yang harus dilakukan
peran anggota keluarga
adalah tugas yang harus dilakukan
anggota keluarga sesuai dengan
kedudukannya dalam keluarga
setiap anggota keluarga
harus menjalankan perannya
agar terciptanya suasana

ingat kembali
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yang nyaman menuju
keluarga bahagia sejahtera
tetangga adalah keluarga keluarga
yang tinggal bersebelahan
atau satu lingkungan
dengan keluarga kita
setiap keluarga dalam satu lingkungan
dipimpin oleh rukun tetangga
setiap anggota keluarga
juga harus berperan
dalam lingkungan bertetangga
karena keluarga adalah bagian
dari lingkungan
warga yang baik
selalu menaati peraturan
dan menjaga ketertiban lingkungan

cermin diri

setiap anggota keluarga
mempunyai peran dalam keluarga
setiap anggota keluarga
juga turut berperan
di lingkungan tetangga
keluarga merupakan bagian
dari lingkungan
kalian adalah bagian anggota
keluarga kalian
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kalian juga harus menjalankan
peran kalian dengan baik
setelah mempelajari pelajaran ini
kalian sudah mengetahui
tentang peran anggota keluarga bukan
nah jadilah anggota keluarga
yang baik dan melaksanakan peran
sesuai dengan kedudukanmu dalam keluarga

latih kemampuan

a pilihlah jawaban yang tepat
1 sesuatu yang harus dilakukan anggota keluarga sesuai

dengan kedudukannya disebut ....
a kelakuan c hak
b peran d bekerja

2 sebagai orangtua yang baik
mereka ... anak-anaknya
a membiarkan c menyayangi
b memberi d memisahkan

3 peranan seorang ayah adalah ....
a mencari nafkah c memasak
b mencari anak d belajar di sekolah

4 gambar di samping adalah
seorang anak berperan
sebagai  ....
a pelajar
b pekerja
c perawat
d anak



bab 7 lingkungan 121

5 yang bukan kegiatan
ibu rumah tangga adalah ....
a menyiapkan hidangan keluarga
b mengatur kebutuhan keluarga
c memperbaiki mobil rusak
d membantu belajar anak anak

6 apabila adik kita kesulitan
sebaiknya sebagai kakak kita harus ....
a membantu
b membiarkan
c mengolok olok
d memarahi

7 acara yang tidak diadakan
di lingkungan tetangga adalah ....
a arisan ibu ibu PKK
b arisan bapak bapak RT
c arisan undian sepeda motor
d rapat tujuh belas agustusan

8. jika kalian melihat ibu bekerja
sibuk menyiapkan makanan
sikap kalian sebaiknya  ....
a meninggalkan c melihat saja
b bertanya d membantu

9 bertemu tetangga di jalan sebaiknya ....
a diam saja c mengikuti
b menyapa d bertatap muka

10 sebagai anak harus ... kepada orang tua
a berbakti c berteman
b berani d bermusuhan
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b isilah titik titik di bawah ini
1 setiap anggota keluarga harus saling . . . .
2 ayah dalam keluarga berperan sebagai . . . .
3 bertemu guru di jalan kita ucapkan . . . .
4 keluarga yang tinggal bersebelahan dengan kita

disebut . . . .
5 apabila tidak melaksanakan peran akan . . . .

c jawablah pertanyaan berikut
1 apa yang dimaksud peran anggota keluarga
2 apa akibatnya jika salah satu anggota keluarganya

tidak melaksanakan perannya dalam keluarga
3 sebutkan peran ibu dalam keluarga
4 apa yang dimaksud dengan lingkungan tetangga
5 apa akibatnya jika tidak melaksanakan peran di

lingkungan tetangga

ayo berkreasi

tanggal paraf guru nilai

tanyakan pada orang tua kalian
tentang peran angggota keluarga
di lingkungan tempat tinggal kalian
kemudian buatlah laporan
dalam bentuk karangan
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bab

pengalaman

8

keluarga rara sedang berkumpul
makan malam bersama
peristiwa berkesan itu dapat
diartikan sebagai pengalaman
kalian juga punya pengalaman bukan
marilah kita belajar dari sebuah pengalaman
sebelumnya kita lanjutkan belajar
tentang peran anggota keluarga
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pengalaman

pengalaman anggota
melaksanakan peran

dalam keluarga

manfaat pengalaman
menjalankan peran

dalam keluarga

menceritakan
pengalaman anggota
melaksanakan peran

dalam keluarga
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a pengalaman anggota melaksanakan peran
dalam keluarga

1 pengalaman ibu
setelah makan malam
keluarga rara istirahat
berkumpul bersama
di ruang keluarga
pada saat itu
biasanya ayah bertanya
kepada rara dan kakak
tentang pelajaran di sekolah
atau kegiatan hari ini

kue ibu gosong
kesempatan bersama juga digunakan
membicarakan pengalaman anggota keluarga
seperti pengalaman ibu hari ini
hari ini ibu memasak kue
kue ibu gosong karena
sambil memanggang kue
ibu menjemur pakaian
Ibu lupa dan kue jadi gosong
ini adalah pengalaman
tidak menyenangkan buat ibu
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2 pengalaman rara dan kak roni
kemarin waktu makan malam bersama
ayah memberi tahu rara dan kak roni
besok siang hari minggu
ayah dan ibu akan pergi
ayah dan ibu mendapat undangan
acara pernikahan
pernikahan kerabat
tepatnya keponakan ayah
ayah dan ibu sebagai keluarga
harus datang
ayah dan ibu akan berangkat agak pagi
karena tempatnya jauh
ayah dan ibu pulangnya sore hari
rara dan kak roni ditinggal di rumah
jika tidak ada orang tua di rumah

1 2

3 4
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anak anak harus mandiri
anak anak akan menggantikan
peran ibu sementara di rumah
minggu pagi
ayah dan ibu rara sudah berangkat
pagi itu rara dan kak roni
mulai membagi tugas
kak roni menyiram tanaman
kak roni juga menyapu lantai
dan mengelap kaca jendela
rara menggoreng telur
untuk makan siang bersama kakak
rara juga mencuci piring kotor
rumah sudah bersih
rara dan kak roni bisa istirahat
dan tidur siang
hari sudah sore
ayah dan ibu tiba di rumah
rara dan kak roni senang
ayah dan ibu sudah kembali
ayah dan ibu juga senang
rara dan kak roni
sudah menjaga rumah dengan baik
rara dan kak roni anak yang mandiri
sekarang rara dan roni juga tahu
pekerjaan menjadi ibu rumah tangga
sangat banyak
meski lelah ibu tidak mengeluh
rara dan kak roni
makin sayang pada ibu
rara dan kak roni selalu
menuruti nasihat ayah dan ibu
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aku mandiri

jawablah pertanyaan berikut
1 kapan keluarga rara biasanya mulai berkumpul
2 menurut cerita di atas

bagaimana pengalaman ibu

1 2

3 4

5 6
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3 ketika ditinggal di rumah oleh orang tua
bagaimana tugas kalian sebagai seorang anak

4 selain tugas kita belajar sebagai pelajar
peran apa saja yang dapat kalian lakukan dalam keluarga

5 ceritakanlah pengalaman kalian yang berkesan sebagai
anggota keluarga dengan singkat

aktivitas

gabungkanlah pernyataan sebelah kanan
dengan gambar di sebelah kiri dengan benar

membantu dan mengajari
adik belajar di rumah

ayahku mengajar di sekolah
ayahku seorang guru

ibu sedang sakit
aku menggantikan peran ibu
memasak air
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b manfaat pengalaman melaksanakan
peran dalam keluarga

setiap anggota keluarga
mempunyai peran berbeda
ayah sebagai kepala keluarga
ayah berperan mencari nafkah
ibu sebagai ibu rumah tangga
ibu berperan mengurus dan mengatur
rumah tangga
kadang kadang ibu juga berperan
mencari nafkah tambahan
anak sebagai anggota keluarga
anak berperan membantu pekerjaan
rumah orang tua
mematuhi nasihat orang tua
ikut menjaga harta benda keluarga jika
orang tua sedang tidak ada di rumah
pernahkah kalian berpikir
apakah setiap orang
akan menjalani peran yang sama
seumur hidupnya
tentu tidak
peran seseorang akan berubah
seiring bertambahnya usia
saat ini kalian masih belajar di sekolah
kalian berperan sebagai pelajar
tugas kita belajar
kelak kalian dewasa
kalian akan berperan
sebagai suami atau istri
selanjutnya kalian akan berperan
menjadi orang tua
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seorang anak harus menjalankan perannya
dengan baik dan bertanggung jawab
rara berangkat sekolah sendiri jalan kaki
manfaat dari melaksanakan peran
anggota keluarga adalah akan
tercipta suasana keluarga yang bahagia
masalah dalam keluarga akan teratasi
setiap anggota keluarga
harus saling tolong menolong
anak anak membantu pekerjaan rumah
ayah dan ibu menyayangi
anak anaknya dan sebagainya
rara duduk di bangku SD
sekarang rara berangkat sekolah
tidak di antar lagi oleh ayah
menjalankan peran sebagai pelajar
membuat rara menjadi anak mandiri
pernahkah salah satu
anggota keluarga kalian berhalangan
atau tidak bisa menjalankan perannya
tentu pernah seperti cerita lalu
rara dan kak roni bertugas menjaga rumah
karena orang tua rara dan kak roni
ada keperluan keluarga
jadi orang tua rara dan kak roni
tidak bisa menjalankan perannya sementara
perannya digantikan oleh anak-anaknya
bu renita ibu rara
beberapa hari ini sakit
bu renita sudah dibawa ke dokter
supaya lekas sembuh
bu renita harus istirahat
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bu renita tidak bisa menjalankan
perannya karena sakit
rara sebagai anak yang berbakti
rara menggantikan peran ibu
rara memasak air
untuk membuat minuman
rara juga membersihkan rumah
rara merawat ibu yang sedang sakit
supaya ibu lekas sembuh dan
menjalankan perannya kembali
rara sayang pada ibu

manfaat melaksanakan peran
dalam keluarga memupuk sikap keberanian
dan pengalaman juga dapat dijadikan
sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi
yang lebih baik lagi

3

1 2

4
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ayo berlatih

jawablah pertanyaan di bawah ini
1 bagaimana sebaiknya kalian

menjalankan peran sebagai anggota keluarga
2 apa yang harus kalian lakukan

jika ibu sedang sakit
3 jika orangtua sedang bepergian
4 apakah yang dimaksud dengan mandiri
5 mengapa kalian dapat belajar dari pengalaman

aktivitas

buatlah sebuah karangan
yang berisi tentang pengalaman kalian
yang berkesan ketika melaksanakan peran
sebagai anggota keluarga

ingat kembali

setiap anggota keluarga
mempunyai peran yang berbeda
anggota keluarga mempunyai pengalaman
ketika melaksanakan peran dalam keluarga
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no pernyataan setuju tidak
setuju

1 ketika ibu sakit . . . . . . . .
anak menggantikan peran ibu

2 ibu memasak kue . . . . . . . .
kue ibu gosong
itu merupakan pengalaman
kurang menyenangkan

3 nita memecahkan pot . . . . . . . .
kesayangan ibu
ibu marah itu merupakan
pengalaman baik

pengalaman adalah suatu
kegiatan peristiwa yang berkesan
pengalaman dapat digunakan sebagai pelajaran
manfaat dari pengalaman melaksanakan
peran dalam keluarga
adalah menumbuhkan sikap
kemandirian keakraban serta kasih sayang
dalam keluarga

sikap kalian

isilah  dengan tanda (√√√√√)
sesuai dengan jawaban kalian
untuk mengetahui sikap kalian
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suatu kejadian yang berkesan
ketika melaksanakan peran dalam keluarga
adalah suatu pengalaman
pengalaman dapat dijadikan
sebagai suatu pelajaran
melaksanakan peran dalam keluarga
akan menumbuhkan sikap
kemandirian pada diri kalian
selain itu juga memupuk keakraban
dan kasih sayang sesama anggota keluarga
berbagi ceritalah kalian
kepada sesama anggota keluargamu
terutama tentang pengalaman
dalam melaksanakan peran dalam keluarga

cermin diri

no pernyataan setuju tidak
setuju

4 toni tidak mau membantu . . . . . . . .
ayahnya mencuci mobil
di garasi

5 kemandirian adalah salah . . . . . . . .
satu manfaat dari pengalaman
melaksanakan peran dalam
keluarga
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latih kemampuan

a pilihlah jawaban yang tepat

1 tugas anak ketika ibu sedang sakit adalah ....
a merawat ibu c mencari ayah
b membiarkan saja d pergi bermain

2 rara sedang ....
a mencuci piring
b mengepel lantai
c menyiram tanaman
d menyapu lantai

3 ibu berperan sebagai ....
a ibu rumah tangga
b ibu menyiapkan makan
c ibu mencuci baju
d ibu memasak

4 peran ibu sebagai ibu rumah tangga sangat ....
a baik
b berat dan banyak
c gampang
d ringan

5 jika anggota keluarga
saling melaksanakan perannya dengan baik
akan tercipta keluarga  yang  ....
a sengsara c seadanya
b bahagia d menderita
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6 ayah dina telah meninggal dunia
yang berperan sebagai kepala keluarga adalah ....
a ayah
b ibu
c paman
d bibi

7 jika kedua orang tua sedang tidak ada di rumah tugas
anak adalah ....
a belajar disekolah
b bermain di rumah tetangga
c mematuhi nasihat orang tua
d menjaga harta benda keluarga di rumah

8 anak sulung biasanya membantu ibu
misalnya ... adik kecil
a menggoda
b mengasuh
c memandikan
d memarahi

9 ibuku mencari nafkah tambahan
ibu membuka ....

a rumah makan
b hotel
c warung makan
d warung kelontong

10 sesuatu kejadian yang pernah dialami, terutama ketika
melaksanakan peran keluarga disebut ....
a pengalaman
b kemandirian
c kepedulian
d kejadian
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b isilah titik-titik di bawah ini
1 melaksanakan peran dalam keluarga dapat dijadikan

sebagai . . . .
2 pengalaman dapat digunakan sebagai . . . .
3 jika tidak ada orang tua di rumah tugas kita adalah . . .

rumah
4 membantu pekerjaan orang tua adalah . . . anak
5 apabila tidak melaksanakan peran akan . . . .

C jawablah pertanyaan berikut
1 bagaimana peran setiap anggota keluarga
2 apa yang dimaksud pengalaman
3 bagaimana jika peran masing masing anggota

keluarga di rumah tidak dilaksanakan dengan baik
4 sebutkan manfaat dari melaksanakan peran dalam

keluarga
5 ceritakanlah pengalamanmu yang menyenangkan

ketika melaksanakan peran sebagai anggota keluarga

ayo berkreasi

tanggal paraf guru nilai

Ceritakan pengalaman kalian
ketika melaksanakan peran anggota dalam keluarga
Buatlah dalam bentuk karangan
tulislah dengan huruf tegak bersambung
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Bab

tempat umum

9

perhatikan gambar di atas
peristiwa yang berkesan itu
dapat diartikan sebagai pengalaman
tentunya kalian juga punya pengalaman bukan
marilah kita belajar dari sebuah pengalaman
sebelumnya marilah kita lanjutkan
belajar tentang peran anggota keluarga
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tempat umum

menceritakan
pengalaman

melaksanakan peran
keluarga di lingkungan

tempat umum

pentingnya
melaksanakan peran

dalam keluarga

pengalaman
melaksanakan peran

dalam anggota keluarga
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a pengalaman melaksanakan peran
dalam keluarga

hari minggu tidak harus diisi
dengan kegiatan liburan
atau jalan jalan
setiap hari ibu rara selalu
melaksanakan perannya
mengurus rumah tangga
tugas seorang ibu rumah tangga
tidak mengenal hari libur
karena ibu bekerja untuk keluarga
ibu menyayangi keluarganya
hari ini hari minggu
rara tidak bermalas malasan
seperti biasa setiap pagi ibu belanja
bahan bahan makanan ke pasar
rara ingin ikut ibu ke pasar
ibu mengajak rara ke pasar
bu dan rara ke pasar naik becak
rara senang sekali
karena rara jarang ke pasar
setibanya di pasar
ibu mulai berbelanja
ibu memilih bahan makanan
yang akan dibeli
hari ini ibu memasak
sayur sop makaroni
rara suka sekali makan sayur sop
di pasar rara melihat banyak
sayuran segar segar berwarna
ikan laut juga terlihat segar
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di sebuah kios ibu memilih sayuran
ibu juga menawar
ibu membeli dua ikat sawi hijau
seharga empat ribu rupiah
melihat ibu berbelanja
memilih sayur menawar harga sayur
dan membayarnya
membuat rara mengerti
pentingnya rara belajar berhitung
di sekolah

ibu juga mengajari rara
memilih bahan makan yang baik
sayur yang hijau dan segar
ikan yang sehat dan segar
yaitu mata ikan terlihat bening
dan dagingnya tidak berwarna
kebiru biruan
rara jadi banyak belajar

ketika rara dan ibu selesai berbelanja
di pasar ada seorang ibu
terlihat kebingungan
ternyata dompet ibu itu hilang
dompet ibu itu dicuri orang
di pasar ketika ibu itu
sedang sibuk berbelanja
di pasar sangat ramai
banyak penjual dan pembeli
pasar adalah tempat umum
ibu mengajarkan pula pada rara
untuk berhati hati di tempat umum
karena di tempat umum banyak
orang asing yang tidak kita kenal
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ternyata ikut ibu di pasar
merupakan pengalaman
yang menyenangkan

peternakan sapi ayah riko
kak riko adalah teman kak roni
sekelas
kak riko juga teman les
matematika kak roni
kak riko dan kak roni sangat akrab
kak roni juga mengenal keluarga
kak riko
keluarga riko baik
ayah riko pak herman
orang yang ramah
pak herman mempunyai
peternakan sapi di desa
setiap hari minggu kak riko
diajak ayahnya ke peternakan
minggu yang lalu
ketika kak roni bermain
ke rumah kak riko
kak roni diajak ke peternakan juga
tentunya kak roni sudah izin
ayah dan ibunya
ayah dan ibu riko juga sudah kenal
dengan ayah dan ibu roni
peternakan sapi pak herman
letaknya cukup jauh dari kota
setibanya di peternakan
roni senang sekali
roni belum pernah pergi
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ke peternakan sapi
riko dan ayahnya mengajak roni
berjalan jalan di peternakan
pak herman beternak sapi perah
sapi milik pak herman
ada delapan belas ekor
semua sapi terlihat gemuk
dan sehat
ada beberapa orang pegawai
pak herman sedang memerah susu sapi
roni jadi tahu cara memperoleh susu
susu susu hasil perasan itu
akan dijual pak herman
dibeli orang untuk dibawa ke kota
dijual kembali sebagai minuman
yang telah dimasak

aku mandiri

jawablah pertanyaan berikut
1 hari minggu pagi rara dan ibu pergi ke mana
2 roni mempunyai pengalaman

apa bersama temannya riko
3 mengapa kita harus berhati hati di tempat umum
4 apa yang dihasilkan dari memerah sapi
5 apa manfaat dari suatu pengalaman
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b pentingnya melaksanakan peran
dalam keluarga

setiap anggota keluarga
harus melaksanakan peran
masing masing sesuai
dengan kedudukannya
seorang anak adalah bagian
dari keluarga
anak merupakan anggota keluarga
kalian juga merupakan anggota keluarga
rara duduk di bangku sd kelas dua
rara anggota keluarga
kedudukannya sebagai anak
rara berperan sebagai pelajar
tugas rara adalah belajar
dengan sunguh sunguh
kalian tentunya juga seorang pelajar bukan
nah apakah kalian telah belajar
sungguh sungguh
belajarlah dengan sungguh sungguh
jika kalian belajar dengan baik
berarti kalian telah melaksanakan
peran sebagai pelajar
dengan baik
keluarga rara akan pergi
ke rumah nenek
naik kereta api
ayah sudah membeli
empat tiket kereta
rara dan kak roni senang sekali
kereta akan tiba
pukul lima sore
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jadi keluarga rara harus bersiap
sebelum pukul lima sore
pukul empat sore keluarga rara
menunggu kereta tiba
ayah dan ibu duduk duduk di peron
rara dan kak roni melihat lihat
suasana stasiun
stasiun ramai sekali
banyak orang akan bepergian
membawa barang bawaan
di stasiun rara jajan
bungkusnya dibuang sembarangan
ayah menegur rara agar
tidak membuang sampah
sembarangan
stasiun adalah tempat umum
kita harus menjaga kebersihan
tempat umum

ayo berlatih

jawablah pertanyaan berikut
1 di sekolah rara dan vita berperan sebagai apa
2 apa akibatnya jika tidak melaksanakan peran sebagai

siswa yang baik
3 mengapa rara tidak boleh membuang sampah sembarangan
4 sebutkan macam macam tempat umum
5 ceritakan pengalaman kalian yang berkesan

di suatu tempat umum ceritakan dengan singkat
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ayo kawan

perhatikan lingkungan tempat umum
yang ada di sekitar kalian
ceritakanlah keadaan tempat umum itu
suasananya dan manfaat
dari tempat umum tersebut
dalam bentuk karangan

pergi ke suatu tempat umum
yang belum pernah dikunjungi
dapat menjadi sebuah pengalaman

melaksanakan peran dalam keluarga
dapat dijadikan sebagai pengalaman

pengalaman adalah suatu peristiwa
yang pernah dialami
pengalaman ada yang menyenangkan
dan ada yang tidak menyenangkan

kebersihan di lingkungan
tempat umum harus dijaga

ingat kembali
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pengalaman dapat menjadi guru yang baik
kita dapat belajar
dari pengalaman kita sendiri
pengalaman dapat terjadi
ketika kita berada di
lingkungan luar rumah
seperti tempat umum
kita harus berhati hati
di lingkungan tempat umum karena
banyak orang yang belum kita kenal
kita harus menjaga lingkungan
tempat umum digunakan dan milik bersama
nah sekarang kalian tahu bukan
manfaat dari tempat umum

cermin diri

a pilihlah jawaban yang tepat

1 Ayah kak riko memlihara sapi
ayah kak riko seoarang ....
a petani c peternak
b pedagang d guru

2 rara berperan sebagai ... di sekolah
a guru c pelajar
b mahasiswa d tetangga

latih kemampuan
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3. ibu sedang ... sayuran
a membeli
b meminta
c melihat
d memberi

4 pasar merupakan tempat ....
a umum c wisata
b pribadi d orang sakit

5 gambar di bawah menunjukkan peran
ibu yang sedang ....

a ngurus rumah
b menghidangkan makan
c mencuci baju
d memasak

6 nilai vita di sekolah  jelek
itu akibat dari ...
a vita tidak menjalankan peran
b vita anak yang rajin
c vita selalu memperhatikan pelajaran
d vita anak yang baik

7 rara belajar di sekolah ....
a sd c sma
b tk d smp

8 anak sulung biasanya membantu ibu, misal ... adik
kecil
a menggoda c memandikan
b mengasuh d memarahi

9 sebagai warga yang baik kita harus menjaga ... tempat
umum
a kedamaian c kamar pribadi
b ketenangan d kebersihan
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10 rara dan keluarga sedang menunggu kereta api di ....
a mesjid
b pasar
c warung makan
d stasiun

b isilah titik-titik di bawah ini
1 melaksanakan peran dalam keluarga

dapat dijadikan sebagai . . . .
2 pergi ke peternakan adalah pengalaman yang . . . .
3 biasa dalam keluarga saling bercerita berbagi . . . .
4 jika kita akan pergi ke suatu tempat kita harus . . .

pada orang tua
5 apabila tidak melaksanakan peran akan . . . .

c jawablah pertanyaan berikut
1 bagaimana peran setiap anggota keluarga
2 apa yang dimaksud dengan pengalaman
3 mengapa kita harus berhati hati ketika berada di

tempat umum
4 sebutkan manfaat dari tempat umum terminal
5 ceritakanlah pengalaman kalian yang menyenangkan

ketika berada di suatu tempat umum
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bab

pekerjaan

10

kerja sama dapat dilakukan
di lingkungan bertetangga
misalnya kerja bakti sosial
mendirikan pos kamling dan
melakukan ronda malam
secara bergiliran
kerja sama memiliki banyak manfaat
ayo kita pelajari bersama
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pekerjaan

bentuk bentuk
 kerja sama di lingkungan

manfaat kerja sama di
lingkungan

pengertian kerja sama

gotong royong di
lingkungan tetangga

manfaat kerja sama
di lingkungan
bertetangga

manfaat kerja sama
bagi sesama anggota

keluarga
dalam lingkungan

bertetangga
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a bentuk bentuk kerja sama
1 pengertian kerja sama
setiap orang hidup bersama
dengan orang lain
kalian tinggal dan hidup
bersama keluarga di rumah
kalian juga berteman di sekolah
tanpa disadari setiap orang
melakukan kegiatan kerja sama
dalam kehidupan sehari hari
kalian belajar mencari ilmu
ilmu didapat dari buku
dan diajarkan oleh guru
kalian dan guru adalah contoh
kegiatan saling membutuhkan
saling membutuhkan dan menumbuhkan
sikap kerja sama
kerja sama dilakukan untuk
mencapai tujuan bersama
kerja sama dilakukan dalam hal
kebaikan yang bermanfaat
kegiatan kerja sama dapat
dilakukan antarsesama manusia
kegiatan kerja sama juga dapat
dilakukan dalam suatu kelompok

membersihkan kelas
dalam rangka ulang tahun
yayasan sekolah
sd taman siswa mengadakan
perlombaan kebersihan kelas
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semua siswa di setiap kelas
mengadakan kerja bakti
siswa kelas dua juga turut
ambil bagian
siswa saling bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama
menciptakan lingkungan kelas
yang sehat bersih dan rapi
selain di lingkungan sekolah
kerja sama dapat dilakukan
di tempat umum atau
di lingkungan rumah kalian

2 gotong royong
di lingkungan tetangga

keluarga rara dan keluarga
yang tinggal di wilayah rt 01
hidup bertetangga
setiap keluarga
dipimpin oleh kepala keluarga
setiap bulan seluruh
kepala keluarga  rt 01
di lingkungan tempat tinggal rara
diundang rapat rt
sebagai warga yang baik
ayah rara pak agus menghadiri
rapat itu
rapat itu akan  membahas kegiatan
membersihkan lingkungan kampung
lingkungan yang bersih
menghindarkan ancaman penyakit
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minggu pagi semua warga rt 01
sudah bersiap siap
bapak bapak sudah membawa
alat-alat kebersihan
seperti sabit cangkul
gunting taman dan sebagainya
anak anak dan remaja putra
juga ikut serta dalam kerja bakti
ada yang membersihkan selokan
mecabuti rumput liar
menebang ranting yang menghalangi
kabel listrik
ada pula yang membakar sampah

ibu ibu dan remaja putri
juga ambil bagian
mereka menyiapkan hidangan
makanan dan minuman
setelah  berkerja para warga
akan melepas lelah dengan
menyantap makanan dan minuman
yang telah disediakan

meskipun lelah para warga
tetap bersemangat
apalagi setelah selesai kerja bakti
lingkungan terlihat lebih bersih
kerja bakti merupakan salah satu
bentuk kerja sama di lingkungan
kerja sama di lingkungan tidak hanya
dilakukan dengan kerja bakti saja
ada banyak kegiatan kerja sama
yang melibatkan warga
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kegiatan tersebut seperti bazar
atau pasar murah kegiatan donor darah
posyandu bakti sosial dan sebagainya
kegiatan kegiatan itu dapat dilakukan
di lingkungan

aktivitas

tanyakan kepada orang tua kalian
adakah kegiatan perkumpulan bapak bapak
ibu ibu atau remaja putra putri
di lingkungan rumah kalian
apakah ada kaitannya dengan kerja sama
isikanlah jawabannya dalam tabel di bawah ini

no jenis kegiatan diikuti oleh kerja sama
tentang

1 .... .... ....
2 .... .... ....
3 .... .... ....
4 .... .... ....
5 .... .... ....
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b manfaat kerja sama di lingkungan
1 manfaat kerja sama bagi sesama

anggota keluarga dalam
lingkungan bertetangga

pada minggu pagi warga rt 01
melaksanakan kerja bakti
termasuk seluruh anggota
keluarga pak agus
rara dan kak  roni juga ikut kerja bakti
pada waktu kerja bakti
rara merasa ada yang kurang
teman rara hanung tidak keluar rumah
ikut kerja bakti
hanung adalah cucu kakek amir
yang tinggal satu rt
dengan keluarga rara
hanung dan kakek amir hanya
tinggal berdua saja
mereka termasuk keluarga kurang mampu
rara hendak mengajak kak roni
ke rumah hanung untuk mengajak
kerja bakti
sesampainya di depan rumah hanung
rara mengetuk pintu
rara mengetuk pintu lama sekali
dari dalam rumah
tidak ada yang menyahut
tak lama kemudian pintu dibuka
rara selamat pagi

eh hanung boleh aku masuk
aku datang bersama kakakku
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roni hai hanung
hanung oh iya

mari mari silahkan masuk
maaf ya  tempatnya kotor
dan berantakan

rara ah tidak apa apa
kita cuma sebentar kok

hanung memangnya ada apa ya
rara apa kamu tidak tahu nung

hari ini kan ada kerja bakti
semua warga keluar rumah
membersihkan lingkungan
emm... kamu sedang apa di rumah

hanung oh iya aku sudah tahu
kakekku juga tahu dari rapat rt kemarin
tapi hari ini aku tidak bisa ikut kerja bakti

rara kenapa...
hanung lihatlah di kamar

sudah dua hari ini kakekku sakit
dan hanya terbaring
di tempat tidur
jadi aku tidak tega
meninggalkannya untuk kerja bakti
nanti kalau kakekku terbangun
atau membutuhkan sesuatu
tidak ada yang menolongnya

rara oh maafkan aku ya
aku telah berprasangka padamu
aku kira kamu malas
ikut kerja bakti
tapi apakah kakekmu
sudah di bawa ke dokter
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hanung aku dan kakekku tidak punya
cukup uang untuk berobat

roni oh begitu
nanti aku dan rara akan bilang pada ayah
siapa tahu ayahku bisa membantu kalian

rara iya lagi pula warga di sini
tidak tahu kalau kakek amir sakit
nanti aku sekalian bicara pada pak rt
pasti warga di sini akan membantu

hanung ya terima kasih sekali
kalian telah perhatian dengan keluargaku

rara tidak apa apa
kita adalah tetangga
sesama tetangga
kita harus saling menolong

setelah kerja bakti selesai
rara bicara pada ayahnya
kalau kakek amir tetangganya sakit
kakek amir tidak punya uang
untuk berobat
lalu ayah menceritakan pada pak suparna
ketua rt di lingkunganku
pak suparna lalu menumpulkan warganya
yang kebetulan selesai kerja bakti
pak rt mengimbau warganya
untuk membantu kakek amir
yang sedang sakit
para warga diminta sumbangan sukarela
untuk dikumpulkan
kemudian diberikan pada kakek amir
untuk biaya pengobatan



ilmu pengetahuan sosial sd mi kelas II160

para ibu juga ada yang membuat
makanan untuk diberikan
pada kakek amir
sore harinya kakek amir
dibantu ayah dan pak rt
dibawa berobat ke rumah sakit
sesama tetangga
kita harus saling menghormati
menghargai dan tolong menolong
jika ada tetangga
yang membutuhkan bantuan
kita harus menolong

2 manfaat kerja sama
bagi lingkungan bertetangga

lingkungan yang bersih
membuat penghuninya nyaman dan sehat
lingkungan yang bersih akan
terhindar dari penyakit
coba bayangkan jika lingkungan
di sekitar kalian kotor
banyak sampah menumpuk
dan berserakan
selokan tersumbat
sehingga di musim penghujan
air tergenang sampai banjir
kuman penyakit banyak berkembang
di lingkungan yang kotor
orang orang yang tinggal di lingkungan
kotor mudah terjangkit penyakit
orang yang sakit tidak akan bisa bekerja
dan membutuhkan biaya untuk berobat
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oleh karena itu menjaga kebersihan
sangat penting
menjaga kebersihan dapat dilakukan
dengan kerja sama melakukan kerja bakti
selain tampak bersih indah
sehat dan rapi lingkungan rt 01
darma raya  juga aman
keamanan lingkungan selalu
terjaga
warga rt 01 rajin mengadakan
ronda malam yang diikuti
oleh semua kepala keluarga
di lingkungan rt 01
jadwal ronda sudah diatur
pada rapat rt
para warga disiplin
mengadakan ronda malam
semua dilakukan demi keamanan
dan ketertiban bersama di lingkungan

ayo berlatih

jawablah pertanyaan di bawah ini
1 apa manfaat diadakannya kerja bakti membersihkan

lingkungan
2 apa manfaat dengan diadakanya ronda malam
3 kegiatan posyandu biasanya diadakan oleh siapa
4 apa akibat dari lingkungan yang kotor
5 sebutkan tiga manfaat kerja sama di lingkungan
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manusia tidak dapat hidup sendiri
dan selalu membutuhkan orang lain dalam
kehidupannya
kerja sama dilakukan
atas dasar saling membutuhkan
untuk mencapai tujuan bersama
kerja sama artinya bekerja
secara bersama dalam
menyelesaikan pekerjaan atau
suatu kepentingan yang sama
kerja sama harus dilakukan
dalam hal kebaikan
bentuk bentuk kerja sama
di lingkungan antara lain
kerja bakti bakti sosial
kegiatan donor darah
posyandu dan perkumpulan ibu ibu pkk
dan sebagainya
hidup bertetangga harus
saling menghormati menghargai
dan saling tolong menolong
kerja sama mempunyai banyak manfaat
sesuai dengan tujuannya
misalnya kerja bakti bermanfat
untuk menjaga kebersihan lingkunggan
kegiatan kerja sama dapat memupuk
semangat persatuan dan kesatuan

ingat kembali
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mengapa manusia melakukan kerja sama
karena manusia tidak dapat hidup sendiri

manusia senantiasa membutuhkan bantuan
orang lain dalam hidupnya

hal itu melandasi adanya kegiatan kerja sama
apakah kalian juga melakukan kerja sama

setelah mempelajari pelajaran ini
kalian tahu betapa pentingnya suatu kerja sama
kerja sama dapat dilakukan
di mana saja sesuai dengan kepentingannya

nah sekarang kalian mengerti
tidak ada seorangpun
yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain

kita harus saling tolong menolong
terutama dengan orang yang tinggal
dekat lingkungan kita
seperti keluarga dan tetangga

mungkin hari ini kita membantu tetangga
siapa tahu besok kita
perlu bantuan tetangga kita

cermin diri
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latih kemampuan

a pilih jawaban yang tepat
1 kegiatan melakukan pekerjaan secara bersama sama

disebut ....
a bekerja c berlibur
b tugas d gotong royong

2 supaya tercipta lingkungan yang bersih diadakan ....
a bakti sosial c posyandu
b donor darah d rapat rt

3 tingkat kepemimpinan lingkungan terkecil beberapa
kepala keluarga dipimpin oleh ....
a ketua majelis c kelurahan
b ketua rt d ketua ew

4 kegiatan di bawah ini yang bukan kegiatan kerja sama
yang di lakukan di lingkungan kampung adalah ....
a kerja sama membangun rumah tetangga
b kerja sama membersihkan ruang kelas
c kerja sama membersihkan lingkungan
d kerja sama mengaakan acara hut kemerdekaan

5 alat alat yang biasa digunakan dalam kegiatan kerja
bakti membersihkan lingkungann kecuali ....
a cangkul c sabit
b cetok d kain lap

6 tugas yang dapat dilakukan oleh ibu ibu dan remaja
putri ketika diadakan kerja bakti adalah ....
a ikut membantu menebang ranting pohon
b ikut membantu membersihkan selokan
c ikut membantu menyajikan makanan
d ikut membantu mencabuti rumput
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7 pekerjaan yang ringan yang dapat dilakukan oleh anak
anak ketika ikut kerja bakti misalnya ....
a mengotori halaman
b mengumpulkan dan membakar sampah
c mencabuti rumput liar yang tumbuh
d memasak untuk hidangan kerja bakti

8 kegiatan kerja sama menyantuni orang-orangyang baru
saja terkena musibah dapat disebut ....
a bakti sosial
b karya bakti
c kerja bakti
d kepedulian sosial

9 keamanan lingkungan dapat diupayakan dengan ....
a pembangunan siskampling
b mengadakan ronda malam
c membangun pagar kampung
d menyewa orang berjaga

10  pernyataan di bawah ini manfaat dari adanya kegiatan
kerja sama kecuali ....
a kerukunan antar warga semakin erat
b menjalin persatuan dan kesatuan warga
c mementingkan kepentingan pribadi
d menumbuhkan sikap saling tolong menolong

b isilah titik titik di bawah ini
1 kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab . . . .
2 posyandu merupakan kerjasama warga di bidang . . . .
3 dengan kerja sama atau gotong royong pekerjaan

yang . . . menjadi . . . .
4 keamanan kampung dapat terjaga dengan diadakan . . . .
5 akibat dari lingkungan yang kotor akan menjadi . . . .
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c jawablah pertanyaan berikut
1 mengapa setiap manusia melakukan kerja sama
2 bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan
3 bagaimana sikap kalian dan apa yang akan kalian

lakukan jika diadakan kerja bakti
4 sebutkan lima kegiatan kerja sama yang biasa

dilakukan di lingkungan tempat tinggal kalian
5 sebutkan tiga manfaat kerja sama di lingkungan

tempat tinggal

perhatikan lingkungan di sekitar kalian
jika diadakan kerja bakti
pekerjaan atau tugas apa saja
yang harus dilakukan
siapakah yang melakukan tugas tersebut
buatlah daftar pekerjaan tersebut
ke dalam suatu tabel
tanyakan kepada orang tua kalian
adakah pos kamling di lingkungan kalian
jika ada catatlah kegiatan
jadwal ronda di lingkungan kalian

ayo berkreasi

tanggal paraf guru nilai
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a pilih jawaban yang tepat

1 ayah ibu dan anak anak merupakan suatu ....
a tetangga c sahabat
b keluarga d teman

2 asal usul atau urutan keluarga berdasarkan
garis keturunan disebut ....
a nenek moyang c leluhur keluarga
b silsilah keluarga d kelahiran keluarga

3 peran ayah dalam keluarga adalah ....
a belajar dengan giat
b mengatur rumah tangga
c mengasuh anak di rumah
d mencari nafkah untuk keluarga

4 gambar di bawah adalah seorang ayah yang berperan
sebagai ....

a guru
b dokter
c tukang listrik
d pegawai kantor

5 anak anak belajar di sekolah
anak anak berperan sebagai ....
a penyanyi
b pelajar
c pekerja
d penulis

latih kemampuan semester genap
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6 bukan merupakan tugas pokok
seorang ibu rumah tangga adalah ....
a menyiapkan makanan
b membersihkan rumah
c mancari nafkah
d mengasuh dan mendidik anak

7 apabila melihat ibu sedang sibuk
seperti gambar di bawah
sebagai anak sebaiknya ....

a diam saja
b ikut membantu
c menghindar
d mencari kesibukan lain

8

gambar di atas menunjukkan pengalaman
setiap anggota keluarga
pengalaman anak ditunjukkan pada gambar ....
a 1 dan 2 c 1 dan 4
b 2 dan 3 d 3 dan 4

9 aku sayang adik
ketika adikku sakit
aku berdoa supaya ....
a sembuh dan sehat lagi
b dapat diajak bermain
c tidak menggu lagi
d ayah tambah sayang

1 2 3 4
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10 rara diajak belanja ibu ke pasar
kak roni diajak ayah ketoko buku
rara dan kak roni  memiliki pengalaman
pergi ke ....
a tempat umum
c daerah pertokoan
b tempat ramai
d mol

11 keamanan dan ketertiban
merupakan tanggung jawab bersama ... lingkungan
a warga c kelurahan
b ketua RT d keluarga

12 kegiatan kerja bakti disebut juga ....
a rukun sayur c gotong royong
b guyub rukun d gotong dorong

13 keluarga lain yang hidup
berdampingan dengan keluarga kita
yang tinggal dalam satu lingkungan disebut ....
a pengontrak
b tetangga
c pramuniaga
d pramuwisma

14 sikap yang harus dihindari
dalam hidup bertetangga adalah ....
a saling tolong menolong
c saling menghormati
c saling bekerja sama
d saling mencemooh

15 peran ibu di rumah
akan digantikan anak ketika ibu sedang ...
a memasak c belanja
d sakit d istirahat
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b isilah titik titik di bawah ini
1 ayah ibu dan anak merupakan  . . .  keluarga
2 orang sunda memanggil kakek nenek dengan

sebutan . . . dan . . . .
3 tugas utama seorang anak sebagai pelajar adalah . . . .
4 membantu pekerjaan rumah orang tua merupakan

. . . anak
5

kegiatan membersihkan rumah
rara sedang . . . dan roni . . . lantai

c jawablah pertanyaan berikut
1 terdiri dari siapa sajakah anggota keluarga kalian
2 mengapa kalian harus berbakti kepada orang tua
3 apa kegunaan silsilah keluarga
4 siapakah yang dipanggil  paman dan bibi
5 apa yang dimaksud keluarga inti atau catur warga
6 apa yang dimaksud dengan pengalaman
7 mengapa sesama tetangga harus hidup rukun
8 sebutkan tiga bentuk kerja sama yang biasa diadakan

di lingkunganmu
9 apa akibatnya jika lingkungan di sekitar kita kotor

10 apa saja manfaat dari kegiatan kerja bakti
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a pilih jawaban yang tepat!

1 dokumen pribadi yang ada foto diri adalah ....
a KTP c kartu keluarga
b akta kelahiran d buku catatan

2 dokumen dan barang berharga disimpan supaya ....
a tetap awet c mudah dicuri
b mudah diambil d dijual

3 orang yang suka mengumpulkan atau mengkoleksi
perangko disebut ....
a filateli c penulis
b filatelis d pengumpul

4 bukan merupakan cara merawat benda koleksi
adalah ....
a disimpan di lemari c dilaminating
b dilap d dibingkai

5 hari penting sebagai peringatan kemerdekaan negara
kita adalah ....
a 17 maret c 17 agustus
b 20 mei d 21 april

6 urutan kejadian atau peristiwa disebut ....
a asal-usul c kronologis
b simbolis d cerita

7 pembentukan keluarga diawali dengan sebuah
peristiwa ....
a kematian c kelahiran
b pacaran d pernikahan

latih kemampuan akhir semester
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8 tugas ayah memimpin keluarga
ayah ... sebagai kepala keluarga
a berkewajiban c berkedudukan
b berharap d berkesempatan

9 yang bukan peran atau tugas seorang ibu rumah
tangga adalah ....
a belajar dengan giat
b menyayangi anak anaknya
c memasak untuk keluarga
d membersihkan rumah

10 jika ayah dan ibu tidak ada dirumah
tugas anak di rumah adalah ....
a bermain bersama teman
b menjaga harta benda keluarga di rumah
c mengotori rumah
d menjaga di rumah tetangga

11 keluarga ... dan ....
adalah keluarga idaman
a bahagia dan sejahtera
b bahagia dan sengsara
c catur warga dan dwi warga
d berencana dan teratur

12 dalam keluarga anak berkedudukan sebagai ....
a kepala keluarga c anggota keluarga
b sekretaris keluarga d pembantu keluarga

13 bekerja sama membuat pekerjaan berat menjadi ....
a ringan c terabaikan
b tambah berat d terlupakan

14 tetangga adalah orang
atau keluarga yang hidup satu … dengan kita
a rumah c kecamatan
b halaman d lingkungan
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15 tidak termasuk suatu kegiatan kerja sama adalah ....
a kerja bakti kelas
b kerja bakti lingkungan
c bakti sosial
d aksi donor darah

b isilah titik titik di bawah ini
1 surat-surat penting yang berharga disebut . . . .
2 dokumen dibedakan menjadi dua yaitu, dokumen  . . .

dan  . . . .
3 pergi berlibur bersama keluarga adalah  . . . menyenangkan
4

gambar di atas merupakan suatu urutan peristiwa
dapat diceritakan dengan urutan gambar . . . , . . . , . .
. , dan . . . .

5 gambar di samping
merupakan salah satu
bentuk kerjasama
anak-anak sedang . . . .

1 2

3 4
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c jawablah pertanyaan berikut
1 apa yang dimaksud dokumen
2 sebutkan cara merawat dokumen dan benda

berharga
3 benda yang bagaimanakah yang biasa dikoleksi
4 sebutkan empat macam contoh dokumen pribadi
5 sebutkan tiga macam peristiwa penting yang pernah

terjadi pada keluarga
6 apa yang dimaksud keluarga inti
7 bolehkah seorang ibu mencari nafkah

jelaskan alasannya
8 mengapa sebagai kepala keluarga ayah harus bekerja
9 apa manfaat kerja sama dalam suatu lingkungan

10 sebutkan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan
dengan kerja sama
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daftar pustaka, daftar isi, kata
pengantar sama 1, 2, 3

Glosariu
m

daftar pustaka
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Sigar, Edi. 2007. Buku Pintar Indonesia. Jakarta: PT.
Delapratasa Publishing.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.
Jakarta : Balai Pustaka

daftar pustaka
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album : buku tempat menyimpan gambar
atau dokumen kertas yang dilapisi
plastik

album : tempat menyimpan lembaran foto
atlit : orang atau pemain yang mahir

mampu dalam suatu cabang
olahraga

balita : bayi atau anak berumur di bawah
5 tahun

berharga : mempunyai nilai lebih berguna
berdaya jual tinggi bagi empunya
maupun orang lain

bermanfaat : berdayaguna atau berguna untuk
sesuatu

dipajang : benda atau gambar yang
diperlihatkan dengan car ditempel
dikemas atau digantung di dinding

dituakan : dianggap tua dari suatu kekerabatan
atau orang yang dihormati

kegemaran : adalah kesukaan melakukan suatu
hal dan dilakukan berulang-ulang

kerabat : saudara sejalur dari kakek nenek
konveksi : kegiatan usaha yangberhubungan

dengan jahit menjahit.
kuno : artinya benda hasil karya masa lalu
langka : adalah jumlahnya mulai sedikit dan

susah dicari dan menjadi berharga

Glosariu
m glosarium
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mandiri : mampu mengerjakan tugasnya
sendiri

map : buku berbentuk selipat kertas yang
agak tebal tempat menyimpan
lembaran dokumen penting

medali : penghargaan hadiah kemenangan
berupa kalung logam yang berlogo
biasanya dikalungkan kepada
pemenang atau juara

mengabadikan : mendokumentasikan atau membuat
kenang kenangan

mengasuh : merawat berkaitan dengan anak
menjamur : mengeringkan menggunakan

sinar matahari
menyantap : menikmati makanan atau minuman
menyantuni : memberi bantuan
merangkak : latihan atau berjalan tengkurap

menggunakan kedua tangan dan
kedua lutut kaki

nafkah : upah dari hasil bekerja
nilai sejarah : mengandung kenangan akan

peristiwa masa lalu atau mempunyai
cerita dibalik keberadaan benda
tersebut

nilai seni : ukuran keindahan dalam tampilan
maupun pembuatan suatu hasil
karya baik berupa benda tulisan
dan sebagainya

pekerjaan rumah : suatu pekerjaan yang dilakukan di
rumah/tugas belajar dari sekolah
untuk dikerjakan di rumah

glosarium
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penginapan : tempat untuk menginap atau
bermalam

peralatan sekolah : alat alat atau benda yang digunakan
untuk membantu kegiatan belajar
seperti alat alat tulis atau buku
buku pelajaran

peran : tugas
peristiwa : kejadian yang terjadi atau

berlangsung pada waktu yang lalu
perkawinan : pernikahan
peternakan : kandang tempat mengembangkan

hewan piaraan
selisih : jeda atau jarak beda
sepakat : setuju atas keputusan bersama
seri : edisi atau penggantian tema atau

konsep atau tampilan
tamasya : piknik berlibur
terjangkit : terinfeksi terkena penyakit
warung : sebuah bangunan usaha untuk

kegiatan jual beli
zaman : masa beberapa dekade atau

abad lalu
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