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Kata Sambutan
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional,
pada tahun 2010, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/
penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet
(website) Jaringan Pendidikan Nasional.
Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi
syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7
November 2008.
Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para
penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada
Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para
siswa dan guru di seluruh Indonesia.
Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya ini dapat
diunduh (download), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi
oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga
penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Diharapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses oleh siswa
dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di
luar negeri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar.
Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada
para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaikbaiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya.
Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.
Jakarta, Juli 2010
Kepala Pusat Perbukuan
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buku ilmu pengetahuan sosial ini disusun
untuk kamu yang duduk di kelas 2
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kamu akan belajar tentang barang koleksi
milik sendiri dan milik keluarga
peristiwa penting dalam keluarga
kedudukan dan peran anggota keluarga
peran dan kewajiban di rumah
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dokumen dan
bar
ang k
olek
sik
u
barang
kolek
oleksik
siku
tema diriku sendiri

selamat ya
sekarang kamu naik kelas 2
coba perhatikan dokumen
dan barang di sekitarmu
ada rapor foto
atau mainan kesayanganmu
sewaktu kamu masih kecil
itu semua contoh dokumen
dan barang koleksi milikmu
pada kali ini
kamu belajar menyebutkan
dokumen dan barang
koleksi milikmu
kamu juga belajar
bagaimana cara
memeliharanya

2

bab 1 dokumen dan barang koleksiku

setiap anak punya dokumen
dan barang koleksi
barang itu bisa dokumen penting
seperti rapor
barang itu bisa barang kenangan
seperti foto
barang itu bisa barang kesayangan
seperti mainan atau baju
perhatikan gambar berikut
barang ini biasa dipunyai oleh anak
apa saja nama barang tersebut
ayo sebutkan secara lisan
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3

bar
ang k
olek
si milik dir
barang
kolek
oleksi
dirii sendir
sendirii
anak sering menyimpan barang
yang dianggap penting
barang simpanan itu disebut barang koleksi
apa saja jenis barang koleksi milikmu
apa kamu punya foto kenangan
apa kamu punya akta kelahiran
apa kamu punya ijazah tk
apa kamu menyimpan baju pada masa kecil
ayo jawab pertanyaan tersebut secara lisan
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perhatikan gambar berikut
apa kamu punya barang tersebut
apa barang tersebut
kamu simpan dengan baik
ayo jawab secara lisan
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5

bar
ang k
olek
si berbentuk
barang
kolek
oleksi
dokumen
somad nike dan didin
punya barang koleksi berupa dokumen
somad menyimpan piagam juaranya
didin menyimpan akta kelahirannya
dalam pigura indah
nike memberi sampul pada buku rapor tk
dokumen adalah surat
yang dapat digunakan sebagai bukti
perhatikan gambar dan tulisan berikut
mana barang milik mereka
hubungkan dengan garis
gunakan pensil

gb. piagam juara

somad

nike

gb. rapot

didin
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bar
ang k
olek
si berbentuk bar
ang
barang
kolek
oleksi
barang
barang koleksi biasanya berupa barang
misalnya mimi menyimpan boneka
hadiah ulang tahunnya
soni menyimpan dengan baik
mobil mobilan yang dibelikan ayahnya
ketika kenaikan kelas
agus menyimpan dengan rapi
burung kertas buatannya
sewaktu di tk dulu
apa jenis barang koleksimu
berapa lama barang itu
sudah kamu simpan
ayo jawab dengan lisan
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apa kamu masih menyimpan baju
sewaktu kamu masih kecil
seperti apa bentuknya
apa warnanya
ambil salah satu bajumu itu
gambarkan di buku latihanmu

murni selalu menyimpan dengan rapi
bajunya sewaktu dia masih kecil
dia juga menyimpan sepatu dan topinya
sewaktu dia masih kecil
jika murni melihat baju koleksinya
dia sering teringat teman temannya dulu
mereka sangat lucu
dia ingin mengulangi masa kecilnya
bagaimana denganmu
apa jenis bajumu yang masih tersimpan
apa kenanganmu dengan baju itu
ayo ceritakan secara lisan
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bab 1 dokumen dan barang koleksiku

cara memelihara dokumen dan
bar
ang k
olek
si
barang
kolek
oleksi
dokumen seperti akta kelahiran
dapat dilapisi plastik
supaya tidak mudah rusak
atau robek
dokumen seperti buku rapor
dapat diberi sampul
barang koleksi seperti baju
boneka atau topi
dapat disimpan dalam lemari
dapat diberi kapur barus
barang koleksi seperti foto
dapat disimpan dalam album
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9

perhatikan komik berikut
komik berikut bercerita
tentang cara memelihara
dokumen dan barang koleksi
baca komik tersebut dengan saksama
barang koleksi
bagaimana caramu selalu dibersihkan
memelihara barang
setiap hari
koleksi

bagaimana caramu
memelihara dokumen
seperti akta kelahiran

akta
kelahiran
itu dilapisi
plastik

barang koleksi
tidak boleh
ditempatkan di
tempat basah

bagaimana caramu
memelihara barang
koleksi seperti boneka

bagaimana
caramu
memelihara
dokumen
seperti foto

tuliskan bagaimana kamu
memelihara dokumen
dan barang koleksimu
ayo kerjakan di buku latihanmu

dokumen seperti
foto itu perlu
disimpan dalam
album
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bab 1 dokumen dan barang koleksiku

manfaat dokumen dan barang
kolek
si
oleksi
tahukah kamu menyimpan dokumen
dan barang koleksi barang ini
ada banyak manfaatnya
contohnya sebagai sumber kenangan
sebagai bahan sejarah
atau sebagai identitas diri
ini gambar dokumen dan barang koleksi
jiplak gambar berikut di buku latihanmu
dan jangan lupa beri warna
warna merah gambar dokumen
dan barang koleksi sebagai sumber kenangan
warna cokelat gambar dokumen
dan barang koleksi sebagai bahan sejarah
warna hijau gambar dokumen
dan barang koleksi sebagai identitas diri
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asal dok
umen dan bar
ang k
olek
si
dokumen
barang
kolek
oleksi
dokumen dan barang koleksi
bisa berasal dari mana saja
gambar corat coretmu
ketika masih di tk
mainan baju dan boneka
dari orang tua atau keluargamu
kelereng karet dan gambar
dari temanmu
rapor atau piagam dari sekolah
apa contoh barang koleksimu
yang berasal dari sekolah
tulis dan gambarkan di buku latihanmu

barang koleksiku

bab 1 dokumen dan barang koleksiku
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kamu

tahukah

mengoleksi perangko
perangko juga merupakan salah satu
barang koleksi diri sendiri
orang yang mengoleksi perangko
dinamakan filateli
ada bermacam perangko
yang dapat dikoleksi
ada perangko kuno
maupun perangko yang terbaru
ada perangko dari dalam negeri
maupun luar negeri
selain sebagai hobi
mengoleksi perangko bermanfaat
untuk menambah pengetahuan kita
karena gambar di perangko
sangat bermacam

sumber dokumentasi penerbit
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tugas mandiri

mendat
a dok
umen dir
ang k
olek
si
mendata
dokumen
dirii dan bar
barang
kolek
oleksi
sebutkan dan tuliskan
contoh dokumen diri dan barang koleksimu sendiri
tuliskan juga cara kamu memeliharanya
kerjakan di buku latihanmu
dokumen diri sendiri
1
2
3
4
5

akta kelahiran
....
....
....
....

barang koleksi
milik diri sendiri
1
2
3
4
5

baju sewaktu masih kecil
....
....
....
....

cara memeliharanya
dilapisi plastik
....
....
....
....

cara memeliharanya
disimpan dalam lemari
....
....
....
....
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ada bermacam barang koleksi
ada yang berbentuk barang
ada baju sewaktu masih kecil
ada foto kenangan
ada topi sewaktu masih kecil
ada juga yang berbentuk dokumen
ada rapor
ada akta kelahiran
ada ijazah tk
ada juga piagam kejuaraan
ada bermacam cara memelihara
dokumen dan barang koleksi
sebagai contoh adalah selalu dibersihkan
diberi sampul atau dilapisi plastik
atau disimpan di lemari
asal dokumen dan barang koleksi
antara lain dari diri sendiri
dari keluarga atau teman
dari sekolah atau kantor pemerintahan
dokumen dan barang koleksi
dapat dimanfaatkan
sebagai sumber kenangan
sebagai bahan sejarah
sebagai identitas diri
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evaluasi
ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar
1

berikut contoh barang koleksiku
yaitu ....
a boneka
b makanan
c minuman

2

berikut contoh dokumen
yang berasal dari sekolah yaitu ....
a piagam kejuaraan
b mobil mainan
c rapor

3

contoh barang koleksi adalah baju
sewaktu masih kecil
cara memeliharanya adalah ....
a ditempatkan di tempat basah
b dijemur
c ditempatkan di tempat kering

4

manfaat foto sewaktu masih kecil
adalah ....
a untuk melucu
b untuk bercerita tentang masa kecil
c untuk pamer
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bab 1 dokumen dan barang koleksiku

manfaat menyimpan topi sewaktu masih kecil
adalah .....
a untuk dijual kembali
b untuk mengikuti pawai
c untuk sumber kenangan

jodohkan kalimat berikut
dengan kata yang tersedia
1
2
3
4
5

disimpan dalam album
dokumen dan barang koleksi
sebaiknya
barang koleksi berupa baju
sebaiknya
cara memelihara buku rapor
contoh dokumen diri

a
b
c
d
e

diberi
sampul
disimpan
dalam lemari
piagam
dipelihara
dan disimpan
foto
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uji k
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

- untuk ya /
[
[
[
[
[

untuk tidak
aku punya barang koleksi
aku tahu cara barang koleksi
barang koleksiku punya banyak manfaat
aku menyimpan ijazah tk dengan baik
aku masih menyimpan baju masa kecil

-

/
/
/
/
/
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17

bar
ang k
olek
si
barang
kolek
oleksi
milik k
eluar
ga
keluar
eluarg
tema keluargaku

apakah keluargamu punya
dokumen dan barang koleksi
milik keluarga
seperti foto akta kelahiran
atau barang antik lainnya
apakah kamu dapat
memanfaatkannya
sebagai sumber cerita
pada kali ini
kamu belajar
untuk menyebutkan
dokumen dan barang koleksi
milik keluargamu
bagaimana memanfaatkan
dokumen dan barang koleksi
tersebut sebagai sumber
cerita
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bab 2 barang koleksi milik keluarga

contoh barang koleksi keluarga
adalah barang antik
barang antik itu unik
usia barang antik itu
ada yang beratus ratus tahun
bahkan ada barang antik
yang berusia sampai ribuan tahun

jika ingin melihat barang antik
kamu dapat berkunjung ke museum
di sana banyak terdapat barang antik
yang unik dan bersejarah
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dok
umen k
eluar
ga
dokumen
keluar
eluarg
dokumen keluarga meliputi album foto
dokumen video akta kelahiran
rapor ijazah kartu keluarga
dan surat tanah atau surat rumah
tuliskan contoh dokumen keluargamu
ayo kerjakan di buku latihanmu

sumber dokumentasi penerbit
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bab 2 barang koleksi milik keluarga

20

cara memelihara dokumen
keluar
ga
eluarg
dokumen keluarga disimpan
dalam berbagai cara
ada foto keluarga yang ditempatkan
dalam album atau dalam bingkai

sumber dokumentasi penerbit

jika kamu diminta untuk menata
foto dalam album
bagaimana cara kamu menatanya
ayo ceritakan secara lisan
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menata album
ini foto keluarga pak herman
pak herman memiliki dua orang putri
namanya dea dan kara
bu herman sering dipanggil ibu sri
keluarga pak herman tampak bahagia

sumber dokumentasi penerbit

cari foto keluargamu
tempelkan di buku latihanmu
beri keterangan
kapan foto itu diambil

21
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bab 2 barang koleksi milik keluarga

ini foto keluarga pak herman
pada tahun 2004
foto foto keluarga pak herman
merupakan barang koleksi keluarga

foto pernikahan tante ida

foto rekreasi di gunung
tangkuban perahu

foto rekreasi di gunung bromo
sumber dokumentasi penerbit
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album keluarga terdiri atas
berbagai foto kenangan
album keluarga merupakan wujud
dari dokumen keluarga
foto dapat dikelompokkan
berdasarkan waktu
berdasarkan peristiwa
atau berdasarkan tempat kejadian
kumpulkan foto keluargamu
pasang dalam suatu album
beri keterangan setiap foto
tunjukkan foto mana yang paling berkesan

23

24

bab 2 barang koleksi milik keluarga

foto sebagai dokumen
sering diberi keterangan
perhatikan foto koleksi keluarga pak imam
mereka sedang rekreasi
beri keterangan foto ini
perhatikan contoh keterangan yang ada
kerjakan di buku latihanmu

keterangan
fotoku bersama
keluarga ketika
berwisata
di tanah lot bali
sumber dokumentasi penerbit

apakah kamu mempunyai foto
sebagai dokumen keluarga
tempelkan foto keluargamu
di buku tulismu
beri keterangan foto
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meng
amati k
ar
tu k
eluar
ga
mengamati
kar
artu
keluar
eluarg
tahukah kamu apa itu kartu keluarga
dalam kartu keluarga tertulis
keterangan setiap anggota keluarga
ada keterangan nama lengkap
jenis kelamin
tempat tanggal lahir
dan keterangan
lainnya
perhatikan contoh
kartu keluarga berikut
apakah keluargamu
punya kartu keluarga
ayo jawab
secara lisan

sumber dokumentasi penerbit
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meng
amati akt
a k
elahir
an
mengamati
akta
kelahir
elahiran
contoh dokumen keluarga yang lain
adalah akta kelahiran
akta kelahiran merupakan surat keterangan lahir
di dalamnya termuat jelas
tentang identitas seseorang
ada nama ayahnya
ada nama ibunya
ada tempat kelahiran
ada tanggal bulan
dan tahun kelahiran
ini contoh
akta kelahiran

sumber dokumentasi penerbit
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amati contoh akta kelahiran tersebut
akta kelahiran siapa itu
kapan dia dilahirkan
siapa nama ayahnya
siapa nama ibunya
tanggal berapa dia dilahirkan
bulan berapa dia dilahirkan
tahun berapa dia dilahirkan
jawab pertanyaan tersebut secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu
berikut adalah gambar ayah
sedang mengurus akta kelahiran
di kantor catatan sipil
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meng
amati iijazah
jazah dan rrapor
apor
mengamati
setelah kamu lulus taman kanak kanak
kamu mendapat ijazah tk
ijazah adalah surat tanda kelulusan
ijazah disebut juga
surat tanda tamat belajar atau sttb
tahukah kamu apa itu rapor
rapor adalah laporan prestasi
siswa selama belajar di sekolah
ijazah dan rapor didapat dari sekolah
coba perhatikan contoh ijazah berikut
apa saja yang tercantum dalam ijazah
ayo jawab secara lisan
atau coba ceritakan
di depan teman temanmu

sumber dokumentasi penerbit
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bar
ang k
olek
si milik k
eluar
ga
barang
kolek
oleksi
keluar
eluarg
perhatikan gambar berikut
ini barang koleksi keluargaku
amati dan gambarkan di buku latihanmu

sumber dokumentasi penerbit

apa yang unik dari barang itu
apa yang menarik dari barang itu
apa usulmu untuk memelihara barang itu
yang unik ....
yang menarik ....
usulku ....
ayo kerjakan di buku latihanmu
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car
a memelihar
a bar
ang k
olek
si
cara
memelihara
barang
kolek
oleksi
keluar
ga
eluarg
kamu perlu memelihara
barang koleksi keluarga
kamu perlu membersihkan barang itu
supaya bebas dari kotoran
kamu perlu meletakkan barang itu
pada tempat yang aman supaya tidak rusak
jika keluargamu memiliki barang koleksi keluarga
bagaimana cara memeliharanya

sumber dokumentasi penerbit

apakah keluargamu memiliki cara lain
untuk memelihara barang koleksi keluarga
jika ada ceritakan secara tertulis
di buku latihanmu
bagaimana caramu memelihara
barang koleksi keluargamu
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bar
ang k
olek
si k
eluar
ga
barang
kolek
oleksi
keluar
eluarg
pak darmin
keluarga pak darmin
pengagum barang antik
pak darmin memiliki kursi goyang
milik ayahnya pak darmin
pak darmin juga memiliki guci
dan cinderamata milik nenek buyutnya
pak darmin
perhatikan gambar barang koleksi
keluarga pak darmin
sebutkan nama barang itu
secara lisan

sumber dokumentasi penerbit

31

32
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dok
umen dan bar
ang k
olek
si
dokumen
barang
kolek
oleksi
keluar
ga pak hasan
eluarg
ini gambar dokumen
dan barang koleksi keluarga pak hasan
bagaimana cara memeliharanya
ayo ceritakan secara lisan

apa saranmu agar dokumen keluarga
dan barang koleksi keluarga pak hasan
tetap terpelihara
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu
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dok
umen dan bar
ang k
olek
si
dokumen
barang
kolek
oleksi
keluar
ga pak husni
eluarg
ini gambar dokumen keluarga
dan barang koleksi keluarga pak husni
ada piring makan peninggalan nenek
ada patung kuda peninggalan kakek
ada jam antik dan teko antik
ada juga foto dalam pigura
jiplak gambar berikut

tata barang tersebut dalam rak
sebuah piring telah diletakkan dalam rak
kerjakan di buku latihanmu
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foto lama sebagai sumber cerita
pengalaman andi saat piknik
waktu melihat foto masa lalu
di wisata baluran kabupaten banyuwangi jawa timur
andi teringat pengalaman mengejutkan
pengalaman masa kecil andi yang berkesan
adalah pengalaman piknik
andi pernah piknik ke wisata baluran
sewaktu berusia 5 tahun
di sana ada pantai boma yang indah
kijang banteng dan nelayan
ia dan ibunya ingin sekali melihat banteng
hari kedua mereka bangun pagi
mereka melihat ke tengah sabana
mereka mencari banteng
ketika mereka asyik mencari banteng
tiba tiba anak kijang muncul di belakang
mereka sangat terkejut
apakah kamu punya pengalaman
menarik seperti andi
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu
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pengalaman togar yang menggelikan
pada waktu melihat foto lama
di sekitar alun alun bandung
togar teringat pengalaman menggelikan
bersama temannya
ketika umur 5 tahun
togar dan temannya berjalan jalan
di sekitar alun alun bandung
di dekat halte jalan naripan
ada seseorang sedang berkomat kamit
togar mengucapkan permisi
sewaktu melewati orang itu
orang itu marah dan mengejar
togar dan temannya
togar dan temannya berlari kencang
ternyata orang itu orang gila
togar merasa panik bercampur geli
apakah kamu punya
pengalaman menggelikan
sewaktu masih kecil
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu
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pengalaman nyoman yang menyedihkan
pada waktu melihat foto lama
di restoran padang
nyoman teringat pengalaman menyedihkan
waktu itu nyoman berumur 4 tahun
nyoman diajak ibu dan ayah makan
di restoran padang
ketika mereka sedang makan
tiba tiba ada anak yang menawarkan
jasa semir sepatu
ayah menyemirkan sepatu kepada dia
setelah sepatu disemir
ayah bertanya padanya
apa kamu masih sekolah
ya pak saya duduk di kelas 2 sd

apakah kamu juga
memiliki cerita sedih
ceritakan di depan
teman temanmu

berapa lama kamu melakukan pekerjaan ini
baru sehari pak
karena sebulan yang lalu
ayah saya baru meninggal
ayah saya tukang becak
ayah saya ditabrak mobil
ayah saya adalah korban tabrak lari
nyoman meneteskan air mata
mendengar cerita anak itu
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kamu

tahukah

orang dulu sering menjadikan mayat
sebagai barang koleksi keluarganya
mayat itu diawetkan agar dapat
bertahan selama beratus ratus tahun
contoh mayat yang diawetkan
adalah mayat mayat raja mesir dulu
mayat yang diawetkan tersebut dinamakan mumi
mayat ini dimasukkan dalam piramida
di indonesia juga terdapat tempat
menyimpan mayat yang diawetkan
sebagai contoh adalah di trunyan pulau bali
atau di tana toraja sulawesi selatan

sumber www google com

sumber dokumentasi penerbit
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tugas mandiri

mendat
a dok
umen k
eluar
ga
mendata
dokumen
keluar
eluarg
dan bar
ang k
olek
si k
ga
eluarg
barang
kolek
oleksi
keluar
eluar
tuliskan dokumen keluarga dan
barang koleksi keluargamu
tuliskan juga dari mana asalnya
kerjakan di buku latihanmu
dokumen keluarga dan
barang koleksi keluarga
1
2
3
4
5

akta kelahiran
foto keluarga
....
....
....

asalnya
kantor catatan sipil
keluarga
....
....
....
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setiap keluarga memiliki dokumen keluarga
meliputi album foto
dokumen video
rapor ijazah kartu keluarga
surat tanah atau surat rumah



setiap keluarga memiliki barang koleksi
meliputi baju masa kecil
piring tua mangkok tua
dan barang antik lainnya



dokumen dan barang koleksi
keluarga itu perlu dijaga
dan dipelihara keamanannya
supaya tidak rusak dan tidak hilang



dokumen dan barang koleksi
keluarga itu dapat dimanfaatkan
untuk mengetahui sejarah keluarga
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evaluasi
ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar
1

berikut barang koleksi keluarga
yang bernilai sejarah yaitu ….
a guci tua dan komputer
b komputer dan lampu tua
c peti besi tua dan piring antik

2

berikut contoh barang antik dari cina
yaitu ….
a guci dan pulpen
b pulpen dan buku
c guci dan piring kuno

3

cara menata album keluarga
supaya tetap menarik adalah ….
a disusun tak beraturan
b disusun berdasarkan urutan peristiwa
c disusun berdasarkan ukuran foto

4

cara merawat foto tua adalah ….
a selalu ditata di album
b selalu ditaruh di tempat gelap
c selalu ditaruh dalam lemari

12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
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5

di museum terdapat barang
peninggalan sejarah
manfaat penyimpanan
barang barang itu
di museum adalah ….
a untuk mempelajari sejarah
b untuk perhiasan
c untuk pajangan

jawab pertanyaan berikut
1

sebutkan 5 contoh
dokumen keluarga

2

sebutkan 5 contoh
barang koleksi keluargamu

3

bagaimana cara kamu memelihara
dokumen keluarga

4

bagaimana cara kamu memelihara
barang koleksi keluarga

5

apa manfaat menyimpan foto

41
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

- untuk ya /

untuk tidak

aku dan keluarga tidak perlu
menyimpan dokumen keluarga

-

/
/
/
/

aku dapat menggunakan foto
sebagai sumber cerita

-

/

[

aku menyimpan foto fotoku di album

[

aku tidak perlu memberi
sampul pada buku raporku

[

aku selalu merawat barang
koleksi keluargaku

[
[

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2
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per
istiw
a penting
peristiw
istiwa
tema keluargaku

kapan kamu mulai masuk
sekolah dasar
kapan adikmu lahir
tahukah kamu
bahwa peristiwa
kamu mulai masuk sekolah
atau adikmu lahir
adalah contoh peristiwa
penting dalam keluargamu
pada kali ini
kamu belajar menyebutkan
dan menceritakan
peristiwa penting
dalam keluarga
secara berurutan

bab 3 peristiwa penting

44

setiap keluarga mengalami peristiwa penting
dalam hidupnya
peristiwa adalah kejadian yang mempunyai arti
penting bagi diri seseorang dan keluarganya
ada bermacam peristiwa penting dalam keluarga
ada peristiwa yang menyenangkan
dan ada peristiwa yang menyedihkan
ada peristiwa yang berkesan
dan ada peristiwa menjengkelkan
ada juga peristiwa yang sulit dilupakan
lengkapi kalimat berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu
peristiwa yang
berkesan ketika . . . .

peristiwa yang
menyenangkan ketika
....
peristiwa yang
menyedihkan ketika
....
peristiwa yang
menjengkelkan ketika
....
peristiwa yang sulit
dilupakan ketika . . . .
peristiwa yang
menggelikan ketika
....
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per
istiw
a penting dalam k
eluar
ga
peristiw
istiwa
keluar
eluarg
keluargamu pasti punya peristiwa penting
peristiwa itu biasanya dirasakan
dengan beragam perasaan
ada yang berkesan menggelikan
dan menjengkelkan
beberapa peristiwa penting dalam keluarga
antara lain ulang tahun khitanan
mulai masuk sekolah
pindah rumah atau
pernikahan kakak
contoh peristiwa penting yang menyenangkan
yang terjadi dalam keluarga
adalah ulang tahun dan khitanan
ulang tahun sering diperingati
setiap tahun
khitanan hanya dialami
sekali dalam kehidupan

bab 3 peristiwa penting
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peristiwa rumah kebanjiran
gagal panen atau kematian nenek
adalah peristiwa penting menyedihkan
yang terjadi dalam keluarga

apa contoh peristiwa menyenangkan
dalam keluargamu
apa contoh peristiwa menyedihkan
dalam keluargamu
tuliskan dalam tabel berikut
kerjakan di buku latihanmu
peristiwa menyenangkan peristiwa menyedihkan
bagi keluarga
bagi keluarga
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
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dalam keluargamu tentu pernah merayakan
peristiwa penting seperti ulang tahun kelahiran
ulang tahun perkawinan
selamatan kelahiran
pernikahan atau pengajian
untuk memperingati kematian kakek
dalam perayaan peristiwa itu
sering dibuat foto kenangan

cari foto perayaan dalam keluargamu
tempelkan di buku latihanmu
beri keterangan kapan foto itu diambil
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beberapa peristiwa penting yang dialami
setiap orang tidak selalu sama
perhatikan gambar dan tulisan berikut
apa peristiwa penting bagi kakek aulia
apa peristiwa penting bagi nenek aulia
apa peristiwa penting bagi ibu aulia
apa peristiwa penting bagi ayah aulia
apa peristiwa penting bagi aulia
ayo ceritakan secara lisan
aku punya
anak pertama ayahmu
pada tanggal 5 november
1970

pernikahanku
dengan kakekmu
pada tanggal 2 februari 1964
hari itu sulit kulupakan

aku masuk sd
pada tanggal 4 juli 2001 waktu
itu aku menangis karena takut
ditinggal ibu

nenek aulia

kakek aulia

aulia

ayah mulai bekerja sebagai
pegawai negeri sipil pada
tanggal 10 januari 1993

adikmu lahir
pada tanggal 17 oktober 2002
hari itu ibu sangat bahagia

ayah aulia
ibu aulia
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garis waktu peristiwa
setiap orang mempunyai peristiwa penting
misalnya temanku aulia
dia mencatat tanggal lahirnya
pada tanggal 10 maret 1995
aulia masuk tk tanggal 1 juli 2000
dan tanggal 3 juli 2001 aulia masuk sd
pada tanggal 10 agustus 2002 aulia belajar mengaji
dan pada tanggal 11 desember 2002 aulia dikhitan
pada tanggal 5 juli 2002 aulia naik kelas 2
dan pada tanggal 1 juli 2003 aulia naik kelas 3
peristiwa yang dialami aulia dapat digambarkan
dengan garis waktu berikut
perhatikan garis waktu aulia dengan saksama

lahir
10 maret 1995

belajar mengaji
10 agustus 2002

masuk sd
3 juli 2001
masuk tk
1 juli 2000

bab 3 peristiwa penting
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ini garis waktu peristiwa
yang dialami ayah andini
tanggal 5 juli 1969 ayah andini lahir
tanggal 10 maret 1994 dia menikah
anak pertamanya andini
lahir tanggal 11 desember 1995
tanggal 10 maret 2004 ayah andini
merayakan ulang tahun perkawinan ke 10
perhatikan garis waktu peristiwa
ayah andini dengan saksama

ayah andini lahir
5 juli 1969

anak pertama lahir
11 desember 1995
menikah
10 maret 1994

ulang tahun perkawinan ke 10
10 maret 2004

tahukah kamu tentang garis waktu peristiwa
garis waktu biasanya dimulai sejak kamu lahir
garis waktu peristiwa dapat digambarkan
pada garis lurus atau garis lengkung
peristiwa tersebut disusun secara berurutan
peristiwa yang lebih dulu terjadi
biasanya diletakkan pada daerah sebelah kiri
dan peristiwa yang baru terjadi
diletakkan pada daerah sebelah kanan
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51

setelah membuat garis waktu peristiwa
kamu akan mengetahui berbagai peristiwa
yang terjadi di keluargamu
antara peristiwa yang satu dengan lain
biasanya saling berhubungan
kamu juga dapat menceritakan peristiwa
yang terjadi itu secara berurutan
cerita yang diutarakan atau ditulis
mulai dari peristiwa yang terjadi
di awal sampai akhir
dinamakan urutan cerita
secara kronologis
latihlah dirimu untuk membuat
garis waktu peristiwa
isilah titik titik pada kolom berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

aku lahir
....

....
....

....
....

....
....
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peristiwa membersihkan halaman
rumah
halaman rumah adalah contoh lingkungan
terdekat tempat keluarga berkumpul
beberapa halaman rumah sering penuh
dengan sampah
rumput tumbuh subur
dan air got tidak mengalir
apa saranmu untuk membersihkan
halaman rumahmu supaya tetap bersih
ceritakan secara lisan
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ini gambar desa mekar sari
salin gambar berikut di buku latihanmu
desa ini belum ada tempat sampah
di mana sebaiknya tiga buah
tempat sampah diletakkan
beri warna setelah kamu menempatkan
tempat sampah
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kamu juga diminta menempelkan poster
poster itu tentang larangan membuang
sampah sembarangan
di mana sebaiknya tiga buah poster itu diletakkan

setelah kamu menempatkan tiga poster itu
buat poster lain
ayo kerjakan di buku latihanmu
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per
istiw
a k
ebanjir
an
peristiw
istiwa
kebanjir
ebanjiran
pernahkah tempat tinggalmu mengalami banjir
jika belum pernahkah kamu mendengar
atau melihat berita banjir
jika ya bagaimana keadaannya
siapa saja yang menjadi korban
mengapa terjadi banjir
gambar jawabanmu di buku latihanmu

bagaimana keadaan banjir desa

siapa yang menjadi
korban

mengapa terjadi banjir
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peristiwa mengenal lingkungan sekitar
di lingkungan sekitarmu
ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup
makhluk hidup terdiri atas manusia
hewan dan tumbuhan
makhluk hidup adalah ciptaan tuhan
kamu hendaknya bersyukur atas karunia tuhan
makhluk tak hidup disebut benda mati
seperti batu pasir atau meja
amati gambar berikut
jiplak gambar di buku latihanmu
beri warna hijau pada gambar makhluk hidup
beri warna cokelat pada gambar makhluk tak hidup
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di sekitar lingkunganmu terdapat
bermacam benda
ada benda bukan buatan manusia
ada benda buatan manusia
benda bukan buatan manusia
disebut benda alam
benda alam disebut
juga lingkungan alam
ada batu
ada air
ada tanah
ada gunung

benda buatan manusia
disebut lingkungan buatan
ada sofa
ada meja
ada lemari
ada jam dinding
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peristiwa pengrusakan lingkungan
meskipun ada orang yang selalu
menjaga kelestarian lingkungan
ada juga orang yang merusak lingkungan
mereka menebang pohon seenaknya
mereka menangkap burung seenaknya
dan mereka membuang sampah ke sungai
amati perilaku masyarakat di sekitarmu
apa saja perilaku mereka
yang merusak lingkungan
buat laporan pengamatanmu
ayo kerjakan di buku latihanmu
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peristiwa memelihara lingkungan
sekitar
alam semesta berikut isinya
adalah ciptaan tuhan yang maha esa
kamu wajib mensyukuri karunia tuhan
lingkungan alam perlu dijaga
lingkungan alam tidak boleh dirusak
jika akan memanfaatkannya
manfaatkanlah seperlunya
bagaimana cara menjaga hutan
ayo jawab pertanyaan tersebut
secara tertulis di buku latihanmu
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buatlah poster
agar orang tidak merusak hutan
ayo kerjakan di buku latihanmu
ini contoh beberapa poster buatan temanmu
perhatikan contoh poster tersebut
dengan saksama
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perhatikan beberapa contoh gambar
untuk memelihara lingkungan alam berikut

tidak membakar hutan
tidak membakar hutan

tidak membuang sampah sembarangan

menanam kembali setelah menebang
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memanfaatkan tanah air batu
seperlunya

tidak mengotori sumber air

apa contoh lain
memelihara lingkungan alam
gambarkan dan ceritakan
ayo kerjakan di buku latihanmu
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per
istiw
a menjag
a k
eber
sihan sung
ai
peristiw
istiwa
menjaga
keber
ebersihan
sungai
masyarakat di sekitar tempat tinggalmu
sering membuang sampah ke sungai
bermacam sampah ada di sungai
ini gambar sungai yang penuh sampah

gambarkan sungai yang tidak penuh sampah
kamu boleh mencontoh
gambar sungai tersebut
ayo kerjakan di buku latihanmu
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peristiwa menjaga fasilitas umum
di sekitar kamu banyak terdapat fasilitas umum
ada telepon umum
ada wc umum
ada bus kota
ada tempat bermain
bagaimana cara untuk menjaganya
supaya tetap bersih
apa saranmu
jawab pertanyaan tersebut secara lisan

sumber dokumentasi penerbit
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per
istiw
a per
gi k
e ttaman
aman mini
peristiw
istiwa
pergi
ke
indonesia indah
pada hari minggu tanggal 25 februari 2007
andi dan keluarganya bertamasya
ke taman mini indonesia indah
mereka mengunjungi taman anggrek di sana
menurut andi ada pengunjung yang usil
ada yang mematahkan bunga anggrek
ada juga yang memetik bunga anggrek
buat peringatan tertulis
agar pengunjung tidak merusak tanaman
di taman anggrek
ayo kerjakan di buku latihanmu
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kamu

tahukah

meng
apa tter
er
jadi banjir
mengapa
erjadi
di beberapa daerah sering terjadi banjir
misalnya kota jakarta sering terjadi banjir
setiap musim hujan
salah satu penyebab banjir di jakarta
karena orang sering membuang sampah
sembarangan
akibatnya saluran air sering tersumbat
selain itu daerah resapan air berkurang
ini disebabkan oleh banyaknya bangunan liar

sumber dokumentasi penerbit
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tugas mandiri

bercerita dengan gambar seri
buat gambar seri tentang peristiwa kebanjiran
jika kamu tidak pernah mengalami banjir
kamu dapat menceritakan pengalaman
menyedihkan yang lain
ceritamu dapat disertai gambar
gambarmu tidak harus bagus
gambarlah sesuai kemampuanmu
ayo kerjakan di buku latihanmu

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
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bab 3 peristiwa penting

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
rangkumanku 12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012










peristiwa penting yang dialami keluarga
ada yang menyenangkan
dan ada yang menyedihkan
garis waktu peristiwa biasanya
dimulai sejak kamu lahir
garis waktu peristiwa dapat digambarkan
pada garis lurus atau garis lengkung
cerita yang diutarakan atau ditulis
mulai dari peristiwa yang terjadi
di awal sampai akhir
dinamakan urutan cerita
secara kronologis
lingkungan sekitar terdiri atas makhluk hidup
dan makhluk tak hidup
makhluk hidup terdiri atas tumbuhan
hewan dan manusia
makhluk tak hidup disebut benda mati
seperti batu pasir atau meja
benda mati terdiri atas benda alam
dan benda buatan manusia
lingkungan alam perlu dijaga
lingkungan alam tidak boleh dirusak
jika akan memanfaatkannya
manfaatkan seperlunya

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2

evaluasi
ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar
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12345678
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1

peristiwa keluarga yang menggembirakan adalah ....
a anak naik kelas
b anak tidak naik kelas
c adik sakit

2

peristiwa keluarga yang menyedihkan adalah ....
a kematian kucing
b kematian pohon pisang
c kematian nenek

3

di beberapa daerah dan kota besar
sering terjadi banjir karena ....
a banyak penebangan liar pohon
b banyak penanaman pohon
c banyak panas

4

kita membersihkan ... di halaman rumah
a tiang bendera
b pagar
c selokan air

5

perasaan keluarga sewaktu rumahnya
terkena banjir adalah ....
a gembira
b geli
c sedih

evaluasi tengah semester

70
jawab pertanyaan berikut
1

gambarkan garis waktu kamu lahir
masuk sekolah dan naik kelas

2

apa contoh peristiwa menyenangkan
yang terjadi di keluargamu

3

apa contoh peristiwa menyedihkan
yang terjadi di keluargamu

4

bagaimana cara memelihara taman kota

5

mengapa di sekitar kamu sering terjadi banjir
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

- untuk ya /

untuk tidak

[

aku tidak perlu membuang sampah
pada tempat sampah

[

aku selalu menyimpan barang
koleksiku di lemari

[

aku tidak perlu menyimpan foto fotoku

[

dokumen keluargaku selalu disimpan
di lemari

[

aku dapat membuat garis waktu
peristiwaku

- /
- /
- /
- /
- /

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2
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a

pilih jawaban yang benar
ayo kerjakan di buku latihanmu

1

beberapa keluarga senang menyimpan
barang antik seperti keris
pada zaman dulu keris banyak dibuat
di daerah ....
a irian
b jawa
c sulawesi

2

contoh peristiwa penting dalam keluarga
adalah ....
a makan bersama
b piknik bersama
c kelahiran adik

3

contoh peristiwa keluarga yang menyedihkan
adalah ....
a kematian kambing
b kematian sapi
c kematian kakek

4

garis peristiwa dapat digambarkan dengan ....
a garis lurus
b kotak
c lingkaran

71

72

evaluasi tengah semester

5

berikut bukan contoh barang koleksi pribadi
yaitu ....
a makanan
b piagam
c pakaian

6

contoh hewan piaraan di sekitar rumah adalah ....
a ayam
b tikus
c cicak

7

contoh peristiwa yang berkaitan dengan api
adalah ....
a kebakaran
b banjir
c gempa bumi

8

berikut contoh pengalaman yang menyedihkan
kecuali ....
a banjir
b ulang tahun adik
c gagal panen

9

contoh kerusakan lingkungan sekitar rumah
adalah ....
a semua tanah disemen
b rumput tumbuh subur
c selokan air mengalir

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2
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10 cerita yang diutarakan secara berurutan
disebut urutan cerita secara ....
a benar
b rinci
c kronologis
11 berikut yang bukan makhluk hidup adalah ....
a pohon pisang
b batu kali
c burung merpati
12 benda bukan buatan manusia disebut juga ....
a benda jadi
b benda bagus
c benda alam
13 berikut termasuk dokumen keluarga kecuali ....
a akta kelahiran
b ijazah
c pakaian masa kecil

sumber dokumentasi penerbit

74

evaluasi tengah semester

14 dokumen keluarga perlu ....
a dibuang
b disimpan
c dibiarkan
15 benda buatan manusia disebut juga ....
a lingkungan buatan
b lingkungan asli
c lingkungan alam
b

jawab pertanyaan berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

1

dari mana saja asal barang koleksi pribadi

2

apa contoh peristiwa penting dalam keluarga

3

apa contoh lingkungan alam dan buatan

4

bagaimana caramu menyimpan dokumen keluarga

5

bagaimana caramu memelihara lingkungan alam

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2
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kami pun
ya hak
puny
kami pun
ya k
ewajiban
puny
ke
tema keluargaku

setiap hari kamu membantu
ayah dan ibumu
merapikan kamarmu
kamu dapat bermain dengan
teman pada hari minggu
itu adalah contoh
kewajiban dan hak
seorang anak
tahukah kamu bahwa
setiap anggota keluarga
mempunyai kedudukan
dan peran
pada kali ini
kamu belajar tentang
kedudukan dan peran
anggota keluarga

76

bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban

dalam satu keluarga
ada ayah dan ibu
terkadang masih ada
anggota keluarga lain
ada kakek nenek paman tante
atau saudara sepupu
keluarga inti terdiri atas
ayah ibu dan anak
keluarga bukan inti
adalah orang yang tinggal
sementara dengan keluarga inti
setiap anggota keluarga punya kedudukan
dan peran sendiri sendiri
hal yang berkaitan dengan peran
dan kedudukan itu
adalah hak dan kewajiban

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2
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silsilah k
eluar
ga
keluar
eluarg
setiap orang punya silsilah keluarga
kamu sebagai anak punya orang tua
yaitu ayah dan ibu
urutan asal usul seseorang
dalam suatu keluarga disebut silsilah keluarga
perhatikan contoh silsilah keluarga andri
husen

ahmadi

salma

fitriyani

suroto

sholeh

olivia

dengan silsilah keluarga
kamu dapat mengetahui
asal usul keluarga
kamu juga dapat mengetahui berapa
jumlah anggota keluargamu
buat silsilah keluargamu
kamu dapat meminta informasi
kepada orang tuamu
ayo kerjakan di buku latihanmu

sri mulyati

nurhayati

andri

efendi

78

bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban

keduduk
an dan per
an anggo
edudukan
peran
anggotta
keluar
ga
eluarg
kedudukan dan peran ayah
dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga
ayah adalah pencari nafkah keluarga
ayah adalah pendidik bagi anak anaknya
kedudukan dan peran ibu dalam keluarga
adalah sebagai pendamping ayah
ibu juga membantu ayah
untuk mencari nafkah keluarga
ibu adalah pengurus rumah tangga
ibu adalah pendidik bagi anak anaknya
kedudukan dan peran anak dalam keluarga
adalah menjadi anggota keluarga
yang mempunyai kewajiban seperti
membantu orang tua
menghormati orang tua dan
menaati perintah orang tua

ceritakan kedudukan dan peran
anggota keluargamu secara lisan
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beberapa anak tidak memiliki ayah
ayah mereka meninggal dunia
ibu mereka bekerja mencari nafkah
untuk memenuhi kebutuhan keluarga
cari jenis pekerjaan yang dilakukan ibu
pada kotak berikut
ayo tuliskan di buku latihanmu
pe

da gang ku
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80

apa hakku
sebagai anak
aku punya hak untuk hidup
aku punya hak untuk diasuh
aku punya hak untuk berpikir bebas
ayo tuliskan contoh hakmu
di buku latihanmu
apa hakku
di rumah

KDNNX GL UXPDK . . .





memperoleh makan
dan minum
mendapat perlindungan
.......

apa hakku
di sekolah

KDNNX GL VHNRODK . . .




memperoleh pelajaran
memperoleh nilai
.......
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aku punya hak
untuk berbeda pendapat
temanku juga punya hak
untuk berbeda pendapat
coba perhatikan gambar dan tulisan berikut
itu adalah contoh perbedaan pendapat
yang terjadi di sekitar kita

mengapa sungai
kotor
menurutku
karena orang buang sampah
ke sungai

menurutku
karena pabrik membuang
limbah ke sungai
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bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban

apa k
ewajibank
u
ke
jibanku
selain aku punya hak
aku juga punya kewajiban
aku wajib belajar
aku wajib menghormati orang tua
aku wajib patuh
pada peraturan di rumah
pada peraturan di sekolah

tahukah kamu apa kewajiban itu
kewajiban adalah sesuatu yang
harus dilakukan
setelah kamu melakukan kewajibanmu
kamu dapat menerima hakmu
hak dan kewajiban harus seimbang

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2

apa contoh kewajibanmu di rumah
ayo tuliskan di buku latihanmu
 tidak boleh buang sampah sembarangan
 tidak boleh pulang lewat pukul sepuluh malam
 ……………….
ini beberapa
contoh kewajibanku
di rumah

ini beberapa
contoh kewajibanku
di sekolah

apa contoh kewajibanmu di sekolah
ayo tuliskan di buku latihanmu
 tidak boleh makan selama pelajaran
 tidak boleh bicara sewaktu guru
menerangkan pelajaran
 …………………….
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bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban

84

perhatikan gambar gambar berikut
jiplak gambar berikut di buku latihanmu
beri warna merah pada lingkaran
jika merupakan hak anak
beri warna hijau pada lingkaran
jika merupakan kewajiban anak
tuliskan juga apa yang sedang dilakukan

....
....

....
....
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perhatikan gambar gambar berikut
apa yang dilakukan anak ini
apakah ini haknya
apakah ini kewajibannya
tuliskan jawabanmu di buku latihanmu

hak

....

....
....
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bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban

apa hak orang tua
anak punya hak
orang tua juga punya hak
apa hak orang tua
perhatikan gambar dan tulisan berikut

ibu perlu istirahat

ayah perlu dihormati

ayah perlu makan

ibu perlu dihormati

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2

87

orang tua perlu dihormati anak
apa contoh hormat anak pada orang tua
perhatikan gambar dan tulisan berikut
aku menghormati ibu
aku juga menghormati ayah

berpamitan kepada orang tua

mendengarkan nasihat ibu

membantu ayah

88

bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban

ayah punya hak
ayo tuliskan di buku latihanmu
tentang hak ayah
 beristirahat
 makan
 ....

ibu mempunyai hak
ayo tuliskan di buku latihanmu
tentang hak ibu
 dibantu oleh anak
 memberi nasihat kepada anaknya
 ....
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apa k
ewajiban or
ang tua
ke
orang
selain punya hak
orang tua punya kewajiban
amati gambar berikut
tulis apa yang dilakukan orang tua
pada anaknya
ayo kerjakan di buku latihanmu

hati hati ya nak

bunda saya berangkat
ya

apakah ada tugas yang sulit
ayo ayah bantu

....

....

90

bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban

contoh kewajiban orang tua
mencari nafkah untuk keluarga
mengasuh anak
memberi nasihat pada anak
mendoakan anak
memberi bantuan pada anak
melindungi anak
memberikan pengarahan pada keluarga

contoh nasihat orang tua
adalah hati hati ya nak

apa contoh lain nasihat orang tua
 ....
 ....
 ....
ayo kerjakan di buku latihanmu

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2

apa contoh doa orang tua pada anak
 ya allah lindungi anak saya
 ....
 ....
ayo kerjakan di buku latihanmu

apa contoh bantuan orang tua pada anak
 membantu mengerjakan tugas
 ....
 ....
ayo kerjakan di buku latihanmu
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bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban

92

ibu sedang memberi nasihat
apa jawabanmu
ketika ibu memberi nasihat
tulis dan ceritakan di buku latihanmu

....
....
....

kamu harus
rajin belajar ya
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ker
abat dan or
ang tter
er
dek
at
erabat
orang
erdek
dekat
nenek kakek atau kerabat terdekat
terkadang tinggal bersama keluarga kita
selain itu ada pembantu atau tukang kebun
yang tinggal di rumah kita
mereka semua punya hak
mereka perlu dihormati dan dibantu
mereka tidak perlu dimarahi
apa contoh hak hak mereka yang lain
ayo ceritakan secara lisan

nenek dan kakek

paman dan tante

saudara sepupu

pembantu dan tukang kebun

bagaimana perlakuanmu pada nenek dan kakekmu
bagaimana perlakuanmu pada pembantu
ayo ceritakan secara lisan

bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban
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membuat janji
perhatikan contoh janji berikut
baca dengan saksama

janjiku

janjiku

aku berjanji
mulai hari ini
hari ........ tanggal ......
aku tidak akan
mengganggu nenek
dan kakek lagi
jika sampai aku
mengganggu mereka
aku siap diberi
hukuman

...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
..............

yang membuat

yang membuat

(.............)

(.............)

buatlah janji untuk tidak marah
dengan saudara pembantu atau tukang kebun
ayo kerjakan di buku latihanmu
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tahukah

melestarikan budaya wayang
tahukah kamu tentang apa wayang itu
wayang adalah seni budaya indonesia
wayang berkembang di pulau jawa dan bali
ada banyak tokoh wayang
seperti yudistira bima arjuna
nakula sadewa semar dan lainnya
orang yang memainkan wayang
dinamakan dalang
kamu wajib melestarikan wayang
karena wayang adalah salah satu
budaya indonesia

sumber www jombangkab go id

bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban
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tugas mandiri

men
yebutk
an cont
oh hak dan k
ewajiban
meny
ebutkan
contoh
ke
isi tabel contoh hak dan kewajiban
anggota keluarga di rumahmu berikut
kerjakan di buku latihanmu
anggota keluarga
ayah

ibu

anak

hak

....
....
....

....
....
....

....
....
....

kewajiban

....
....
....

....
....
....

....
....
....
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setiap anak dan orang tua
mempunyai hak dan kewajiban



kerabat dan orang terdekat kita
juga punya hak
seperti hak untuk dihormati
atau hak untuk tidak dimarahi
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12345678
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12345678
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12345678

ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar
1

contoh hak anak adalah ....
a hak untuk dimarahi
b hak untuk dipukul
c hak untuk hidup

2

contoh kewajiban anak adalah ....
a mencari nafkah
b patuh orang tua
c menasihati nenek

3

contoh kewajiban orang tua adalah ....
a mencubit anak
b mencari nafkah
c membuatkan pr anak
contoh hak orang tua adalah ....
a dihormati anak
b memperoleh uang dari anak
c tidur di tempat yang nyaman

4

5

contoh hak seorang pembantu rumah tangga
adalah ....
a makan enak
b tidur nyaman
c menerima gaji

98

bab 4 kami punya hak kami punya kewajiban

jawab pertanyaan berikut
1

siapa yang berperan dalam keluarga

2

apa peran seorang ibu dalam keluarga

3

sebutkan contoh kewajiban seorang anak
dalam keluarga

4

apa contoh hak seorang ibu

5

apa kamu sudah melakukan
kewajiban dengan baik
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

- untuk ya /

untuk tidak

[

aku punya hak untuk bermain

[

kewajibanku belajar tekun

[

aku menghormati ayah dan ibu

[

ayah dan ibuku selalu memberi
nasihat

[

aku wajib bersikap baik
pada semua orang

-

/
/
/
/
/

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2
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99

peran
anggo
eluar
ga
anggotta k
keluar
eluarg
tema keluargaku

kamu telah belajar
tentang kedudukan
dan peran anggota keluarga
apakah kamu punya
pengalaman ketika
melaksanakan
peranmu dalam keluarga
pada kali ini
kamu belajar menceritakan
pengalaman ketika
melaksanakan
peranmu dalam anggota
keluarga

100

bab 5 peran anggota keluarga

setiap anggota keluarga
punya peran dan tanggung jawab
setiap anggota keluarga punya kewajiban
mereka melakukan kewajiban tanpa pamrih
mereka melakukan kewajiban
dengan sukarela
salah satu kewajiban itu
adalah saling menghormati
dengan anggota keluarga yang lain

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2
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peran masing masing anggota
keluar
ga
eluarg
peran adalah tugas yang harus dilakukan
peran ayah adalah mencari nafkah
peran ayah juga memimpin keluarga
peran ibu adalah mendidik anak
peran anak adalah belajar
apa saja contoh peran mereka yang lain
tuliskan dalam daftar berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

peran anak
belajar

per
an aay
yah
peran
mencari nafkah

peran ibu
mendidik anak

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

ceritakan peranmu sehari hari
pada teman yang lain
apa komentar temanmu tentang peran itu

bab 5 peran anggota keluarga

102

apak
ah ak
u menghor
mati k
eluar
ga
apakah
aku
menghormati
keluar
eluarg
anak harus menghormati orang tua
anak harus menghormati ibu
anak harus menghormati ayah
apa bentuk hormat anak pada orang tua
sebutkan secara lisan

anak menyambut orang tua
pulang kerja

anak tidak melawan
pada orang tua
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adik harus hormat pada kakak
kakak juga harus hormat pada adik
apa bentuk hormat adik pada kakak
sebutkan secara lisan

membantu kakak
tidak mengganggu kakak
apa bentuk hormatmu pada adik

mengasuh adik

mendengarkan
celoteh adik

bab 5 peran anggota keluarga

104

apakah kamu hormat pada keluarga
buat daftar berikut di buku latihanmu
baca daftar tersebut
nilai dirimu dengan daftar tersebut
kebiasaanku
selalu berpamitan jika bepergian
memberi salam jika bertemu keluarga
tidak membantah orang tua
sering membantu adik
apa kesimpulanmu
sampaikan kesimpulanmu secara lisan
di depan kelas

aku hormat keluarga
karena . . . .

aku belum hormat keluarga
karena . . . .

ya
3

tidak
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apakah keluargamu saling hormat
buat daftar berikut di buku latihanmu
baca daftar tersebut
nilai keluargamu dengan daftar tersebut
kebiasaan keluargaku
kami selalu berpamitan setiap
bepergian

ya

tidak

3

kami tidak selalu memberi salam
setiap bertemu keluarga yang lain
kami tidak saling memaafkan
kami selalu mendahulukan yang
lebih tua ketika mengambil makanan

apa kesimpulanmu
ayo kerjakan di buku latihanmu

keluarga kami
saling hormat
karena . . . .

keluarga kami
tidak saling hormat
karena . . . .

bab 5 peran anggota keluarga

106
aku janji

aku berjanji . . . .
mulai hari ini
aku akan selalu memberi salam setiap
bertemu ayah ibu adik dan kakak
aku sayang keluarga

aku berjanji . . . .
mulai hari ini
aku akan selalu mengikuti nasihat ayah
dan ibu
karena aku sayang ayah dan ibu

ucapkan janji tersebut
di hadapan ayah dan ibumu
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car
ak
u menghor
mati k
eluar
ga
carak
aku
menghormati
keluar
eluarg
ada banyak cara untuk menghormati orang tua
ini contoh cara menghormati orang tua

berbicara sopan

selalu mengucapkan
salam

menuruti nasihat
orang tua

tidak membantah

108

bab 5 peran anggota keluarga

ini contoh cara menghormati adik dan kakak

tidak membuat adik
menangis

tidak selalu ingin
menang sendiri

selalu tersenyum pada
keluarga

sering mendengarkan
nasihat kakak

apakah kamu pernah melakukan
hal tersebut pada adikmu
apakah kamu pernah melakukan
hal tersebut pada kakakmu
ayo jawab pertanyaan tersebut secara lisan
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ini contoh cara andini
menghormati orang tuanya
apa yang dilakukannya
ceritakan secara lisan

andini berbicara pada
ibunya dengan . . . .
andini berperilaku . . . .

andini berbicara dengan
....

andini sedang . . . .
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bab 5 peran anggota keluarga

keluar
ga tidak saling menghor
mati
eluarg
menghormati
keluarga ini tidak saling menghormati
semua ingin menang
semua merasa benar
ibu merasa benar
ayah merasa benar
anak merasa benar
mereka sering adu mulut

keluarga ini tidak saling bicara
mereka saling marah
mereka jengkel
mereka sakit hati
mereka saling benci
mereka tidak saling menghormati
apa yang mungkin terjadi pada keluarga ini
ceritakan secara tertulis di buku latihanmu
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keluar
ga saling menghor
mati
eluarg
menghormati
keluarga ini saling menghormati
ayah hormat pada ibu
ibu hormat pada ayah
anak hormat pada ayah
anak hormat pada ibu
anak hormat pada nenek
anak hormat pada kakek
mereka keluarga bahagia

keluarga bahagia saling bermaafan
ayah minta maaf pada ibu
ibu minta maaf pada ayah
anak minta maaf pada ayah
anak minta maaf pada ibu
ayah dan ibu pun minta maaf pada anak

111

bab 5 peran anggota keluarga

112

cont
oh sik
ap hor
mat dalam k
eluar
ga
contoh
sikap
hormat
keluar
eluarg
ayah selalu hormat pada ibu
ibu juga hormat ayah
perhatikan gambar berikut
apa contoh hormat ayah pada ibu

apa contoh hormat ibu pada ayah
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu
anak hormat pada ibu
anak selalu hormat pada ayah
ibu dan ayah juga hormat anak
perhatikan gambar
seorang anak sedang belajar
apa contoh hormat ayah dan ibu pada anak
apa contoh hormat anak pada ibu dan ayah
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu
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ayah dan ibu hormat pada nenek
ayah dan ibu hormat pada kakek
apa contoh hormat ayah dan ibu pada nenek
apa contoh hormat ibu dan ayah pada kakek
ceritakan secara lisan
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bab 5 peran anggota keluarga
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kamu
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tahukah

prestasi anak indonesia
pernahkah kamu mendengar
nama sri izzati dan abdurahman faiz
mereka adalah anak anak indonesia
yang mempunyai prestasi
mereka dalah contoh anak
yang melakukan peran
sebagai anak yang berprestasi
sri izzati berusia 9 tahun
dia telah menulis banyak novel

sumber www bukabuku com

abdurahman faiz
duduk di kelas 2 sd
dia menulis surat
untuk ibu presiden megawati
surat tentang cita cita
menjadi presiden yang baik
jika sudah besar nanti

sumber www halohalo co id
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tugas mandiri
membuat janji

buat janji untuk melakukan
tanggung jawabmu sehari hari
sebagai siswa adalah belajar
sebagai anak adalah menghormati orang tua
sebagai makhluk tuhan adalah beribadah
ini janji lila siswa kelas 2 sd
tanggung jawabku
aku adalah pelajar
tanggung jawab utamaku adalah belajar
aku berjanji mulai hari ini minggu
tanggal 25 februari 2007
aku akan membaca buku tiap hari
sehingga tiap minggu
aku dapat membaca sebuah buku
jika aku melanggar janji ini
aku siap membersihkan
kebun setiap hari
yang membuat janji
lila
buat janjimu di hadapan ayah dan ibumu
buat janjimu untuk belajar giat
atau untuk selalu beribadah secara khusyuk
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bab 5 peran anggota keluarga
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setiap anggota keluarga memiliki peran
dan tanggung jawab sendiri sendiri



anak harus menghormati orang lain
adik perlu hormat pada kakak
kakak perlu hormat pada adik



ada banyak cara
untuk menghormati orang tua
seperti tidak membantah
menuruti nasihat orang tua
selalu mengucapkan salam
berbicara sopan



keluarga yang saling tidak menghormati
merupakan keluarga tidak bahagia

evaluasi
ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar
1

akibat keluarga tidak saling menghormati
adalah ....
a keluarga bahagia
b keluarga bermasalah
c keluarga damai
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2

3

peran dan tanggung jawab orang tua adalah ....
a belanja makanan
b menyediakan makanan
c mencari nafkah
cara menghormati orang tua adalah ....
a selalu cemberut
b selalu senyum
c selalu tertawa

4

bukti kamu menghormati adik adalah ....
a sayang adik
b memarahi adik
c mencubit adik

5

peran dan tanggung jawab anak adalah ....
a mencari nafkah
b belajar
c bermain

tugas kelompok
bentuklah beberapa kelompok
setiap kelompok ada lima orang
diskusikan hal berikut
sampaikan hasil diskusimu
di depan kelas
a

117

adik bagas bernama ratna
bagas selalu membantu ratna
ketika belajar membaca
tanggapan kelompokku

bab 5 peran anggota keluarga
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b

sepulang sekolah
nita selalu main
ke rumah teman
ibunya kebingungan
mencari nita
tanggapan kelompokku
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

- untuk ya /
[
[
[
[
[

untuk tidak

ayah dan ibuku selalu saling
menghormati
aku selalu menghormati kakak dan adik ayah dan ibuku selalu menghormati
kakek dan nenek
aku selalu menghormati kakek dan
nenek
aku selalu menghormati ayah dan ibu

/
/
/
/
/
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cont
oh k
ebiasaan
contoh
kebiasaan
go
oyong
gottong rro
tema kampungku

apakah kamu punya
teman main di rumah
rumah temanmu
dan rumahmu berdekatan
itu artinya kamu
dan temanmu
adalah tetangga
pernahkah kamu melihat
kerja bakti di lingkungan
tetanggamu
apa kamu dan keluargamu
ikut kerja bakti itu
pada kali ini
kamu belajar menyebutkan
contoh bentuk bentuk
kerjasama di lingkungan
tetangga

120

bab 6 contoh kebiasaan gotong royong

keluargamu mungkin tinggal
tidak di sekitar rumahmu
selain keluarga
kamu punya orang orang terdekat
mereka itu disebut tetangga
jika kamu membutuhkan bantuan
kamu tidak mungkin meminta bantuan
keluarga yang jauh dari rumahmu
kamu membutuhkan bantuan tetangga
kamu harus menjalin kerjasama
di lingkunganmu
kamu harus bersikap sopan
dan saling menolong
agar tercipta lingkungan tetangga
yang damai dan bahagia
perhatikan gambar berikut
bagaimana sikapmu jika tetanggamu
sedang sakit
ayo jawab pertanyaan tersebut
secara tertulis
kerjakan di buku latihanmu
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ker
ja bakti
erja
salah satu bentuk kerja sama
di lingkungan tetangga
adalah melakukan kegiatan kerja bakti
ketika musim hujan tiba
warga biasanya melakukan kerja bakti
untuk membersihkan saluran air
supaya air got dapat mengalir dengan lancar
ini gambar kerja bakti
untuk memperbaiki jalan di kampung sukoasri
apa pengalamanmu mengikuti kerja bakti
di kampungmu
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu
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bab 6 contoh kebiasaan gotong royong

arisan ibu ibu
arisan ibu ibu sering diadakan secara rutin
arisan adalah urunan uang
untuk membeli barang
setiap anggota arisan
biasanya memperoleh barang itu
secara bergiliran melalui undian
selain barang arisan
dapat juga berupa uang
dalam jumlah tertentu

coba tanyakan ibumu
apakah ibumu ikut berperan serta
dalam kegiatan arisan ibu
ayo jawab secara lisan

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2
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donor darah
selain kerja bakti dan arisan
kegiatan donor darah
merupakan salah satu bentuk
kerjasama antarmasyarakat
donor darah adalah kegiatan
menyumbangkan darah
tahukah kamu
pasien demam berdarah
memerlukan darah
untuk membantu
penyembuhannya
jika sudah dewasa
kamu dapat ikut
menyumbangkan
darahmu melalui
palang merah indonesia

sumber surabaya post 29 september 2004

bab 6 contoh kebiasaan gotong royong

124

kebiasaan hidup hemat untuk go
gottong
r oyong
kamu perlu hidup hemat
kamu perlu menabung
dengan menabung
kamu memiliki uang simpanan
jika kamu mempunyai uang lebih
kamu bisa membantu ayah dan ibu
karena kamu bisa membeli buku sendiri
tanpa harus minta uang pada ayah dan ibu
kamu juga bisa membantu orang susah
apakah kamu terbiasa hidup hemat
berapa uang jajan
yang bisa kamu sisihkan
untuk ditabung
apakah kamu terbiasa
menghabiskan makanan
yang sudah kamu ambil
apakah kamu terbiasa
mematikan lampu yang tidak dipakai
apakah kamu terbiasa
mematikan keran air yang tidak dipakai
apa kesimpulanmu tentang dirimu
ayo kerjakan di buku latihanmu
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siapa yang akan kamu bantu
hidup hemat dapat dilakukan dengan cara
menumbuhkan kebiasaan menabung
uang lebih digunakan
untuk membantu orang lain
yang kuat membantu yang lemah
yang lemah mendoakan yang kuat
yang kuat menyiapkan dana
yang lemah menyiapkan tenaga
jika kamu mempunyai uang lebih
siapa yang akan kamu bantu
bagaimana cara kamu memulai
untuk hidup hemat
gambarkan dan tuliskan
ayo kerjakan di buku latihanmu
ini gambarku

126

bab 6 contoh kebiasaan gotong royong

mengapa aku perlu hemat
setiap hari andi menerima uang saku
sebagian uang dibelikan jajan
sebagian uang ditabung di celengan
jika setiap hari andi dapat menabung 300 rupiah
berapa banyak uang yang ditabungnya
dalam satu bulan
jika dalam satu bulan ada 30 hari
ayo jawab secara tertulis
kerjakan di buku latihanmu
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apa yang perlu aku hemat
ayo sebutkan secara lisan

aku perlu hemat
menggunakan uang

aku perlu hemat
menggunakan pensil

aku perlu hemat
dengan makanan

aku perlu hemat
menggunakan sepeda

aku perlu hemat
menggunakan buku

selain menggunakan uang
aku perlu hemat
menggunakan barang
milikku

bab 6 contoh kebiasaan gotong royong

128

salin tulisan berikut di buku latihanmu
apa lawan kata hemat
beri lingkaran pada kata tersebut

boros

a
r
u
h
hura

irit

pelit

perhatikan gambar berikut
apa manfaatnya jika kamu hidup hemat
mana yang kamu setuju
kamu boleh menambah tulisan
ayo kerjakan di buku latihanmu
aku bisa melanjutkan sekolah

aku bisa beli alat
sekolah sendiri

aku bisa . . . .

aku bisa
menabung

aku bisa . . . .
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cont
oh hemat di k
eluar
ga
contoh
keluar
eluarg
ada keluarga hemat
ada keluarga boros
perhatikan gambar dua keluarga berikut

gambar a
gambar b
mana gambar keluarga hemat
mana gambar keluarga boros
apa alasanmu menganggap
gambar keluarga itu tidak hemat
apa alasanmu menganggap
gambar keluarga itu hemat
ayo jawab pertanyaan tersebut secara tertulis
kerjakan di buku latihanmu

129

130

bab 6 contoh kebiasaan gotong royong

beberapa contoh kebiasaan keluarga yang hemat

menggunakan lampu listrik menggunakan peralatan
yang hemat energi
listrik yang hemat energi

tidak menelepon yang tidak mengerjakan sesuatu dengan
perlu
tenaga sendiri
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peng
alaman k
eluar
ga hidup hemat
pengalaman
keluar
eluarg
pengalaman loya

di sekolah loya sering
memanfaatkan kertas bekas
dia menggunakannya untuk menggambar
untuk coret coret
untuk menghitung soal matematika
pada waktu ada pemilihan
pahlawan lingkungan di sekolahnya
loya terpilih menjadi juara satu
dan menerima hadiah
awalnya loya mau hemat
tetapi sekarang
menerima hadiah
sebutkan apa yang dapat
dimanfaatkan dengan
kertas bekas
ayo jawab pertanyaan
tersebut secara lisan
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bab 6 contoh kebiasaan gotong royong

pengalaman lia

lain lagi pengalaman lia
jika tidak diperlukan
dia selalu mematikan listrik rumah
dia selalu mematikan air ledeng
pada akhir bulan
ibunya terkejut
karena biaya listrik rumah
dan air ledeng turun
ibunya tahu
ini karena kebiasaan
lia selalu mematikan
listrik dan air ledeng
jika tidak diperlukan
ibunya memberi hadiah
baju baru
lia senang sekali
apakah kamu sering mematikan
listrik dan air ledeng yang tidak perlu
ayo jawab secara lisan
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kamu

tahukah

palang merah indonesia
palang merah indonesia
didirikan pada tanggal 5 september 1945
kegiatan palang merah indonesia
membantu sesama manusia
seperti menolong korban bencana alam
bapak palang merah indonesia
adalah mohammad hatta
sementara itu
bapak palang merah dunia
adalah henry dunant
palang merah dunia diperingati
setiap tanggal 8 mei

sumber www jakarta go id

sumber hinamagazine com

bab 6 contoh kebiasaan gotong royong
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tugas mandiri

bela
jar car
a hidup hemat
belajar
cara
perhatikan gambar berikut
banyak contoh cara hidup hemat
misalnya seperti andi menabung tiap hari
ermita mengurangi uang jajan
atau tono bersekolah dengan jalan kaki
mana jalan yang mereka tempuh
ayo kerjakan di buku latihanmu

ermita

andi

tono
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dalam hidup sehari hari
melakukan kerjasama satu sama lain
salah satu bentuk kerjasama
yang dilakukan dalam masyarakat
adalah bergotong royong
beberapa contoh kegiatan gotong royong
antara lain kerja bakti
arisan dan kegiatan donor darah
untuk memberikan bantuan pada orang lain
kamu perlu mempunyai dana
untuk keperluan itu
kamu perlu menabung
dan membiasakan hidup hemat
beberapa contoh hidup hemat
antara lain menabung
dan hanya membeli barang yang diperlukan
manfaat hidup hemat adalah kamu dapat
membeli alat sekolah sendiri
membantu uang belanja ibu
melanjutkan sekolah
ke tingkat yang lebih tinggi
cara anak sd hidup hemat
adalah menabung setiap hari
atau mengurangi uang jajan

136

bab 6 contoh kebiasaan gotong royong

evaluasi
ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar
1

manfaat masyarakat melakukan kerjasama
adalah ....
a saling tolong menolong
b saling mengumpulkan dana
c saling pamer kekayaan

2

contoh gotong royong dalam masyarakat
adalah ....
a arisan dan operasi pasar
b donor darah dan kerja bakti
c operasi pasar dan donor darah

3

contoh gotong royong dalam keluarga
adalah ....
a makan bersama
b membersihkan rumah bersama
c menonton televisi bersama

4

manfaat kegiatan menabung
adalah ....
a awal menjadi kaya
b dapat membantu orang susah
c menjadi kesenangan pribadi
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5

kebiasaan mematikan listrik yang tidak perlu
merupakan contoh hidup hemat
karena ....
a mengurangi biaya listrik
b mudah untuk menabung
c menambah biaya keluarga

isi titik titik berikut
1

satu bentuk kerjasama yang dilakukan
dalam masyarakat adalah ....

2

contoh kegiatan gotong royong
antara lain ....

3

contoh cara kamu hidup hemat
adalah ....

4

manfaat hidup hemat adalah ....

5

jika aku melihat teman
tidak mematikan lampu
yang tidak perlu aku akan ....

137
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bab 6 contoh kebiasaan gotong royong
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

- untuk ya /

untuk tidak

-

/

aku selalu menghemat air ledeng
di rumah

-

/
/
/

aku selalu mematikan lampu
jika tidak diperlukan

-

/

[

uang sakuku selalu aku tabung
agar aku dapat membantu
korban banjir

[

jika dewasa nanti
aku akan ikut donor darah

[

aku selalu menolong orang
yang kusuka

[
[
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a

pilih jawaban yang benar
ayo kerjakan di buku latihanmu

1

orang yang berperan sebagai kepala keluarga
adalah ....
a ayah
b ibu
c kakek

2

berikut kewajiban anak dalam keluarga
kecuali ....
a membantu orang tua
b menghormati orang tua
c mencari nafkah

3

berikut adalah anggota keluarga inti
kecuali ....
a kakek
b ayah
c ibu

4

berikut hak anak dalam keluarga
kecuali ....
a memperoleh pendidikan
b memperoleh kasih sayang
c menaati perintah orang tua

140

evaluasi akhir semester

5

saudara perempuan dari ayah atau ibu
disebut ....
a paman
b tante
c saudara sepupu

6

ketika berbicara kepada orang tua harus ....
a keras
b kasar
c sopan

7

orang yang melahirkan kita adalah ....
a ibu
b tante
c nenek

8

peran utama ayah dalam keluarga adalah ....
a pencari nafkah
b pendidik anak
c a dan b salah
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jika keluarga saling menghormati
maka keluarga akan ....
a ribut
b damai
c bermasalah

10 berikut adalah sikap saling hormat
dalam keluarga kecuali ....
a saling memaafkan
b saling membantu
c saling memarahi
11 orang yang tinggal dekat rumah kita disebut ....
a saudara
b teman
c keluarga
12 kita harus bersikap ... terhadap tetangga
a sombong
b malas
c ramah
13 ketika di kampung ada kerja bakti
maka sikap kita ....
a diam saja
b ikut kerja bakti
c pergi ke rumah saudara
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14 dengan kerja bakti
pekerjaan membersihkan lingkungan
menjadi ....
a berat
b sukar
c cepat selesai
15 berikut contoh hidup hemat
kecuali ....
a membiarkan listrik menyala terus
b mematikan air setelah menggunakan
c mematikan listrik setelah menggunakan
b

jawab pertanyaan berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

1
2
3

sebutkan hak dan kewajiban anak
sebutkan cara kamu menghormati orang tua
sebutkan peran ibu dalam sebuah keluarga

4

bagaimana kamu harus bersikap
terhadap keluarga di sekitar rumahmu

5

apakah kamu dan keluargamu
ikut berperan dalam kegiatan kerja bakti
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a

pilih jawaban yang benar
ayo kerjakan di buku latihanmu

1

manfaat piagam penghargaan
bagi siswa adalah ....
a kenang kenangan
b mendorong berprestasi lagi
c untuk dipajangkan

2

contoh barang koleksi
yang berasal dari kantor kelurahan
adalah ....
a piagam kejuaraan
b mobil mainan
c pakaian

3

contoh kewajiban anak adalah ....
a mencari nafkah
b menasihati orang tua
c mematuhi nasihat orang tua

4

contoh kewajiban orang tua adalah ....
a mencari nafkah
b dihormati anak
c disayang anak
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5

contoh hak orang tua adalah ....
a melindungi anak
b mencari nafkah
c dihormati anak

6

contoh pengalaman menyedihkan
adalah ....
a jatuh dari sepeda
b menjadi juara kelas
c mendapat hadiah dari kakek

7

kewajiban hendaknya dilakukan
dengan ....
a sukarela
b pamrih
c imbalan

8

berikut bukan kewajiban orang tua
yaitu ....
a mengasuh anak
b melindungi anak
c mengerjakan tugas sekolah

9

bukti kamu menghormati kakak
adalah ... kakak
a sayang
b benci
c memarahi

evaluasi akhir tahun
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10 foto keluarga biasanya ditempatkan
dalam ....
a laci
b tas
c album
11 setiap keluarga mempunyai ....
a peran
b tanggung jawab
c peran dan tanggung jawab
12 berikut merupakan contoh
memelihara lingkungan alam
kecuali ....
a tidak membakar hutan
b tidak mengotori air
c membuang sampah di sungai
13 contoh cara menghormati adik
adalah ....
a cemberut dengan adik
b tidak membuat adik menangis
c tidak selalu menang sendiri
14 sikap kita jika ada kegiatan donor darah
adalah ....
a diam saja
b ikut berperan serta
c tidak selalu menang sendiri
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15 berikut sikap terpuji dengan tetangga
yaitu ....
a ramah
b pamer kekayaan
c saling menolong
b

jawab pertanyaan berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

1

sebutkan kewajiban dan hak anak
dalam keluarga

2

sebutkan cara hormat anak
pada orang tua

3

sebutkan barang bersejarah
dalam keluargamu

4

mengapa kita tidak boleh membuang
sampah sembarangan

5

sebutkan bentuk kerjasama
di lingkungan tetangga

mari belajar ilmu pengetahuan sosial 2

147

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
l
o
s
a
r
i
u
m
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234

g

1234567890123456789012345678901212345678901234567890

adu mulut

bertengkar

akta kelahiran

surat keterangan lahir

album

buku tempat menyimpan
kumpulan foto atau perangko

antik

kuno tetapi mempunyai nilai

arisan

mengumpulkan dana bersama
dan dana itu untuk dibagikan
kepada anggota secara bergiliran

banteng

hewan bertanduk sejenis kerbau

barang antik

barang masa lalu yang unik dan aneh

benci

sangat tidak suka

benda mati

semua benda yang tidak bernyawa

berkomat kamit

mulut yang bergerak gerak
seperti sedang berdoa

bingkai

pigura atau tempat menyimpan foto

boneka

sejenis mainan berbentuk bayi
atau hewan

bunda

panggilan untuk ibu

buyut

ibu atau ayah dari nenek atau kakek

celoteh

obrolan

cenderamata

pemberian sebagai kenang kenangan

dilaminating

dilapisi dengan plastik

doa

permohonan kepada tuhan

glosarium
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dokumen

surat yang digunakan sebagai bukti
atau keterangan

donor darah

menyumbangkan darah untuk orang
lain

fasilitas umum

barang atau peralatan untuk masyarakat

gotong royong

bekerjasama
saling membantu

guci

wadah terbuat dari porselen

hak

sesuatu yang diberikan kepada kita

halte

tempat pemberhentian

hemat

menggunakan dana dan barang
sesuai kebutuhan

identitas

jati diri

ijazah

sertifikat
surat keterangan lulus sekolah

janji

kesepakatan hati

jengkel

kesal

juara

pemenang

kerabat

masih memiliki hubungan kekeluargaan

kerja bakti

bekerjasama untuk mencapai
tujuan bersama

kewajiban

sesuatu yang harus kita laksanakan

khitanan

sunat

koleksi

kumpulan

komik

cerita bergambar
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kronologis

menurut urutan waktu

kuno

tua dan lama

limbah

sisa atau sampah dari pabrik atau
rumah

makhluk hidup
membantah

makhluk bernyawa seperti tumbuhan
hewan dan manusia
melawan dengan ucapan

menabung uang

menyisihkan uang

mumi

mayat yang diawetkan

nafkah

pendapatan

nasihat

anjuran

paman

saudara laki laki dari ibu atau ayah

pawai

iring iringan mobil kendaraan atau orang

piagam

tanda penghargaan

piala

hadiah bagi pemenang

pigura

bingkai untuk menempatkan foto

piknik

pergi ke suatu tempat
untuk bersenang senang

piramida

bangunan dari batu berbentuk limas
yang bersisi 4 dipakai
sebagai tempat menyimpan
mumi raja raja mesir

peran dan kedudukan

tanggung jawab individu

perilaku

semua perbuatan manusia

poster

pengumuman yang dipasang
di tempat umum

glosarium

150
rapor

laporan hasil

restoran

rumah makan

sabana

padang rumput yang ada
pepohonannya

salam

ucapan selamat

sampah

barang barang sisa
yang tidak berguna lagi

saudara sepupu

anaknya paman atau tante

sejarah

peristiwa yang benar benar
terjadi pada masa lalu

silsilah keluarga

asal usul keluarga

sopan

hormat

subur

sifat tanaman yang segar
dan tumbuh sehat

surat penghargaan

surat keterangan
tentang keberhasilan seseorang

taman anggrek

perkebunan anggrek

tanggung jawab

tugas yang harus dilakukan

tanpa pamrih

tidak perlu balasan dan hadiah

tante

saudara perempuan dari ibu atau ayah

unik

lain dari yang lain

video perkawinan

gambar hidup dan nyata
sewaktu acara perkawinan
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