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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat
rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen
Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, 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.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak
cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk
digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh
Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya
kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down
load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh
masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial
harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih
mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia
maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat
memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan
ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan
manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku
ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan
kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009

Kepala Pusat Perbukuan
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Dalam buku ini kamu akan belajar kewarganegaraan.
Kamu akan dibentuk menjadi anak yang memiliki rasa
kebangsaan. Anak yang cinta tanah air. Kamu juga akan
dibimbing untuk mengerti hak dan kewajibanmu sebagai
warganegara.

Buku ini disajikan dengan cara berdialog. Tujuannya
agar kamu tidak bosan. Sehingga kamu akan senang
membacanya.

Buku ini menampilkan keragaman sajian meliputi
Mari Dipahami, Mari Berdiskusi, Mari Diingat, Mari
Berlatih, dan Bagaimana Pendapatmu. Dengan
membaca buku ini, kamu diharapkan akan menjadi anak
yang mulia. Anak yang bertakwa dan berguna bagi nusa
dan bangsa.

Kritik dan saran penyusun harapkan demi perbaikan
buku ini. Tak lupa penyusun sampaikan terima kasih pada
seluruh pihak yang membantu terselesaikannya buku ini.

Surabaya, Maret 2007

 Penyusun
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1Makna
Sumpah Pemuda

Bab

Indonesia mempunyai berbagai macam
budaya, bahasa, dan adat istiadat. Jika kamu pergi
ke Pulau Madura, kamu akan melihat budaya
Madura. Kamu akan mendengar bahasa yang
digunakan di Madura. Kamu akan melihat pakaian
adat yang mereka pakai.

Ketika kamu pergi ke Bali, kamu juga akan
melihat budaya yang ada di Bali. Kamu akan
mendengar bahasa yang digunakan di Bali.
Kamu akan melihat pakaian adat yang mereka
pakai. Begitu juga, ketika kamu pergi ke tempat-
tempat lain.

Kamu bisa membayangkan seandainya
masing-masing daerah hanya mengenal
budayanya sendiri. Mereka tidak mau mengenal
budaya daerah lain. Apa yang terjadi? Untuk
itulah, semua disatukan dengan satu sumpah
yang disebut ”Sumpah Pemuda”.

Tahukah kamu makna Sumpah Pemuda?
Pada bab ini kamu akan mempelajari makna
Sumpah Pemuda dan mengamalkan nilai-
nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
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PPPPPeta Keta Keta Keta Keta Konseonseonseonseonseppppp

pembahasannya meliputi

Makna Sumpah Pemuda

Pengamalan Nilai
Sumpah Pemuda

Makna Satu Nusa Satu
Bangsa dan Satu Bahasa

Mengembangkan
sikap toleransi

Keanekaragaman
budaya

Lahirnya
sumpah
pemuda

Lahirnya
semangat

persatuan dan
kesatuan

membahas tentangmembahas tentang

Teruskan perjuangan para pahlawan
dengan belajar yang tekun dan

meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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Anak-anak, apakah kalian sudah bisa
menyanyikan lagu “Satu Nusa, Satu Bangsa”?

Saya bisa, Bu.

Belum, tolong
jelaskan, Bu!

Sebelum ibu menerangkan maknanya,
ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu “Satu
Nusa, Satu Bangsa” sambil memperhatikan pulau

di Indonesia pada peta.

Apakah kalian tahu makna
lagu “Satu Nusa, Satu

Bangsa?”

A. Makna Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa



Bab 1 Makna Sumpah Pemuda
4 K NP

Gambar 1.1
Peta Indonesia

Sumber: Atlas Indonesia0-1964

Sumpah Pemuda bertujuan untuk menyatukan
daerah-daerah yang ada di Indonesia, dari Sabang
sampai Merauke. Semua mengakui satu nusa, satu
bangsa, dan satu bahasa. Agar kamu memahami
makna dari kata ”satu nusa, satu bangsa, dan satu
bahasa” maka perhatikan sejarah dicetuskannya
Sumpah Pemuda berikut ini.

Satu Nusa Satu BangsaSatu Nusa Satu BangsaSatu Nusa Satu BangsaSatu Nusa Satu BangsaSatu Nusa Satu Bangsa
Ciptaan: L. Manik

Satu nusa
Satu bangsa
Satu bahasa kita

Tanah air pasti jaya
Untuk selama-lamanya

Indonesia pusaka
Indonesia tercinta

Nusa, bangsa, dan bahasa
Kita bela bersama

Gambar 1.2
Tanah Air kita Indonesia

Sumber:www.geocities.com1964
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Bangsa Indonesia sudah cukup lama dijajah
oleh bangsa asing. Bangsa yang pertama kali
datang adalah Portugis. Mereka semula berdagang
namun akhirnya menjajah Maluku. Kemudian disusul
Belanda, Inggris, dan Jepang.

Bangsa Belanda semula datang dengan alasan
ingin berdagang. Mereka ingin membeli rempah-
rempah sebagai kekayaan khas bangsa Indonesia.
Rempah-rempah adalah bahan yang akan diolah
untuk dijadikan penghangat tubuh. Mereka
membutuhkan rempah-rempah karena mereka
tinggal di daerah yang bersuhu dingin.

Inggris adalah tetangga Belanda, sama-sama
bangsa Eropa. Inggris ingin menggantikan posisi
Belanda sebagai penjajah di Indonesia. Inggris
menjajah bangsa Indonesia hanya sebentar.
Selanjutnya, Belanda lagi yang menjajah bangsa
Indonesia hingga tiga setengah abad lamanya.
Artinya selama 350 tahun.

Ketika bangsa Jepang datang ke Indonesia, mereka
mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Hal
ini disebabkan, Jepang dan Indonesia sama-sama dari
benua Asia. Jepang disambut dengan senang.
Kenyataannya, bangsa Jepang
juga menjajah bangsa Indonesia.

Perjuangan melawan
penjajah sudah dilakukan
sejak dahulu. Tidak hanya
oleh generasi tua, misalnya,
Budi Utomo, PNI, Syarikat
Is lam,  dan sebagainya.
Akan tetapi, dilakukan juga oleh
perkumpulan-perkumpulan
pemuda Indonesia. Mereka
bergabung dalam organisasi
kepemudaan, misalnya, Trikoro Darmo (tahun 1915),
yang kemudian berganti nama Jong Java (1918).
Kumpulan orang Sumatera membentuk Jong

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Menurut pendapatmu
mengapa bangsa

Belanda bisa menjajah
bangsa kita sampai tiga

setengah abad lamanya?

Gambar 1.3
Budi Utomo

Sumber: www.swaramuslim.net5
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Para tokoh dan pemuda tahu bahwa penjajah
tidak mungkin dilawan dengan senjata. Per-
senjataan mereka lebih lengkap dan lebih hebat.
Sementara bangsa kita tidak memiliki persenjataan
untuk melawan mereka. Senjata kita hanyalah bambu
runcing, keris, tumbak dan sejenisnya. Untuk
mengusir penjajah kita harus bersatu. Bukankah satu
lidi jika dipatahkan akan mudah patah dibandingkan
dengan banyak lidi yang diikat jadi satu? Persatuan
merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan dalam
pembangunan. Tanpa persatuan kita tidak mungkin
bisa membangun.

Saat itu perjuangan melawan penjajah tidak
berhasil karena hanya dilakukan oleh daerah-daerah
tertentu, dan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Oleh karena itu, golongan atau kelompok-kelompok
tersebut harus dipersatukan.

Gambar 1.4
Para pemuda Indonesia
dari berbagai daerah
sedang berkumpul dalam
Kongres Pemuda II.

Sumber: Sejarah Nasional Indonesia VI50-1964

Sumatera Bond (tahun 1917). Mereka di antaranya
adalah Moh. Hatta, Moh. Yamin, dan sebagainya.
Pemuda Sulawesi membentuk Jong Celebes dan
sebagainya. Mereka mempunyai peran yang cukup
besar dalam perjuangan bangsa dan negara ini.
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Ketua : Sugondo Joyopuspito
Wakil ketua : Joko Marsaid
Sekretaris : Moh. Yamin
Bendahara : Amir Syarifuddin
Anggota : Rohyati, Kocosungkono, Johan Mohammad

  Senduk, J. Leimena

Ketua : M. Tabrani (Jong Java)

Wakil ketua : Sumarto (Jong Java)

Sekretaris : Jamaludin Adinegoro (Jong
Sumatera Bond)

Bendahara : Suwarso (Jong Java)

Anggota :
- Sanusi Pane (Jong Batak)
- Hamami (Sekar Rukun – Jong Sunda)
- Bahder Johan (Jong Sumatera Bond)
- Sarbaini (Jong Sumatra Bond)
- Paul Pinantoan (Pelajar Minahasa)
- Jan Toule Soulehuwa (Jong Ambon).

Gambar 1.5
Gedung
diselenggarakannya
Kongres Pemuda II.

Sumber: www.e-dukasi.net

Pada tanggal 15 November 1925, diadakan
pertemuan organisasi-organisasi pemuda. Hadir
dalam pertemuan itu wakil-wakil dari Jong Java,
Jong Sumatra Bond, Jong Ambon, Pelajar
Minahasa, dan lain-lain. Mereka ingin mengadakan
pertemuan yang lebih luas lagi. Pada bulan April
1926 mereka mengadakan Kongres Pemuda I,
dengan susunan Panitia sebagai berikut.

Panitia tersebut sepakat mengajak semua
organisasi kepemudaan di Indonesia dilebur
menjadi satu. Oleh karena itu, pada bulan Juni 1928
mereka sepakat berkumpul di Jakarta. Mereka
memutuskan akan mengadakan kongres lagi
dengan panitia sebagai berikut.
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Pada tanggal 27-28 Oktober 1928 diadakan
Kongres Pemuda II. Kongres tersebut dihadiri
semua perkumpulan pemuda dan mahasiswa, serta
partai politik. Mereka menyatakan bahwa persatuan

sangat diperlukan. Tanpa persatuan dan
kesatuan perjuangan akan sia-sia. Pada
saat Kongres Pemuda II lagu Indone-
sia Raya yang diciptakan oleh Wage
Rudolf Supratman diperdengarkan.

Moh. Yamin adalah pemuda yang
cukup pandai. Dia menyusun rumusan
kongres dari sisi sejarah. Menurutnya
bahwa Indonesia sejak dulu adalah

negara yang satu, tidak terpecah-pecah. Sebagai bukti
zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit.
Keduanya adalah kerajaan maritim, yang mampu
mempersatukan Indonesia yang terdiri atas beberapa
ribu pulau tersebut. Rumusan itulah yang kemudian
dijadikan sebagai isi Sumpah Pemuda. Isi Sumpah
Pemuda tersebut adalah sebagai berikut.

Sumpah PSumpah PSumpah PSumpah PSumpah Pemememememudaudaudaudauda

Kami putra dan putri Indonesia
mengaku

bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia,

mengaku
berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan,

bahasa Indonesia.

Gambar 1.6
Lagu Indonesia Raya
ciptaan Wage Rudolf
Supratman
diperdengarkan saat
Kongres Pemuda II.

Sumber: www.beritasore.com0
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Dengan penjelasan tersebut,
apakah kalian sudah memahami makna “Satu

Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa?”

Saya tahu, Bu. Ini artinya
pemuda

tidak boleh berpangku
tangan dan harus

berada di garis depan
dalam mewujudkan

persatuan dan kesatuan.

Bu, sejak dulu tanah air kita
adalah Indonesia. Mengapa

harus ada sumpah?

Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa
menjawab pertanyaan temanmu

Setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda, para
pemuda semakin giat berjuang. Meskipun hanya
bersenjata bambu runcing, akhirnya bangsa kita bisa
terlepas dari tangan penjajah. Semua ini berkat
rahmat dan rida dari Tuhan. Selain itu, semua juga
karena semangat perjuangan pemuda dan para
pahlawan lainnya.

Sebagai generasi penerus, kamu harus tetap
membina persatuan dan kesatuan. Selain itu, kamu
juga harus rajin belajar sebagai wujud untuk
meneruskan perjuangan para pahlawan.
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Saya, Bu. Hal ini dilakukan untuk
memperkuat rasa persaudaraan di
antara suku bangsa yang ada. Juga

untuk memperkuat perjuangan
melawan penjajah.

Jawaban yang sangat
bagus. Betul sekali. Dengan

sumpah itu, timbul rasa
memiliki. Rasa kedaerahan

dilebur menjadi rasa
kebangsaan, yaitu bangsa

Indonesia. Mereka berjuang
bukan hanya untuk daerah,
yang lebih penting adalah

untuk merebut
kemerdekaan Indonesia.

Apakah saya
boleh berbicara
dengan bahasa
daerah saya di
sekolah, Bu?

Sebaiknya kita
menggunakan bahasa
Indonesia. Tujuannya
agar orang lain yang

tidak sebahasa dengan
kita mengerti maksud

pembicaraan kita. Selain
itu, mereka juga tidak

akan tersinggung.
Karena itulah, bahasa

Indonesia dijadikan
sebagai bahasa

persatuan.
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Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Menyadarkan kepada para pemuda akan
pentingnya perjuangan.
Meningkatkan rasa persaudaraan di antara
pemuda-pemuda Indonesia.
Menciptakan persatuan dan kesatuan bagi
bangsa Indonesia.
Ingin mencapai Indonesia Merdeka.

Tujuan Sumpah Pemuda

Bentuk kelompok dua anak!
Diskusikan dengan kelompokmu!
Kerjakan di buku latihanmu!
1. Bisakah Indonesia merdeka tanpa adanya

persatuan?
2. Mengapa para pejuang kita tidak berhasil

mengusir penjajah?
3. Mengapa para penjajah tidak mungkin

dilawan dengan senjata?
4. Apa senjata yang paling ampuh

untuk mengusir penjajah?
5. Apa tugasmu sebagai generasi

penerus?

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berdiskdiskdiskdiskdiskusiusiusiusiusi
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Mari DiingMari DiingMari DiingMari DiingMari Diingaaaaattttt

Indonesia dijajah oleh bangsa asing selama
3,5 abad. Negara penjajah itu, antara lain,
Belanda, Inggris, Jepang.
Tujuan semula bangsa Belanda datang ke
Indonesia adalah untuk membeli rempah-
rempah asli Indonesia.
Ketika datang, bangsa Jepang mengaku
sebagai saudara tua, karena  merasa sama-
sama dari bangsa di Asia. Akan tetapi,
ternyata Jepang menjajah lebih kejam
daripada bangsa lainnya.

Para penjajah tidak mungkin dilawan dengan
senjata. Mereka memiliki senjata lebih
lengkap dan lebih hebat dari senjata bangsa
kita.

Senjata yang paling ampuh untuk melawan
penjajah adalah persatuan.

Organisasi pemuda se-Indonesia ber-
kumpul di Jakarta pada tanggal 28 Oktober
1928 untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda.

Lagu kebangsaan Indonesia “Indonesia
Raya” yang diciptakan oleh Wage Rudolf
Supratman diperdengarkan kali pertama
pada saat Kongres Pemuda II, tanggal
28 Oktober 1928.

Tugas pemuda saat ini adalah memahami
dan melaksanakan makna persatuan dan
kesatuan.
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Kerjakan di buku latihanmu!
Isi titik-titik di bawah ini!
1. Bangsa Jepang mengaku kepada bangsa Indonesia

sebagai ....
2. Perlawanan terhadap penjajah selalu kalah sebab ....
3. Senjata khas perlawanan bangsa Indonesia adalah ....
4. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul di ....

untuk menyampaikan ikrarnya.
5. Sejak adanya ikrar pemuda, bangsa Indonesia semakin ....
6. Meskipun berbeda pulau, kita tetap satu ....
7. Meskipun berbeda suku bangsa, kita tetap satu ....
8. Jika ada pertemuan antarsuku bangsa,

sebaiknya menggunakan bahasa ....
9. Tujuan utama Sumpah Pemuda adalah ....
10. Syarat mutlak keberhasilan perjuangan bangsa adalah ....

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatihtihtihtihtih
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Nilai yang terkandung
dalam Sumpah Pemuda kita

amalkan, Pak.

Bagus. Lalu
bagaimana cara

mengamalkan nilai
Sumpah Pemuda

itu?

Anak-anak, setelah kalian
mengerti makna sumpah
pemuda, apa yang harus

kalian lakukan?

Sesama kawan tidak boleh
bertengkar, Pak. Kita kan

sama-sama warga Indonesia.

Jawaban kalian bagus semua. Kalian luar
biasa. Kalau begitu amalkan apa yang sudah

kalian ketahui.

Kita harus saling
menghormati

satu sama lain, Pak. Kita tidak boleh menghina
daerah lain.

Kita harus bisa
berbahasa

Indonesia, Pak.

B. Pengamalan Nilai Sumpah Pemuda
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Dari SaDari SaDari SaDari SaDari Sabang Sampai Merbang Sampai Merbang Sampai Merbang Sampai Merbang Sampai Meraukaukaukaukaukeeeee
Ciptaan: R. Surarjo

Dari Sabang sampai Merauke
Berjajar pulau-pulau
Sambung-menyambung menjadi satu
Itulah Indonesia

Indonesia tanah airku
Aku berjanji padamu
Menjunjung tanah airku

Kamu sudah tahu bahwa Indonesia terdiri atas
beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke.
Indonesia juga terdiri atas beberapa suku
bangsa, bahasa, adat, dan budaya. Semua itu
adalah kekayaan Indonesia yang patut
dibanggakan.

Menyadari akan keadaan tersebut, Sumpah
Pemuda mengajak kepada bangsa Indonesia untuk
bersatu. Bersatu untuk melawan penjajah, bersatu
untuk membangun bangsa. Jika bersatu, pekerjaan
berat pun akan menjadi ringan. Bersatu kita teguh
bercerai kita runtuh.

Tuhan sengaja menciptakan manusia dari
berbagai macam suku, bahasa, perbedaan warna kulit.
Semua itu bertujuan agar kamu saling mengenal. Ada
pepatah “Tak kenal maka tak sayang”. Oleh karena
itu, antarsesama manusia harus saling mengenal.
Apalagi terhadap sesama bangsa Indonesia, karena
pada dasarnya semua adalah saudara kita juga.

Ayo nyanyikan bersama lagu berikut ini.

Tanah airku Indonesia

Gambar 1.7
Indonesia terdiri atas
beberapa pulau, dari
Sabang sampai
Merauke.

Sumber: www.acehmediacenter.or.id
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Slamet lahir di Pulau Jawa, Siti lahir di Pulau
Madura, dan  Ambar lahir di Pulau Sulawesi. Mereka
berhak mengaku sebagai orang Indonesia. Karena

tanah air mereka adalah Indonesia.
Perbedaan itu menjadi ciri khas

bangsa Indonesia. Ragam budaya yang
dimiliki bangsa menjadi daya tarik
tersendiri bagi wisatawan asing.
Semakin banyak wisatawan asing yang
datang ke Indonesia, semakin banyak pula
penghasilan bangsa Indonesia.

Gambar 1.9
Beberapa macam tarian
daerah

Tari Gawai Padi
dari Kalimantan Barat

Tari Senandung Kipas
dari Riau

Tari Gantar
dari Kalimantan Timur

Perhatikan
keanekaragaman yang

dimiliki bangsa Indonesia
berikut!

Gambar 1.8
Ragam budaya bangsa
menjadi daya tarik
wisatawan.

Sumber:www.edratna.files.worldpress.com50-

Sumber: Poster Tari Tradisional Nusantara
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Gambar 1.10
Beberapa macam
rumah adat.

Gambar 1.11
Beberapa macam
senjata tradisional.

Rumah Batak Karo dari Sumatera Utara Rumah Gadang dari Sumatera Barat

Rumah adat Madura dari Jawa Timur Rumah adat Papua

Clurit Dari Jawa
Timur Parang

Salawaka dari
Maluku

Golok dari
DKI Jakarta

Rencong dari
Aceh

Sumber: Poster Senjata Tradisional Nusantara

Sumber: Poster Rumah Adat Nusantara
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Gambar 1.12
Beberapa macam
pakaian adat.

Pakaian adat Aceh Pakaian adat Riau Pakaian adat Sumatra
Utara

Sumber: Kompas, 3 Juli 2005 Sumber: Kompas, 21 Juni 2005

Gambar 1.13
Beberapa macam
budaya daerah.

Ondel-ondel Reog

Sumber: Poster Pakaian Adat Nusantara
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Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa
bangsa Indonesia memiliki aneka ragam budaya
daerah. Budaya daerah adalah budaya nasional.
Semakin banyak budaya daerah semakin
memperkaya budaya nasional.

Selain kaya dengan keragaman budaya, Indonesia
juga memiliki alam yang sangat subur. Kamu harus
bangga dengan keadaan alam yang sedemikian indah
dan suburnya. Keindahan alam ini juga bisa
mendatangkan devisa yang cukup besar. Belum lagi
kesuburan tanahnya, yang bisa menghasilkan berbagai
macam hasil bumi dan hasil hutan.

Indonesia adalah negara yang beriklim tropis.
Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa.
Karena beriklim tropis, Indonesia mendapatkan
sinar matahari sepanjang tahun, dengan suhu rata-
rata antara 24 sampai dengan 26 derajat Celsius.
Keadaan iklim seperti ini sangat menguntungkan,
baik untuk kehidupan maupun untuk pertanian.

Sebagai warga yang berketuhanan, kamu harus
bersyukur atas tanah air Indonesia. Untuk itu, kamu
harus menjaga keutuhan wilayah tanah air ini agar
tetap bersatu. Meskipun terpisah secara alam, tetapi
harus dipahami bahwa pulau-pulau kecil itu pun
bagian dari wilayah Indonesia.

Gambar 1.14
Kamu harus bersyukur
atas tanah air Indonesia.

Sumber: www.divetrip.com50-

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Perlukah bangsa Indonesia
mensyukuri kondisi tanah
air Indonesia yang akhir-

akhir ini sering terjadi
pertikaian antar suku?
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Coba perhatikan penjelasan
Bapak berikut!

Bagaimana cara menjaga keutuhan wilayah
Indonesia yang luas itu, Pak?

Kita amalkan nilai-nilai
Sumpah Pemuda. Selain itu,

negara kita membentuk
pasukan keamanan. Anggota
TNI dan Polri adalah pasukan

terdepan dalam menjaga
keamanan wilayah negara

kita. Semua warga Indonesia
juga mempunyai kewajiban

yang sama untuk
menjaganya.

Mungkinkah seluruh wilayah negara kita
diserang bangsa lain, Pak?

Pada hakikatnya, menyerang
satu pulau kecil saja di wilayah
Indonesia, berarti menyerang
negara Indonesia. Mengapa

demikian? Karena pulau kecil itu
pun bagian dari Indonesia.

Bolehkah kita pilih-pilih
dalam berteman, Pak?
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Manusia adalah makhluk sosial, yang selalu
membutuhkan orang lain. Artinya, kamu selalu
berteman dengan orang lain. Dalam berteman
jangan sampai membeda-bedakan suku dan
golongan. Kamu harus bisa memahami
perbedaan dan bisa menghargai setiap
perbedaan. Dengan perbedaan yang dimiliki
masing-masing teman, akan mengajarkan
hidup bertoleransi dan saling mengenal.

Suku bangsa-suku bangsa itu adalah bagian
dari bangsa Indonesia. Mereka mempunyai hak
dan kewajiban yang sama. Mereka mempunyai
harkat dan martabat yang sama. Di hadapan
Tuhan, semua manusia sama. Yang
membedakan adalah ketakwaannya kepada Tuhan.
Oleh karena itu, kamu tidak boleh membedakan suku
yang satu dengan lainnya.

Dalam hal ini sikap toleransi, hormat menghormati
antarsesama warga negara sangat diperlukan. Hal ini
merupakan upaya untuk menciptakan persatuan dan
kesatuan. Ini juga merupakan pengamalan terhadap
nilai-nilai Sumpah Pemuda.

Setiap suku bangsa mempunyai ragam bahasa
yang tidak sama. Bahasa adalah alat komunikasi.
Dengan bahasa, kamu akan mudah menyampaikan
maksud hati kepada seseorang. Ada pepatah,
“Bahasa menunjukkan bangsa”. Apabila kamu
berkomunikasi dengan orang yang berlainan suku,
hendaknya menggunakan bahasa Indonesia.
Karena bahasa Indonesia merupakan salah satu
alat pemersatu bangsa.

Selain bahasa, ada lagi alat pemersatu bangsa
Indonesia, yaitu lagu kebangsaan dan bendera
merah putih. Ketiga hal itu sebagai simbol dan juga
sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Gambar 1.15
Mereka mempunyai hak
dan kewajiban yang
sama terhadap negara.

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Antonio anak Maluku.
Antonio baru saja pindah

di Surabaya. Teman-
temannya kebanyakan

anak Jawa. Menurut
pendapatmu, bahasa apa

yang harus digunakan
Antonio dalam

berkomunikasi? Perlukah
Antonio belajar bahasa

Jawa?

Sumber: www.myhero.com50-
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Inilah  kekhasan yang dimiliki oleh bangsa In-
donesia. Bangsa lain tidak memiliki kekhasan ini.
Indonesia memiliki keragaman suku bangsa,
bahasa, agama, adat, dan budaya. Oleh karena itu,
bangsa Indonesia memiliki semboyan “Bhinneka
Tunggal Ika”. Artinya, meskipun berbeda-beda,
tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia.

Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia harus
kamu tunjukkan kepada semua orang. Siapa lagi
yang akan menghargai kebudayaan bangsa kalau
bukan kamu sendiri? Bangsa yang besar adalah
bangsa yang mau menghargai jasa bangsanya
sendiri. Wujud kebanggaan itu antara lain sebagai
berikut.

Senang menggunakan atribut bangsa. Misalnya,
menggunakan lencana burung garuda, lencana
bendera merah putih, karena menunjukkan
lambang dan bendera negara Indonesia.

Menggunakan produksi dalam negeri. Misalnya,
memakai pakaian batik khas Indonesia, karena
batik merupakan karya budaya bangsa Indonesia.

Lebih memahami kebudayaan sendiri daripada
kebudayaan asing karena budaya Indonesia
mengandung nilai-nilai luhur.

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berdiskdiskdiskdiskdiskusiusiusiusiusi

Bentuk kelompok dua anak!
Diskusikan dengan kelompokmu!
Kerjakan di buku latihanmu!
1. Mengapa kekayaan Indonesia perlu

dibanggakan?
2. Mengapa Indonesia memiliki banyak

kebudayaan?

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana

Teman-temanmu banyak
yang menggunakan
produk luar negeri.
Bagaimana dengan
kamu? Apa pendapatmu?
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Mari DiingMari DiingMari DiingMari DiingMari Diingaaaaattttt

Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang
patut dibanggakan adalah Indonesia terdiri
atas beberapa ribu pulau, dengan berbagai
suku bangsa, bahasa, budaya, dan adat
istiadat.
Sumpah Pemuda mengajak kepada seluruh
unsur bangsa Indonesia untuk bersatu dalam
melawan penjajah, dan membangun bangsa
untuk mencapai Indonesia merdeka.
Tuhan sengaja menciptakan manusia dari
berbagai suku bangsa dengan berbagai
macam perbedaan dengan tujuan agar kamu
semua (manusia) saling mengenal antara
yang satu dengan yang lainnya. Karena pada
dasarnya kamu semua adalah bersaudara.

3. Apa keuntungan yang diperoleh negara
dengan adanya ragam budaya bangsa?

4. Hasanuddin lebih senang disebut sebagai
anak Bugis daripada anak Indonesia.
Bagaimana pendapatmu?

5. Apa arti bahasa menunjukkan bangsa?
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Ragam budaya bangsa menjadi daya tarik
tersendiri bagi wisatawan asing. Semakin
banyak wisatawan asing yang datang ke
Indonesia, akan semakin banyak pula devisa
negara yang diperoleh.
Indonesia memiliki banyak ragam budaya
karena Indonesia terdiri atas berbagai suku
bangsa yang memiliki budaya yang berbeda
pula.
Indonesia terletak di sepanjang garis
khatulistiwa yang beriklim tropis. Keuntungan
daerah beriklim tropis adalah

mendapatkan sinar matahari sepanjang
tahun,
suhu rata-rata antara 24-26 derajat
Celcius,
hanya memiliki dua musim, yaitu musim
penghujan dan kemarau.

Semua warga negara mempunyai kewajiban
yang sama untuk membela dan memper-
tahankan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pada hakikatnya, menyerang salah
satu pulau di Indonesia berarti menyerang
negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat
dibutuhkan jiwa persatuan dan kesatuan.
Selain itu, juga dibutuhkan sikap patriotisme.
Perbedaan yang dimiliki suku bangsa,
mengajarkan untuk hidup bertoleransi dan
saling menghormati antara suku bangsa yang
satu dengan suku yang lainnya.
Alat pemersatu bangsa, antara lain,

bendera negara,
lagu kebangsaan,
bahasa pengantar.
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Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatihtihtihtihtih

Kerjakan di buku latihanmu!
Isi titik-titik di bawah ini!
1. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa diciptakan oleh ….
2. Bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan alasan ….
3. Bahasa persatuan di negara kita adalah bahasa ….
4. Indonesia dapat mengusir penjajah karena … dan ….
5. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal ….
6. Indonesia sangat luas, digambarkan dalam lagu ….
7. Sumpah Pemuda mengajak kepada bangsa untuk ….
8. Tari Remo berasal dari ….
9. Ondel-ondel berasal dari daerah ….
10. Salah satu alat pemersatu bangsa adalah ….

Wujud kebanggaan kamu sebagai bangsa
Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Senang menggunakan atribut bangsa.
Misalnya, menggunakan lencana burung
garuda, lencana bendera merah putih,
dan sebagainya.
Menggunakan produksi dalam negeri
bangsa. Misalnya, memakai pakaian
batik khas Indonesia, dan sebagainya.
Lebih memahami kebudayaan sendiri
daripada kebudayaan asing.
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Kerjakan di buku latihanmu!

A.A.A.A.A. Pilih jaPilih jaPilih jaPilih jaPilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!

1. Tujuan semula bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah ....
a. Berdagang
b. Menjajah
c. Rekreasi

2. Bangsa asing yang mengaku sebagai saudara tua
Indonesia adalah ....
a. Portugis
b. Belanda
c. Jepang

3. Senjata paling ampuh untuk melawan penjajah adalah ....
a. Persenjataan
b. Kekuatan
c. Persatuan dan kesatuan

4. Para pemuda menyampaikan ikrarnya pada tanggal ....
a. 28 Oktober 1928
b. 8 Oktober 1928
c. 28 Oktober 1908

5. Ikrar tersebut kemudian dikenal dengan nama ....
a. Ikrar Pemuda
b. Janji Pemuda
c. Sumpah Pemuda

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatih Batih Batih Batih Batih Bab 1b 1b 1b 1b 1
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6. Makna yang paling dalam dari ikrar tersebut adalah ....
a. Bangsa Indonesia kaya
b. Bangsa Indonesia beragam
c. Persatuan dan kesatuan bangsa

7. Tujuan utama Sumpah Pemuda adalah ....
a. Mempersatukan bangsa
b. Melawan penjajah
c. Mengumpulkan bangsa

8. Indonesia memiliki banyak budaya karena ....
a. Terdiri atas berbagai suku
b. Banyaknya budaya daerah
c. Banyaknya ragam budaya

9. Perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing
suku bangsa mengajarkan kepada kita untuk hidup ....
a. Bertoleransi
b. Bersaing
d. Bersama

10. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban
untuk ... keutuhan NKRI.
a. Menjaga
b. Menjamin
c. Melestarikan
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BBBBB..... JaJaJaJaJawwwwwaaaaab perb perb perb perb pertanytanytanytanytanyaan berikaan berikaan berikaan berikaan berikut!ut!ut!ut!ut!

1. Apa manfaatnya jika bangsa ini bersatu?
2. Mengapa kita harus bersatu?
3. Sebutkan alat pemersatu bangsa!
4. Bagaimana cara melawan penjajah yang paling tepat?
5. Tuliskan isi Sumpah Pemuda!
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Norma adalah aturan. Aturan ada di mana-
mana.  Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat
selalu ada aturan. Aturan dibuat untuk menciptakan
suasana rukun, aman, tenteram, dan damai dalam
kehidupan masyarakat.

Bisa kamu bayangkan jika tidak ada aturan.
Kamu akan berbuat semaumu, temanmu juga
akan berbuat semaunya sendiri sehingga
tidak ada toleransi. Kehidupan jadi kacau dan
sering terjadi pertengkaran. Masalah baru
akan muncul karena masing-masing orang
tidak rukun. Akibatnya kehidupan di masyarakat
tidak aman, tidak tenteram, dan tidak damai.

Untuk itu, kamu perlu mengenal aturan yang
berlaku di lingkungan masyarakat sekitarmu.
Kamu dapat menyebutkan contoh aturan-aturan
yang berlaku di masyarakat sekitarmu.
Selanjutnya, kamu dapat melaksanakan aturan-
aturan itu dalam kehidupanmu di masyarakat.

2
Bab

Norma yang Berlaku
di Masyarakat
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PPPPPeta Keta Keta Keta Keta Konseonseonseonseonseppppp

pembahasannya meliputi

Norma yang Berlaku di
Masyarakat

membahas tentang

Macam-
macam
aturan

Memahami
aturan

Mengenal aturan di
Masyarakat

Pelaksanaan aturan
di masyarakat

Pelaksanaan
Aturan
Hukum

Pelaksanaan
aturan di
kampung

Aturan yang berlaku
di masyarakat

membahas tentang

Peraturan
di sekolah

Peraturan
di jalan raya

Pelaksanaan
Aturan ketika

bertamu

membahas tentang

Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua.
Artinya: Budi bahasa/pekerti yang baik tidak akan dilupakan orang

meskipun sudah meninggal dunia.
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Aturan itu tata tertib.

1. Memahami aturan

Aturan itu ketentuan
yang harus diikuti.

Aturan itu ketentuan yang
tidak boleh dilanggar. Jika

dilanggar dapat sanksi.

Anak-anak, tahukah
kalian yang dimaksud

dengan aturan?

Pernahkah
kalian

menjalankan
aturan?

Benar anak-anak,
setiap kegiatan,

kita selalu
menggunakan
aturan supaya
tidak terjadi
perselisihan.

Pernah, Pak. Semua
permainan yang kami
ikuti ada aturannya.

A. Mengenal Aturan di Masyarakat
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Permainan sepak bola adalah olahraga yang
populer saat ini. Beda halnya dengan gobak sodor.
Permainan ini merupakan permainan tradisional
yang saat ini banyak dilupakan. Namun demikian,
permainan ini juga mempunyai aturan yang harus

diikuti oleh semua yang bermain.
Dalam sepak bola jika tidak ada
aturan, masing-masing pemain
akan bermain semaunya sendiri
dan bisa-bisa terjadi baku hantam
antarpemain.

Aturan tidak hanya berlaku
dalam permainan dan olahraga.
Aturan banyak dijumpai di
masyarakat. Siapa masyarakat itu?
Masyarakat adalah kumpulan dua
orang atau lebih yang mempunyai

hubungan tertentu. Masyarakat yang paling kecil adalah
keluarga. Kumpulan dari beberapa keluarga disebut
rukun tetangga (RT). Kumpulan dari beberapa RT akan
membentuk rukun warga (RW). Kumpulan beberapa
RW akan membentuk desa atau kelurahan.

Aturan dibuat untuk menciptakan masyarakat
yang harmonis dan tidak terjadi keributan. Jika tidak
ada aturan, kehidupan masyarakat akan kacau.

bbbbb

Gambar 2.1
(a) Sepak bola dan (b)
gobak sodor.

Perhatikan gambar di bawah ini!

aaaaa
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2. Macam-macam aturan

Kamu perlu tahu bahwa aturan itu ada dua
macam, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis.
Aturan tertulis merupakan aturan yang dibuat
bersama, disepakati bersama secara tertulis untuk
dilaksanakan bersama. Aturan tidak tertulis disebut
juga dengan hukum kebiasaan atau konvensi.

Aturan tertulis banyak dijumpai di masyarakat,
di sekolah, maupun di kantor-kantor swasta maupun
pemerintah. Contohnya tata tertib sekolah, aturan
dalam olahraga, seperti sepak bola, bola voli, bola

Mestinya begitu, Bu, supaya kita
bisa membaca dan menjalankan

aturan itu. Kalau tidak ditulis kita
akan sering lupa.

Anak-anak, apakah setiap
aturan harus ditulis?

Adakah aturan yang
tidak tertulis?

Aturan itu ada yang tertulis
dan ada yang tidak tertulis, Bu.

Anak-anak, perlu
diketahui, selain tertulis,

ada aturan yang tidak
tertulis. Agar semua bisa
paham, coba perhatikan

penjelasan berikut!

Aturan ya harus
tertulis, Bu,
supaya bisa

dilaksanakan.
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Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Undang-Undang Dasar 1945
UU/Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang)
PP (Peraturan Pemerintah)
Perpres (Peraturan Presiden)
Perda (Peraturan Daerah) yaitu Peraturan
Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota, dan Peraturan Desa

Contoh hukum tertulis

basket, dan lainnya. Aturan dalam olah raga
berlaku sampai tingkat internasional. Semua negara
harus patuh terhadap aturan yang sudah dibuat
secara internasional

Dalam pemerintahan, aturan tertulis adalah
aturan yang dibuat dan disahkan oleh DPR atau
DPRD bersama pemerintah. Aturan itu disebut
dengan hukum undang-undang.

Lembaga pemerintah yang menjalankan aturan
atau hukum tertulis ini, yaitu kepolisian dan kejaksaan.
Jenis hukuman terhadap hukum tertulis ada dua macam
yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.
Hukuman pokok berupa hukuman mati, hukuman
penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.
Sedangkan hukuman tambahan berupa pengumuman
putusan, pencabutan hak, dan penyitaan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan
hukum. Artinya, segala sesuatu harus diatur dengan
aturan dan hukum yang berlaku. Sumber dari segala

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Di sekolahmu ada tata
tertib sekolah. Sudahkah
kamu melaksanakan tata
tertib tersebut?
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Dilarang parkir Dilarang memutar arah Dilarang masuk

Pelanggaran terhadap hukum tertulis sanksinya
sangat tegas. Jika pelanggarnya terbukti bersalah
dan telah ditetapkan oleh pengadilan, dia harus
didenda dengan uang atau bahkan harus masuk
penjara. Misalnya, perampokan, pembunuhan,
korupsi, dan sebagainya.

Aturan tidak tertulis merupakan kesepakatan
bersama yang berlaku dan dijalankan oleh anggota
masyarakat. Kesepakatan itu tidak harus ditulis karena
masing-masing sudah memahami. Apabila ada yang
melanggar akan mendapat sanksi moral dari
masyarakat, misalnya dikucilkan, dan sebagainya.

Gambar 2.2
Jika kamu melanggar
lalu lintas kamu akan
ditilang oleh polisi.

sumber hukum negara Indonesia adalah Pancasila.
Mengapa? Karena lima dasar yang ada dalam
Pancasila itu digali dari sendi kehidupan bangsa
Indonesia sendiri. Sendi-sendi itu merupakan
kebiasaan hidup bangsa.

Dalam hukum tertulis,
juga terdapat simbol-simbol
tertentu yang harus dimengerti
oleh masyarakat. Misalnya,
rambu-rambu lalu lintas.

Jika pengendara terbukti
melanggar rambu-rambu
tersebut akan diberi bukti
pelanggaran (tilang) oleh polisi. Pelanggar seperti ini
harus membayar denda kepada kas negara.

Perhatikan simbol-simbol lalu lintas di bawah ini!

Sumber: Kompas, 28 Februari 2005
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Aturan tidak tertulis sering juga kalian lakukan.
Aturan yang dibuat cukup didasarkan pada
kesepakatan bersama dan tidak harus ditulis. Kalian
juga bisa membuat aturan sendiri. Misalnya, dalam
permainan lompat tali, siapa yang melanggar harus
diganti, dan sebagainya.

Adat atau tradisi yang merupakan kebiasaan
hidup juga bisa menjadi aturan. Misalnya,
kesopanan dalam pergaulan. Anak yang tidak sopan
akan mendapat sanksi dari masyarakat. Sanksi itu
bisa berupa dikucilkan atau dibenci oleh masyarakat
tersebut.

Tradisi adalah kebiasaan hidup yang terpelihara
dalam masyarakat dan dijalankan bersama oleh
warga masyarakat tersebut. Tradisi ini sangat
dihormati dan dijaga, meskipun tidak harus ditulis.

Selain itu, ada simbol-simbol tertentu yang
harus dimengerti oleh masyarakat. Perhatikan
simbol di bawah ini.

Dilarang merokok Dilarang buang
sampah

Dalam keluarga, sering juga dibuat aturan.
Kebanyakan aturan yang dibuat di keluarga tidak
tertulis.

Mengapa dalam keluarga harus dibuat aturan?
Agar kehidupan dalam keluarga bisa berjalan
dengan baik. Untuk itulah, perlu adanya aturan yang
diberlakukan dalam keluarga tersebut.

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Menurut pendapatmu
mengapa kita harus
mematuhi tata tertib yang
telah dibuat oleh
masyarakat? Bagaimana
jika ada yang
melanggarnya?

Gambar 2.3
Trafic light salah satu
contoh rambu-rambu
lalu lintas.

Sumber: www.freefoto.com



37
KP NMari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas III

Aturan tidak tertulis yang ada misalnya, ketika
berangkat ke sekolah harus membiasakan berjabat
tangan dengan orang tua. Ketika keluar rumah,
harus izin dahulu kepada orang tua. Ketika pukul 6
sampai pukul 8, harus belajar. Ketika bangun tidur,
harus membersihkan tempat tidur sendiri. Setelah
mendapat penjelasan itu. Banyak anak yang ingin
tahu tentang aturan yang dibuat di rumah.

Jika di rumah, peraturan itu harus dibuat bersama
oleh anggota rumah tersebut, yang dipimpin oleh

kepala rumah tangga

Untuk apa aturan itu
dibuat, Bu?

Pada aturan atau hukum yang tak tertulis, sanksi itu
datangnya dari masyarakat, bisa berupa teguran

bahkan bisa juga dikucilkan oleh masyarakat.

Aturan dibuat untuk
mengatur anggotanya

agar tidak terjadi
pelanggaran hak.

Jika terjadi pelanggaran
hak, yang muncul

kekacauan. Karena itu,
harus ada sanksi yang

diberikan. Nah, agar tidak terjadi
kekacauan, tindakan, dan perbuatan harus

sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jika di tingkat kelurahan, aturan itu harus
dirembug bersama dengan para pamong dan

tokoh masyarakat sekitarnya.

Siapa yang membuat aturan
di rumah, Bu?

Lalu siapa yang membuat
aturan di kelurahan, Bu?

Apa sanksi bagi orang yang
melanggar aturan, Bu?
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Tahukah kamu, ada aturan yang berlaku di
tempat tinggalmu? Aturan itu ditetapkan dan harus
dipatuhi bersama oleh masyarakat tempat
tinggalmu, termasuk kamu. Salah satu contohnya
ketika tetanggamu mengadakan pengajian atau
acara keagamaan lainnya, bagi kamu yang tidak
seagama dilarang berisik atau berlari-larian di depan
rumahnya. Apalagi sampai mengganggu acara
tersebut.

Demikian juga terhadap aturan lainnya yang
ditetapkan bersama, diharapkan kesadaran masyarakat
untuk tetap teguh dalam melaksanakannya. Di samping
itu, para tokoh harus lebih dahulu memberikan contoh
dalam menegakkan aturan yang ada di masyarakatnya.
Perhatikan beberapa contoh aturan yang berlaku di
tengah masyarakat di bawah ini!

Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Bertamu tidak boleh melebihi pukul 21.00.
Bertamu lebih dari 3 hari harus lapor kepada
ketua RT.
Warga yang berusia 17 tahun ke atas (pria)
wajib ikut siskamling.
Setiap rumah wajib memberikan lampu
penerangan jalan.
Setiap rumah wajib memiliki bak sampah.
Setiap minggu ke-2 diadakan kerja bakti.
Setiap rumah diberi penghijauan

Contoh aturan di masyarakat

B. Aturan yang Berlaku di Masyarakat
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PPPPPerererereraaaaaturturturturturan yan yan yan yan yang sering dijumpai di jalan rang sering dijumpai di jalan rang sering dijumpai di jalan rang sering dijumpai di jalan rang sering dijumpai di jalan raaaaayyyyyaaaaa

Penyeberangan orang Dilarang mendahului kendaraan lain

Beri kesempatan Tikungan tajam ke kiri

Jalan tidak rata Banyak tikungan
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PPPPPerererereraaaaaturturturturturan yan yan yan yan yang dijumpai di sekang dijumpai di sekang dijumpai di sekang dijumpai di sekang dijumpai di sekolaholaholaholaholah

Bagaimana dengan tata tertib yang ada di
sekolah? Tata tertib di sekolah merupakan aturan
yang harus dipatuhi oleh warga sekolah. Beberapa
tata tertib tersebut di antaranya sebagai berikut

Bentuk kelompok dua anak!
Diskusikan dengan kelompokmu!
Kerjakan di buku latihanmu!

1. Mengapa di RT dan RW harus ada aturan?
2. Tuliskan tata tertib yang berlaku di sekolahmu!
3. Tuliskan dua aturan yang berlaku di

rumahmu!
4. Kebiasaan hidup manakah yang bisa

menjadi sebuah aturan?
5. Buat simbol/gambar tentang “daerah bebas

pemulung”!

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berdiskdiskdiskdiskdiskusiusiusiusiusi

TTTTTaaaaata Tta Tta Tta Tta Tererererertib di Sektib di Sektib di Sektib di Sektib di Sekolaholaholaholaholah

- Harus menggunakan seragam sekolah.
- Datang 15 menit sebelum bel berbunyi.
- Berbaris sebelum masuk ke ruang kelas.
- Berdoa sebelum pelajaran dan sesudahnya.
- Dilarang mengendarai sepeda di halaman sekolah.
- Dilarang meludah di lantai.
- Dilarang memakai perhiasan.
- Dilarang membawa handphone.
- Dilarang bertengkar.
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Aturan muncul ketika sudah terbentuk
masyarakat.

Masyarakat adalah perkumpulan dua orang
atau lebih yang mempunyai hubungan
tertentu.

Beberapa keluarga membentuk rukun
tetangga (RT). Beberapa RT membentuk rukun
warga (RW). Beberapa RW membentuk
sebuah kelurahan, dan seterusnya.

Aturan merupakan keputusan bersama yang
harus dilaksanakan  dan dijalankan bersama
pula.

Aturan dibuat dengan tujuan:

tidak terjadi pelanggaran hak,

hidup menjadi lebih tenang dan tenteram.

Jika ada aturan, pasti ada sanksinya. Bagi
para pelanggar, akan mendapatkan sangsi.

Pada aturan yang tak tertulis, sanksi itu
diserahkan kepada masyarakat. Sanksi itu
bisa berupa tindakan pengucilan atau
pembencian. Pada aturan tertulis, sanksi itu
diberikan oleh penegak hukum.

Adat kebiasaan atau tradisi suatu masyarakat
juga merupakan aturan.

Mari DiingMari DiingMari DiingMari DiingMari Diingaaaaattttt
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Indonesia adalah negara yang berdasarkan
hukum. Artinya, segala sesuatu harus diatur
dengan aturan dan hukum yang berlaku.
Sumber dari segala sumber hukum yang
ada di Indonesia adalah Pancasila.

Pelanggaran terhadap hukum tertulis
sanksinya sangat tegas. Bahkan jika
pelanggarnya terbukti bersalah dan telah
ditetapkan oleh pengadilan, dia harus
masuk penjara. Misalnya, perampokan,
pembunuhan, korupsi, dan sebagainya.

Gambar 2.4
Salah satu pengendara
sepeda motor
melanggar tata tertib
lalu lintas dengan
melewati trotoar.

Sumber: Kompas, 4 Februari 2005

Gambar 2.5
Kecelakaan akibat
melanggar lalu lintas.

Sumber: www.alworidcars.com
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Kerjakan di buku latihanmu!
Isi titik-titik di bawah ini!
1. Aturan di rumah tangga dibuat oleh ....
2. Agar masyarakat lebih tenang dan tenteram perlu dibuat ....
3. Tilang biasanya dikeluarkan oleh ....
4.

Makna rambu tersebut adalah ....
5.

Gambar tersebut menunjukkan daerah bebas ....
6. Pelanggar aturan masyarakat pasti mendapatkan ....
7. Jika ... kita harus mengetuk pintu atau memberi salam.
8. Setiap pukul 19.00, televisi harus dimatikan.

Aturan tersebut merupakan contoh aturan di ....
9. Sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia adalah ....
10. Bertamu tidak boleh melebihi pukul 24.00.

Aturan tersebut merupakan aturan di ....

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatihtihtihtihtih
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Anak-anak, apa
yang harus

kalian lakukan
terhadap

aturan yang
sudah dibuat?

Aturan yang sudah dibuat
harus dilaksanakan, Pak.

Bagaimana jika
aturan itu tidak
dilaksanakan?

Akan berakibat buruk bagi
semuanya, baik itu untuk diri

sendiri maupun untuk orang lain.

Siapa yang bisa
memberikan contoh
kerugian orang yang
melanggar aturan.

Saya, Pak! Contohnya orang yang
membuang sampah sembarangan dapat

menyebabkan banjir.

orang yang melanggar peraturan lalu
lintas dapat menyebabkan kecelakaan.

Orang yang menebang
pohon sembarangan
dapat menyebabkan

terjadinya tanah
longsor.

C. Pelaksanaan Aturan di Masyarakat
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Dari percakapan tersebut, kamu dapat lebih
memahami tentang aturan. Aturan yang dibuat di
masyarakat, di sekolah, maupun di dalam keluarga.
Aturan sengaja dibuat untuk dipatuhi bersama, baik
aturan atau hukum tertulis maupun aturan tidak
tertulis. Tujuannya adalah agar tidak terjadi
pelanggaran hak.

Terkadang dalam melaksanakan aturan
tersebut harus dipaksakan. Dengan demikian,
warga akan bisa hidup tenang.

Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu aturan
tersebut diperkenalkan atau disosialisasikan kepada
masyarakat. Dengan harapan masyarakatnya
memahami aturan, apa yang harus dilaksanakan,
dan apa yang tidak boleh dilaksanakan.

Beberapa aturan yang ditetapkan dan harus
dilaksanakan oleh warga, sebagai hasil keputusan
bersama, misalnya:

tidak membuat keramaian di tengah masyarakat,
berlaku sopan,
mengikuti siskamling,
mengikuti kerja bakti.

Kalau begitu, apa yang harus kita
lakukan terhadap aturan yang

sudah dibuat bersama.

Kita harus menjalankannya
agar tidak merugikan diri

sendiri dan orang lain

Bagus sekali. Meskipun kalian masih kelas
tiga, tetapi sudah mengerti apa yang
harus dilakukan dalam menjalankan

aturan yang sudah diputuskan bersama.
Untuk selanjutnya, perhatikan

penjelasan berikut!

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Temanmu selalu datang
terlambat ke sekolah.

Bajunya selalu
dikeluarkan. Rambutnya

selalu acak-acakan.
Bagaimana sikapmu

terhadap temanmu itu?
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Kampung menjadi aman dan asri berkat
keteguhan anggota masyarakat dalam menjalankan
aturan yang telah ditetapkan. Siapa yang tidak
senang tinggal di kampung yang damai, sejahtera,
dan asri?

Gambar 2.6
Suasana kampung yang
aman dan damai.

Sumber: Dokumentasi penerbit4

Kampung yang asri Kerja bakti warga kampung

Anak-anak bermain dengan riang Anak menghormati orang tua

Alangkah indahnya jika aturan yang sudah
dibuat itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kehidupan akan terasa tenteram. Tidak terjadi
keributan. Semua saling menghormati.

Terhadap aturan tak tertulis, yang merupakan
kesepakatan bersama ataupun adat, sanksi
diberikan oleh masyarakat. Misalnya, hari Minggu

Perhatikan
gambar berikut!
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Gambar 2.7
Tamu yang duduk
dengan sopan.

ini ada kerja bakti membangun atau memperbaiki
jembatan, ternyata Ari tidak datang dengan berbagai
alasan. Yang menilai atau yang memberi sanksi
adalah masyarakat sendiri. Hukum atau sanksi
tersebut tidak bisa diganti dengan denda
sebagaimana pelaksanaan hukum tertulis.

Begitu pula ketika bertamu, ada aturan yang
dibuat di masyarakat. Walaupun tidak tertulis, tetapi
sudah menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya,
bertamu harus mengenal waktu. Begitu juga, ketika
masuk rumah, ada aturan yang perlu diperhatikan,
antara lain,

mengetuk pintu atau memberi salam kepada
pemilik rumah,
menyampaikan maksud kedatangan dengan
jelas dan singkat,
berlaku sopan,
tidak terlalu lama dalam bertamu.
Etika seperti itu diciptakan sendiri sesuai

dengan adat atau tradisi masing-masing daerah. Jika
kebiasaan yang baik itu dijalankan dengan sebaik-
baiknya, akan terjadi kehidupan yang rukun dan
damai.

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Temanmu tidak mengetuk
pintu ketika bermain ke

rumahmu. Apa yang kamu
lakukan terhadap

temanmu tersebut?
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Begitu pula ketika menjadi tuan rumah, ada
kebiasaan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Aturan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Kebiasaan itu, antara lain,

segera membukakan pintu dan menjawab
salamnya,
menanyakan maksud kedatangannya,
berbicara dengan sopan,
menghormati tamu sebagaimana mestinya,
memberikan hidangan seadanya.
Banyak lagi aturan yang harus dilakukan. Hukum

atau aturan yang berlaku di masyarakat lebih banyak
yang tak tertulis daripada yang tertulis. Sanksi
terhadap hukum tak tertulis biasanya berupa sanksi
sosial oleh masyarakat setempat, yaitu berupa
teguran, cemoohan, atau bahkan dikucilkan dalam
berbagai kegiatan dalam masyarakat.

Ketika berada di jalan raya, ada aturan yang
juga perlu dipatuhi dan dilaksanakan. Hal itu
dilaksanakan untuk menjaga keselamatan di jalan
raya. Yang perlu dilakukan, antara lain sebagai
berikut.

Berjalan di sebelah kiri.
Tidak bergurau di jalan raya.
Tidak ngebut ketika mengendarai kendaraan.

Berjalan kaki di trotoar jalan.
Menyeberang jalan harus
pada zebra cross.
Mengikuti rambu-rambu lalu
lintas.
Keselamatan di jalan raya

akan bisa dilakukan dengan
menjalankan aturan lalu lintas.
Keselamatan di masyarakat bisa
dilakukan dengan menjalankan
aturan bermasyarakat.

Gambar 2.8
Menyeberang jalan
harus di zebra cross.

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Banyak masyarakat
yang menyeberang jalan
tidak melalui jembatan
penyeberangan atau
zebra cross. Bagaimana
pendapatmu? Apa yang
kamu lakukan jika
mengetahuinya?
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Terjadinya kecelakaan, bencana alam, per-
tengkaran biasanya disebabkan tidak mematuhi
aturan yang sudah dibuat. Untuk itulah, kamu sudah
harus membiasakan mentaati peraturan yang ada.

Pelaksanaan aturan atau hukum
tertulis sangat tegas. Sebagaimana
diterangkan di atas bahwa yang
menjalankan aturan ini adalah
lembaga kepolisian, lembaga ke-
jaksaan, dan lembaga kehakiman.
Jika terbukti bersalah menurut peng-
adilan, pelanggar tersebut harus
diberi sanksi atau hukuman sesuai
dengan kesalahannya. Semakin
besar kesalahannya, semakin lama orang tersebut
harus mendekam di dalam penjara. Semakin besar
kesalahannya, semakin besar pula denda yang harus
dibayarkan kepada kas negara.

Gambar 2.10
Orang yang terbukti
bersalah akan diadili di
pengadilan.

Gambar 2.9
Polisi sedang
menangkap orang yang
melanggar hukum.

Sumber: www.tinypic.com-1964

Perhatikan tugas lembaga penegak peraturan!
a. Tugas kepolisian:

- menjaga keamanan masyarakat dengan
motto yaitu ”Melindungi dan Mengayomi
Masyarakat”,

- melakukan penyelidikan.

Sumber: Memorandum, 6 Januari 20050-1964
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b. Tugas kejaksaan adalah menuntut terdakwa
sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
Artinya, menuntut berapa besar denda yang
harus dibayar dan berapa lama hukuman yang
harus diberikan padanya.

c. Tugas kehakiman adalah memutuskan dan
menetapkan suatu perkara.
Para penjahat yang tertangkap polisi akan

dibawa ke meja hijau atau ke pengadilan untuk
diadili. Sebelum ke persidangan, penjahat lebih dulu
diinterogasi oleh kepolisian untuk diusut jenis tindak
kejahatan yang dilakukan. Saat itu terdakwa harus
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan  (BAP).
BAP inilah yang kemudian diserahkan oleh polisi
kepada pihak kejaksaan bersama terdakwa untuk
segera disidangkan. Jadi, tugas kepolisian adalah
mengusut terdakwa. Dalam persidangan terdakwa
berhak mendapatkan pembelaan dari pembela atau
pengacara.

Persidangan dilakukan di pengadilan negeri,
yaitu pengadilan di tingkat kota atau kabupaten. Di
pengadilan itu jaksa menuntut terdakwa dengan
hukuman yang sesuai. Tugas hakim adalah
memutuskan perkara.

Para terdakwa yang terbukti
bersalah akan dimasukkan ke
penjara dengan maksud untuk
dibina agar tidak melakukan
pelanggaran lagi. Selain dibina
secara mental, mereka juga telah
dibekali pendidikan keterampilan.
Bekal tersebut dijadikan sebagai
bekal hidup ketika mereka sudah
bebas dari penjara untuk kembali ke
masyarakat. Penjara disebut juga
Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Gambar 2.11
Terdakwa yang terbukti
bersalah akan
dimasukkan ke penjara.

Sumber: www.arrahmah.com-1964
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Bentuk kelompok dua anak!
Diskusikan dengan kelompokmu!
Kerjakan di buku latihanmu!

1. Apa yang kamu lakukan jika ada warga yang
melanggar aturan?

2. Bagaimana caranya agar aturan yang
ditetapkan dipahami oleh masyarakat?

3. Apa yang akan diterima jika terjadi
pelanggaran aturan lalu lintas?

4. Bagaimana cara terbaik ketika kamu sedang
bertamu?

5. Apa yang kamu lakukan jika
kamu tidak mengikuti kerja bakti?

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berdiskdiskdiskdiskdiskusiusiusiusiusi
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Agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana
yang diharapkan, aturan itu harus ditegakkan.
Namun yang paling baik adalah menjalankan
aturan dengan kesadaran dan keikhlasan hati.

Sebelum dilaksanakan, sebaiknya aturan
yang baru dikenalkan terlebih dahulu agar
masyarakat tahu mana yang harus dilakukan
dan mana yang tidak boleh dilakukan.
Kampung menjadi aman, tertib, tenang, dan
asri berkat keteguhan masyarakat dalam
menjalankan aturan yang ditetapkan
bersama.
Etika bertamu adalah

mengetuk pintu atau memberi salam
kepada pemilik rumah,
menyampaikan maksud kedatangan
dengan jelas dan singkat,
berlaku sopan,
tidak terlalu lama dalam bertamu.

Kewajiban kita sebagai tuan rumah adalah
segera membukakan pintu dan
menjawab salamnya,
menanyakan maksud kedatangannya,
berbicara dengan sopan,
menghormati tamu sebagaimana
mestinya.

Sebagai warga yang baru, harus menyesuaikan
diri dengan lingkungan agar mengerti tentang
aturan yang berlaku di masyarakat di mana dia
tinggal.

Mari DiingMari DiingMari DiingMari DiingMari Diingaaaaattttt
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Agar selamat dalam perjalanan, perlu
mengetahui etika di jalan, yaitu

berjalan di sebelah kiri,
tidak ngebut di jalan raya,
berjalan kaki harus di trotoar,
menyebarang jalan harus pada zebra
cross,
lampu merah harus berhenti.

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena
pengendara tidak mematuhi aturan lalu
lintas dan tidak mematuhi rambu-rambu
yang ada.
Pelaksana dan pengawas peraturan tertulis
adalah lembaga kepolisian dan kehakiman.
Lembaga ini menjalankan aturan dengan
tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sedangkan pelaksana dan pengawas
peraturan tak tertulis adalah masyarakat
sendiri.
Semakin besar kesalahan seorang terdakwa,
semakin besar denda yang harus dibayar dan
semakin lama hukuman kurungan yang
diterimanya. Hukuman kurungan dilakukan
oleh lembaga pemasyarakatan (LP). Dengan
maksud memberikan pendidikan mental dan
keterampilan.



Bab 2 Norma yang Berlaku di Masyarakat
54 K NP

Kerjakan di buku latihanmu!
Isi titik-titik di bawah ini!
1. Aturan mempunyai persamaan arti dengan ….
2. Orang yang melanggar aturan mendapat ….
3. Dalam permainan kita tidak boleh melanggar ….
4. Aturan dibuat agar tercipta hubungan masyarakat yang ….
5. Dalam permainan, aturan dibuat agar tidak terjadi ….
6. Dalam permainan kita tidak boleh berbuat ….
7. Indonesia adalah negara berdasarkan ….
8. LP kepanjangan dari ....
9. Aturan yang sudah diputuskan bersama harus ….
10. Tidak ngebut di jalan raya adalah contoh aturan bagi ….

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatihtihtihtihtih
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Kerjakan di buku latihanmu!

A.A.A.A.A. Pilih jaPilih jaPilih jaPilih jaPilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!

1. Kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan tertentu
disebut ….
a. Penduduk
b. Masyarakat
c. Keluarga

2. Masyarakat terkecil adalah ….
a. Keluarga
b. Masyarakat
c. Warga

3. Kumpulan beberapa RW akan membentuk ….
a. Kampung
b. Kelurahan
c. Kecamatan

4. Agar kehidupan masyarakat menjadi tenang, perlu adanya ....
a. Pengumuman
b. Poskamling
c. Aturan

5. Pembuat aturan di masyarakat adalah ....
a. Semua penduduk
b. Tokoh bersama masyarakat
c. Kepala rumah tangga

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatih Batih Batih Batih Batih Bab 2b 2b 2b 2b 2



Mari Berlatih Semester 1
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6. Yang terbaik, peraturan itu harus dijalankan dengan cara ....
a. Terpaksa
b. Kesadaran hati
c. Kalau perlu

7. Sebelum diterapkan, peraturan itu sebaiknya ....
a. Dimasyarakatkan
b. Dibiarkan
c. Dicobakan

8. Kampungku aman, tenang, dan asri berkat ... dalam menerapkan
aturan.
a. Kesadaran
b. Kepandaian
c. Kebiasaan

9. Ketika bertamu sebaiknya kita segera ....
a. Berbicara agak keras.
b. Menyampaikan niat kedatangan.
c. Secepatnya minta pulang.

10. Aturan yang baru perlu disosialisasikan dengan maksud agar ....
a. Dipahami masyarakat
b. Berhasil dengan baik
c. Cepat dilaksanakan

BBBBB..... Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!

1. Apa yang terjadi jika keluarga dan masyarakatnya baik dan tenang?
2. Kapan aturan itu mulai dibuat?
3. Sebutkan aturan yang kamu ketahui!
4. Buatlah aturan sendiri jika kamu sedang bermain dengan temanmu!
5. Sebutkan 3 aturan yang berlaku di sekitar tempat tinggalmu!
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Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatih Semestertih Semestertih Semestertih Semestertih Semester 1

A .A .A .A .A . Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama
kali pada saat ....
a. Kongres Pemuda I
b. Kongres Pemuda II
c. Sidang Budi Utomo

2. Bangsa asing yang mengaku sebagai saudara tua Indonesia adalah
....
a. Jepang
b. Belanda
c. Inggris

3. Perlawanan terhadap penjajah tidak berhasil karena ....
a. Kurangnya persenjataan
b. Kurangnya persatuan
c. Luasnya wilayah Indonesia

4. Tujuan diadakannya ikrar pemuda tersebut adalah ....
a. Mempersatukan bangsa
b. Menambah teman
c. Mempersatukan paham

5. Makna yang paling dalam dari ikrar Sumpah Pemuda adalah ....
a. Bangsa Indonesia kaya
b. Bangsa Indonesia beragam
c. Persatuan dan kesatuan bangsa

Kerjakan di buku latihanmu!
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6. Tuhan menciptakan manusia dari berbagai suku dengan tujuan agar
manusia saling ....
a. Membenci
b. Mencontoh
c. Mengenal

7. Untuk menciptakan ketenangan dalam masyarakat, perlu adanya ....
a. Poskamling
b. Pertemuan
c. Peraturan

8. Peraturan sengaja diadakan dengan tujuan ....
a. Tidak terjadi pelanggaran hak
b. Rakyatnya tenang
c. Kemakmuran yang merata

9. Aturan yang baru perlu disosialisasikan dengan maksud agar ....
a. Tercapai tujuannya
b. Berhasil dengan baik
c. Dipahami masyarakat

10. Sebagai warga baru, agar bisa mengikuti aturan yang ada, perlu ....
a. Memperkenalkan diri
b. Menyesuaikan diri
c. Mengunjungi rumah ketua RT

11. Di bawah ini adalah kewajiban kita sebagai tuan rumah, yaitu ....
a. Mengetuk pintu
b. Menjawab salam
c. Menyampaikan salam
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13. Tugas lembaga kepolisian adalah ....
a. Menghukum terdakwa
b. Menuntut terdakwa
c. Mengusut terdakwa

14. Tugas jaksa adalah ....
a. Menghukum terdakwa
b. Menuntut terdakwa
c. Mengusut terdakwa

15. Rambu lalu lintas dipasang di sepanjang jalan dengan maksud ....
a. Sebagai petunjuk bagi pengguna jalan.
b. Sebagai hiasan jalan raya.
c. Tempat menempelkan pengumuman.

12. Ketika terlambat masuk kelas saya akan ....
a. Izin ketua kelas
b. Minta maaf pada guru
c. Segera masuk kelas



Bab 2 Norma yang Berlaku di Masyarakat
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BBBBB..... Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!

1. Mengapa pejuang kita selalu mengalami kegagalan dalam melawan
penjajah?

2. Apa tujuan organisasi pemuda se-Indonesia berkumpul di Jakarta?
3. Tuliskan isi Sumpah Pemuda!
4. Apa tujuannya sebuah aturan harus disosialisasikan lebih dahulu?
5. Untuk apakah rambu lalu lintas dipasang di sepanjang jalan?
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Harga diri berkaitan dengan sikap dan
tingkah laku. Jika kamu menghormati orang lain,
kamu akan dihormati juga. Jika kamu bisa
menempatkan diri, misalnya dalam berpakaian
selalu rapi, cara berbicara yang sopan dan
santun, maka kamu akan dihargai orang. Orang
tidak akan memandang apakah kamu kaya atau
miskin, mempunyai kedudukan atau tidak, tetapi
orang melihat sikap dan tingkah lakumu. Itulah
yang dinamakan harga diri.

Harga diri perlu kamu miliki dalam
kehidupan di masyarakat. Kamu perlu memiliki
sikap dan tingkah laku yang baik. Selain itu,
menampilkan perilaku yang mencerminkan
harga diri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk
itu, dalam bab ini kamu akan mempelajari
tentang harga diri dan pentingnya memiliki
harga diri.

3Harga Diri

Bab
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PPPPPeta Keta Keta Keta Keta Konseonseonseonseonseppppp

pembahasannya meliputi

Harga Diri

Pentingnya Memiliki
Harga Diri

Menghargai Diri
Sendiri

Tujuan memiliki
harga diri

Perilaku yang
menghargai diri

sendiri

membahas tentang membahas tentang

Berkatalah yang jujur.
Bertindaklah yang benar.

Hormati orang tua.
Junjung tinggi harga diri.
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A. Pentingnya Memiliki Harga Diri

Pernahkah kalian
mendengar istilah “harga

diri”?

Pernah, Bu.

Lalu apa arti harga diri
itu?

Harga diri itu
kehormatan, Bu.



Bab 3 Harga Diri
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Apa maksud kehormatan? Siapa yang
bisa memberikan penjelasan kepada

kita semua?

Setiap orang tidak mau
diremehkan, tidak mau

dihina, tidak mau dianggap
tidak berguna. Setiap orang

perlu untuk dihargai.

Perlu sekali, agar kita mempunyai
harga diri.

Baik. Kalau begitu,
perlukah kehormatan

itu dimiliki?
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Dalam pergaulan sehari hari-hari, kita sering
mendengar kalimat-kalimat tentang harga diri,
misalnya

jangan sampai menginjak harga diri orang lain,
harga diri ini sangat mahal,
penampilanmu mencerminkan harga diri yang
kamu miliki,
demi untuk menjaga harga diri, berbicaralah
yang sopan,
dan sebagainya.
Karena itu, ada pepatah dalam bahasa Jawa

ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana.
Artinya, bahwa seseorang itu akan dihargai orang
lain karena mulut atau perkataannya dan karena
busana atau penampilannya. Anak yang baik tingkah
lakunya, cara berpakaiannya rapi dan sederhana
akan dihargai orang lain.

Kalau begitu apa yang dimaksud
dengan harga diri, Bu?

Untuk
mengerti
tentang

harga diri,
perhatikan
penjelasan

berikut!

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Seseorang yang suka
berbohong dan tidak

menepati janjinya akan
tidak dihargai orang lain.

Bagaimana pendapatmu?
Mengapa demikian?

Anak-anak, jika kalian tidak ingin diremehkan orang, jangan
meremehkan orang lain. Jika kalian tidak ingin dihina, jangan

menghina orang lain. Jika kalian ingin dihormati orang lain,
hormatilah orang lain. Dengan demikian, kalian menjadi

orang yang mempunyai harga diri
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Semua orang pasti ingin dihormati orang lain.
Meskipun nilainya kurang baik, meskipun miskin,
mereka tidak mau diremehkan oleh orang lain. Itu
adalah harga diri yang dimiliki oleh setiap orang.

Agar tidak diremehkan orang, kamu harus tahu,
sedang membicarakan apa dan sedang berbicara
dengan siapa. Oleh karena itu, dalam pergaulan dengan
sesama warga, kamu harus pandai menempatkan dan
menyesuaikan diri. Jika hal itu dilakukan, harga diri akan
datang dengan sendirinya.

Gambar 3.1
Harga diri yang baik
bisa dilakukan dengan
menolong orang tua
yang menyeberang
jalan.

Gambar 3.2
Contoh harga diri yang
buruk adalah
membiarkan orang tua
menyeberang jalan
sendiri.
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Bagaimana ciri anak yang mempunyai
kepribadian tidak baik? Apakah karena tidak cantik?
Apakah karena tidak kaya? Apakah karena tidak
pandai?

Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan
Tidak sombong
Suka menolong orang lain
Hormat kepada orang yang lebih tua
Sayang kepada yang lebih muda
Taat menjalankan perintah agama
Berbicara dengan sopan
Memakai busana yang sopan
Tidak suka menyakiti teman
Tidak suka menghina orang
Mengisi waktu dengan kegiatan yang
bermanfaat
Tidak boros

Ciri-ciri anak yang
berkepribadian baik

Seseorang dihargai orang lain bukan hanya
karena kepandaiannya atau kekayaannya. Orang
akan dihormati oleh orang lain karena sikap dan
tingkah lakunya sendiri. Jika memiliki pribadi yang
baik, akan dihormati orang lain. Begitu pula
sebaliknya, jika memiliki kepribadian yang kurang
baik, akan dijauhi oleh teman-temannya.

Bagaimana ciri anak yang mempunyai
kepribadian baik? Apakah harus kaya? Apakah
harus pandai? Apakah harus tampan atau cantik?



Bab 3 Harga Diri
68 K NP

Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Suka berbohong baik ucapan maupun
perbuatan
Sombong dan suka pamer kekayaan
Tidak suka menolong orang lain
Tidak hormat kepada orang yang lebih tua
Tidak sayang kepada yang lebih muda
Sering melalaikan perintah agama
Berbicara dengan tidak sopan
Memakai busana yang tidak sopan
Suka menyakiti teman
Suka menghina orang lain
Mengisi waktu dengan kegiatan tidak
bermanfaat
Membelanjakan uang dengan boros

Ciri-ciri anak yang
tidak berkepribadian baik

Dari penjelasan di atas, kamu tentunya
memahami tentang harga diri. Orang yang memiliki
harga diri adalah orang yang memiliki kepribadian baik.
Orang dihormati orang lain karena memiliki
kepribadian yang baik.

Apabila orang dihargai karena kekayaan, ketika
tidak kaya, orang lain tidak hormat lagi. Untuk itulah,
kepribadian yang baik yang menyebabkan kita
memiliki harga diri.
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Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain
karena kurangnya persatuan. Hal ini berdampak
pada kurangnya harga diri. Ketika Majapahit jaya,
bangsa lain enggan menyerangnya. Hal ini karena
Kerajaan Majapahit memiliki harga diri yang cukup
tinggi. Ketika bangsa bersatu, maka akan menjadi
negara yang kuat. Pejuang bisa mengusir penjajah
juga karena mempunyai kekuatan, yaitu persatuan
dan kesatuan. Selain itu, juga memiliki harga diri
yang tinggi.

Sama halnya ketika kamu akan mengadakan
pertandingan. Kamu akan menang jika mempunyai
kekuatan. Musuh pasti bisa dikalahkan. Kekuatan
itu bisa berupa persiapan yang baik, semangat yang
tinggi, pengalaman, dukungan, dan sebagainya.

Pentingnya memiliki harga diri bagi
seseorang adalah agar kita:

dihormati orang lain,
memiliki kepercayaan diri,
memiliki cita-cita yang tinggi,
dipercaya orang lain,
memiliki kewibawaan.
Orang yang memiliki harga diri pasti akan

dihormati orang lain. Orang lain tidak akan
mempermainkan kalau kamu memiliki kepribadian
yang baik. Selain itu, seseorang yang memiliki
kepercayaan diri dan keyakinan yang kuat akan
mendorong untuk berbuat yang baik. Dengan
demikian, dia yakin bahwa apa yang diperbuat tidak
salah.

Selain itu, orang yang memiliki harga diri selalu
ingin maju dan memiliki cita-cita yang tinggi. Oleh
karena itu, dia optimis bahwa apa yang dilakukan
dan yang dicita-citakan pasti berhasil. Jika gagal,
hal itu sebenarnya merupakan sukses yang tertunda.
Kegagalan itu adalah pengalaman. Oleh karena itu,
jangan sampai terulang lagi.

Gambar 3.3
Kekuatan bisa berupa
persiapan yang baik,
semangat tinggi,
pengalaman, dan
dukungan.

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Menurut pendapatmu
mengapa harga diri itu

penting? Apakah jika
harga diri kita jatuh, kita

masih bisa
memperbaikinya?

Sumber: yudhy.if.googlepages.com
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Seseorang yang memiliki harga diri akan mudah
dipercaya orang lain. Orang ini tidak akan merusak
harga dirinya dengan cara mengkhianati ke-
percayaan yang diberikan orang lain. Orang yang
mempunyai harga diri selalu berbuat jujur. Dia akan
berbuat yang terbaik untuk orang lain.

Harga diri dimiliki karena kejujurannya. Wibawa
seseorang muncul seiring dengan watak dan
perilaku orang tersebut. Jika dia memiliki apa yang
telah disebutkan di atas, dia akan menjadi orang
yang berwibawa dan disegani orang lain.

Harga diri seseorang muncul ketika orang
tersebut memiliki hal-hal sebagai berikut.

Ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.
Agar memiliki wawasan yang luas, perlu banyak
membaca buku. Membaca adalah pintu gerbang
pengetahuan. Buku adalah gudangnya ilmu.
Memiliki rasa optimis, yaitu keyakinan yang kuat.
Jika seseorang sudah memiliki rasa optimis,
ia akan menjalani hidup ini sesuai dengan
keyakinan yang dimilikinya. Ia tidak akan mudah
terbawa arus lingkungan.
Kedudukan atau posisi.
Orang memiliki kedudukan atau posisi
biasanya juga karena mempunyai prestasi.
Orang seperti ini akan memiliki harga diri.

Gambar 3.4
Pemimpin yang
mempunyai harga diri
akan memiliki wibawa
yang besar.
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Wibawa.
Orang berwibawa akan memiliki harga diri yang
tinggi. Orang berwibawa karena memiliki pribadi
yang baik. Orang yang tidak memiliki pribadi
yang baik tidak akan memiliki harga diri.
Kekuatan.
Kekuatan bisa berupa semangat persatuan atau
dukungan masyarakat. Kekuatan itu memberikan
dorongan untuk melakukan kegiatan yang baik.

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berdiskdiskdiskdiskdiskusiusiusiusiusi

Bentuk kelompok dua anak!
Diskusikan dengan kelompokmu!
Kerjakan di buku latihanmu!

1. Perhatikan kehidupan masyarakat di
sekelilingmu! Bagaimana sikap hidup orang
yang tak mempunyai harga diri?

2. Harga diri ini sangat mahal. Apa maksud kalimat
tersebut?

3. Majapahit merupakan kerajaan maritim di
Indonesia dan tidak ada kerajaan yang
menjajahnya. Mengapa?

4. Perhatikan temanmu yang sedang bermain
bersama-sama. Di antara mereka tentu ada
yang disegani teman maupun kawan.
Mengapa?

5. Apa sebab harga diri seseorang itu jatuh?
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Harga diri sangat mahal karena tidak bisa diganti
dengan uang.
Semua orang pasti ingin dihormati orang lain. Tak
ada orang yang ingin diremehkan orang lain.
Untuk menjaga harga diri, kita harus menempatkan
diri dalam pergaulan.  Menempatkan diri dalam
arti harus tahu sedang berhadapan dengan siapa,
di mana, dan apa yang sedang dibicarakan.
Seseorang dihargai orang lain bukan hanya karena
kepandaiannya atau kekayaannya, melainkan
karena sikap dan tingkah lakunya sendiri.
Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain
karena kurangnya persatuan dan lemahnya
harga diri bangsa ketika itu. Namun setelah
persatuan dan kesatuan terwujud, serta adanya
harga diri yang kuat, bangsa Indonesia bisa
memproklamasikan kemerdekaannya.
Harga diri tidak begitu saja muncul pada diri
seseorang, tetapi perlu diupayakan. Harga
diri seseorang muncul ketika orang tersebut
memiliki:

ilmu pengetahuan dan wawasan yang
luas,
idealisme atau keyakinan yang kuat,
kedudukan atau posisi,
wibawa, dan
kekuatan.

Mari DiingMari DiingMari DiingMari DiingMari Diingaaaaattttt
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Kerjakan di buku latihanmu!
Isi titik-titik di bawah ini!
1. Untuk menjaga harga diri, berbicaralah yang ....
2. Penampilan seseorang akan bisa mengangkat ....
3. Dalam pergaulan bersama orang lain, kita harus pandai ....
4. Orang yang memiliki harga diri pasti akan ... orang lain.
5. Kegagalan merupakan sukses yang ....
6. Seseorang akan disegani orang lain karena memiliki ....
7. Untuk memperbanyak pengetahuan dan wawasan, kita perlu ....
8. Membaca merupakan ... pengetahuan.
9. Ajining diri saka ... , ajining raga saka ....
10. Agar menang dalam bertanding maka harus ....

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatihtihtihtihtih
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Tentu, Bu.
Saya ingin
menjadi

orang yang
mempunyai
harga diri.

Kalau begitu, berbuatlah yang
terpuji. Jangan menyakiti

orang. Bersikaplah yang baik
terhadap orang lain.

Berbicaralah yang baik kepada
temanmu.

Anak-anak, apakah kalian ingin
menjadi orang mempunyai

harga diri?

Apa hubungannya harga diri dengan
berbicara, Bu?

Ada sebuah peribahasa yang
mengatakan “Bahasa

menunjukkan bangsa”.

Apa arti peribahasa
itu, Bu?

B. Menghargai Diri Sendiri
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Harga diri seseorang itu akan tampak dalam
pergaulan. Dalam pergaulan itu kamu harus pandai
menempatkan diri dan menjaga sikap, menjaga
ucapan. Jangan sampai sikapmu membuatmu
kehilangan harga diri. Jangan sampai ucapanmu
juga membuatmu kehilangan harga diri. Harga diri
seseorang itu yang menilai adalah orang lain.

Seseorang akan dihormati orang lain karena
orang tersebut memiliki harga diri. Sebagaimana
diterangkan di atas bahwa harga diri itu tidak muncul
begitu saja. Harga diri harus diusahakan dengan
berbagai macam cara.

Harga diri seseorang itu dibawa dan ditentukan
oleh dir inya sendir i .  J ika seseorang bisa
menempatkan diri maka akan memiliki harga diri.
Jika seseorang tidak bisa menempatkan diri maka
akan berpengaruh terhadap harga dirinya. Semua
itu dipengaruhi oleh sifat dan perilakunya sendiri.

Setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-
beda. Ada sifat baik dan ada sifat buruk. Bagaimana
sifat yang dapat mempengaruhi harga diri? Sifat
yang dapat mempengaruhi harga diri seseorang
adalah sifat yang baik. Sifat yang baik, misalnya,
sifat pemaaf, penyabar, sopan, ramah, peduli
lingkungan, suka menolong atau membantu orang
lain, dan sebagainya. Sifat inilah yang menyebabkan
kita dihargai oleh orang lain.

Dari bahasa, dari tutur kata itulah
dapat dilihat kepribadian seseorang.

Berarti tutur kata itu sangat penting
dalam pergaulan, ya Bu?

Perhatikan penjelasan
berikut ini!

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Setiap manusia
mempunyai sifat yang

berbeda-beda.
Bagaimana agar mereka

bisa hidup rukun?
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Gambar 3.5
Anak yang mempunyai
sifat yang buruk akan
dijauhi teman-
temannya.

Selain itu, ada juga sifat yang buruk, misalnya, pelit,
mudah tersinggung, pemarah, sombong, pendendam,
tidak peduli pada lingkungan, dan sebagainya. Sifat
inilah yang menyebabkan manusia tidak dihargai oleh
orang lain.

Sekarang terserah masing-
masing orang. Jika ingin dihargai
orang lain, ambillah sifat yang
baik. Buanglah sifat yang kurang
baik.

Siapa yang akan meng-
hargai diri kita, jika kita sendiri
tidak menghargai diri sendiri?
Untuk menghargai diri sendiri,
mulai saat ini sikap, penampilan,
dan tingkah laku dijaga sebaik-
baiknya.

Coba perhatikan gambar
di samping. Gambar di samping,
merupakan salah satu bentuk
menghargai diri sendiri. Anak tersebut
telah menggunakan baju seragam yang
baik dan lengkap. Untuk selanjutnya,
dilengkapi dengan ucapan yang baik,
mau menolong teman, tidak sombong,
rajin belajar, taat menjalankan perintah
Tuhan, dan patuh kepada orang tua. Jika
sudah seperti itu, sebenarnya anak ini
sudah menghargai diri sendiri.

Menghargai diri sendiri dengan
cara ini, tentunya orang lain juga
akan menghormatinya. Orang lain
akan menghormati anak seperti ini

karena segala perbuatannya, penampilannya,
ucapannya sangat menyenangkan. Tentunya kamu
senang jika orang lain akan menghormati kamu.

Gambar 3.6
Anak yang
menggunakan seragam
yang lengkap dan
bersih berarti dia sudah
menghargai dirinya
sendiri.
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Hal-hal yang dapat mengubah sifat seseorang di
antaranya adalah pendidikan dan lingkungan. Semakin
tinggi pendidikan seseorang, semakin pandai pula dia
menempatkan diri dan menjaga diri. Ada pepatah:
”Tirulah ilmu padi, semakin berisi semakin
merunduk”. Artinya, orang yang bertambah
ilmu itu tidak sombong dan suka merendahkan
hati. Begitu pula, dengan lingkungan.
Lingkungan yang baik akan mengubah orang
menjadi ikut baik. Misalnya, anak-anak di
lingkungan rumahmu setiap sore banyak yang
belajar sehingga tidak ada yang bermain.
Dengan sendirinya kamu juga akan ikut
belajar.

Anak yang mempunyai harga diri akan dihormati
orang lain. Orang lain memberikan penghormatan
tentu ada alasannya. Baik, terpuji, sopan, dan lain-
lainnya merupakan salah satu harga diri.

Sifat yang buruk itu bisa diganti, asalkan ada niat. Apalagi
bagi anak-anak yang masih kecil. Untuk itulah, bagi yang

masih mempunyai sifat buruk supaya segera ditinggal dan
diganti dengan sifat yang baik.

Bisakah sifat yang buruk itu
diubah agar menjadi baik, Bu?

Bukankah sifat
itu pembawaan
seseorang, Bu?

Betul. Akan tetapi, dengan niat dan
kesadaran kita pasti bisa.

Gambar 3.7
Padi semakin berisi,
semakin merunduk

Sumber:www.iptek.net.id
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BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Tomi anak yang sopan
dan ramah. Setiap kali
bertemu orang, dia selalu
tersenyum dan
menyapanya. Sudahkah
kamu seperti Tomi?

Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Selalu menghargai orang lain
Berlaku sopan
Ramah kepada siapa saja
Berpenampilan rapi
Mengakui kelemahan sendiri
Mengakui kelebihan orang lain
Tidak merasa unggul dari orang lain

Perilaku yang menghargai
diri sendiri

Menghargai orang lain sebenarnya merupakan
wujud dari perilaku menghargai diri sendiri. Oleh
karena itu, jika ingin dihargai orang lain, kamu harus
mau menghargai orang lain pula.

Dalam pergaulan bersama masyarakat, kamu
harus berlaku sopan dan ramah kepada setiap
orang. Jika kamu berlaku sopan dan ramah kepada
semua orang, orang lain akan berlaku yang sama
kepadamu. Sebaliknya, jika kamu tidak mau berlaku
sopan atau tidak mau ramah, orang lain pun enggan
berlaku seperti itu.

Berpenampilan rapi, dengan cara berpakaian
yang sopan dan yang sesuai dengan keadaan
lingkungan, merupakan bagian dari menghargai diri
sendiri. Kamu harus bisa memilih pakaian apa yang
tepat sesuai dengan situasinya.
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Setiap orang mempunyai kekurangan dan
kelebihan. Begitu juga, pada dirimu. Ada kelebihan
yang kamu miliki, tetapi ada juga kekurangan yang
kamu miliki. Untuk itulah, jika kamu memiliki
kekurangan harus mengakui dan berusaha untuk
memperbaiki kekurangan yang kamu miliki. Kamu
juga mempunyai kelebihan. Kelebihan itulah yang
perlu untuk kamu amalkan agar bermanfaat.

Jika temanmu memiliki kelebihan, kamu  harus
mengakuinya. Dengan demikian, kamu akan belajar
dari temanmu.

Bandingkan gambar di bawah ini!

Dari gambar di atas, orang sudah bisa menilai.
Anak yang mau menghargai diri sendiri akan
menjaga penampilan, baik itu fisik, ucapan, maupun
perbuatan. Anak yang tidak mau menghargai diri
sendiri akan berpenampilan seadanya, tidak
mempedulikan lingkungan sekitarnya.

Dalam hal berpakaian disesuaikan dengan
situasi dan kondisi. Misalnya, berpakaian seragam
ketika bersekolah, berpakaian sopan ketika pergi
ke pesta, memilih pakaian ketika ke tempat teman
yang sedang berkabung, pakaian yang suci dan
bersih untuk ke tempat ibadah, dan sebagainya.
Pakaian yang dibeli dan yang dipakai tidak harus
mahal. Yang penting adalah rapi. Orang yang baik

Gambar 3.8
(a) Anak memakai
seragam dengan baik
dan lengkap dan (b)
anak memakai seragam
sekolah sembarangan.
Mana yang lebih kamu
sukai?

aaaaa bbbbb

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Temanmu menang lomba
cerdas tangkas tingkat

kecamatan. Bagaimana
sikapmu? Apa yang kamu

lakukan?
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Orang yang mau mengakui kelemahan sendiri
akan berusaha mencari yang terbaik. Orang seperti
ini tidak malu bertanya. Dengan demikian,
wawasannya akan semakin luas. Dia sadar bahwa
tidak ada manusia yang sempurna. Orang seperti
ini bersifat rendah hati, lapang dada, siap menerima
kritik dan saran orang lain.

Orang yang mau mengakui kelebihan orang
lain, sebenarnya merupakan wujud menghargai diri
sendiri. Orang seperti ini tidak akan meremehkan
orang lain dan menghormati orang lain. Dalam setiap
musyawarah, dia juga tidak akan memaksakan
pendapatnya kepada orang lain.

Orang yang baik atau orang yang pandai, tidak
merasa lebih baik dan tidak merasa pandai dari orang
lain. Perilaku seperti ini membuat seseorang tidak
menjadi sombong.

Perlakuan orang lain kepadamu itu sebenarnya
bermula dari bagaimana kamu
memperlakukan orang lain. Jika kamu
menghormati orang lain, mereka juga
akan hormat kepadamu. Jika kamu
ramah kepada orang lain, mereka juga
akan ramah kepadamu. Oleh karena
itu, pepatah “Barang siapa menanam
pasti akan menuai”. Artinya, orang
yang menanamkan kebaikan akan
memperoleh kebaikan. Begitu pula

sebaliknya, orang yang menanam kejelekan akan
menuai kejelekan pula.

Dalam bergaul dengan sesama kamu harus
menggunakan kalimat santun. Selain itu, tingkah laku
harus sopan. Karena tindakan dan ucapan itu
merupakan cermin seseorang.

Gambar 3.9
Seorang guru yang
mendapat penghargaan
karena kebaikan,
ketulusan, dan
pengabdiannya pada
pendidikan. Barang
siapa menanam pasti
akan menuai.

Sumber: Kompas, 4 Februari 2005

dan yang bisa mengendalikan diri adalah yang
berpakaian sederhana dan rapi meskipun dia adalah
orang kaya.
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Bentuk kelompok dua anak!
Diskusikan dengan kelompokmu!
Kerjakan di buku latihanmu!

1. Belajarlah menilai temanmu sendiri!
a. Tulislah tiga nama temanmu yang

berpenampilan rapi!

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berdiskdiskdiskdiskdiskusiusiusiusiusi

Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Terhadap orang yang lebih tua, kita harus hormat.
Terhadap sesama teman, kita harus saling
menghargai,
Terhadap yang lebih muda kita harus
menyayangi.
Terhadap perbedaan, disikapi dengan
bijaksana
Tidak mudah terpancing emosi.

Sikap terbaik yang perlu dikembangkan
dalam pergaulan antara sesama

Apa yang dimaksud dengan kalimat santun?
Kalimat santun itu adalah kalimat yang halus, yang
tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalimat yang
bisa memecahkan masalah. Bukan kalimat yang
bisa menimbulkan masalah. Kalimat santun muncul
dari hati yang ikhlas.
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Mari DiingMari DiingMari DiingMari DiingMari Diingaaaaattttt

Kamu harus pandai menempatkan diri dan
menjaga harga diri. Karena harga diri
seseorang itu yang menilai adalah orang lain.
Harga diri seseorang itu dibawa dan
ditentukan sendiri oleh yang bersangkutan,
yaitu dari sifat dan perilakunya sendiri.
Dua hal yang dapat mengubah sifat se-
seorang, yaitu pendidikan dan lingkungan.
Wujud sebuah harga diri adalah adanya
penghormatan yang diberikan orang lain.
Perlakuan orang lain kepadamu sebenarnya
bermula dari bagaimana kamu memperlakukan
orang lain. Jika kamu menghormati orang  lain,
mereka juga akan hormat kepadamu.

b. Tulislah tiga nama temanmu yang santun
bicaranya!

c. Tulislah tiga teman yang suka menolong
teman lain!

2. Mintalah temanmu menilai dirimu, bagai-
manakah penampilanmu dan bagaimana
pula cara kamu berbicara kepada orang lain!

3. Mengapa kita perlu meniru ilmu padi?
4. Apa yang kamu lakukan agar dihormati

orang lain?
5. Bagaimana sikapmu jika kamu kalah dalam

pertandingan?
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Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatihtihtihtihtih

Jika kamu ramah kepada orang lain, mereka
juga akan ramah kepadamu. Oleh karena itu,
pepatah ”Barang siapa menanam pasti
akan menuai”. Jika menanam kebaikan akan
dibalas dengan kebaikan pula.
Tindakan dan ucapan itu merupakan
cermin seseorang. Oleh karena itu, dalam
bergaul dengan sesama kamu harus
berlaku yang sopan dan berbicara dengan
kalimat yang santun.

Kerjakan di buku latihanmu!
Isi titik-titik di bawah ini!
1. Harga diri adalah ….
2. Jangan meremehkan orang jika tidak ingin ….
3. Seseorang dihargai orang lain karena ….
4. Membantu menyeberangkan nenek di jalan raya perbuatan ….
5. Orang yang memiliki perilaku baik akan ….
6. Salah satu ciri anak yang berkepribadian baik adalah ….
7. Salah satu ciri anak yang berkepribadian tidak baik adalah ….
8. Harga diri seseorang ditentukan oleh ….
9. Ilmu padi semakin berisi semakin ….
10. Salah satu contoh perilaku baik adalah ….
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Kerjakan di buku latihanmu!

A.A.A.A.A. Pilih jaPilih jaPilih jaPilih jaPilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!

1. Harga diri seseorang akan rusak jika orang tersebut ....
kepercayaan yang diberikan oleh orang lain.
a. Mengkhianati
b. Mengambil
c. Memegang

2. Karena watak dan perilaku yang baik maka muncullah ....
a. Wibawa
b. Kesombongan
c. Keberhasilan

3. Kegagalan merupakan ....
a. Kelemahan kita
b. Usaha yang sia-sia
c. Sukses yang tertunda

4. Seseorang dihargai orang lain karena ....
a. Kedudukannya
b. Sikap dan tingkah lakunya
c. Kekayaannya

5. Seseorang akan dihormati orang lain karena memiliki ....
a. Ilmu
b. Kekayaan
c. Harga diri

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatih Batih Batih Batih Batih Bab 3b 3b 3b 3b 3
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6. Harga diri seseorang semula berasal dari ....
a. Sifat dan ketinggian ilmunya
b. Sifat dan perilakunya
c. Ilmu dan perilakunya

7. Di bawah ini termasuk sifat yang baik adalah ....
a. Pemurah, pemarah, pemaaf
b. Penyantun, pemarah, ramah
c. Pemurah, pemaaf, penyantun

8. Di bawah ini mencerminkan perilaku harga diri adalah ....
a. Berpenampilan rapi
b. Selalu jaga gengsi
c. Berpakaian apa adanya

9. Untuk menjaga harga diri, saya tidak akan ....
a. Berpakaian rapi
b. Mengkhianati teman
c. Berlaku sopan

10. Seseorang akan dihormati orang lain, karena dia suka menghormati
orang lain. Pepatah yang sesuai dengan hal tersebut adalah ....
a. Barang siapa menanam pasti akan menuai.
b. Barang siapa menuai pasti akan menanam.
c. Tirulah ilmu padi, semakin tua semakin merunduk.
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BBBBB..... Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!

1. Sebutkan dua hal yang bisa mempengaruhi sifat dan perilaku
seseorang!

2. Apa maksud pepatah “Barang siapa menanam pasti akan menuai”?
3. Apa yang dimaksud dengan berpenampilan rapi?
4. Sebutkan tiga sifat buruk yang perlu kita jauhkan!
5. Sebutkan tiga perilaku yang menghargai diri sendiri!
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Indonesia negara yang kaya. Kaya hasil
alam dan kaya budaya. Alam Indonesia yang
subur menghasilkan berbagai hasil bumi,
seperti padi dan palawija. Indonesia kaya
budaya karena wilayahnya yang terdiri atas
pulau-pulau yang masing-masing mempunyai
budaya sendiri-sendiri. Ada Tari Pendet dari
Bali, Tari Remo dari Jawa Timur, dan lainnya.
Ada Rumah Gadang dari Minangkabau,
Rumah Panggung dari Jambi, dan lainnya. Ada
Baju Kebaya dari Jawa, Baju Bodo dari
Sulawesi, dan lainnya.

Kita patut bangga sebagai bangsa Indonesia
dan melestarikan budaya bangsa. Caranya, kamu
sepatutnya mengenal kekhasan bangsa kita dan
menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia.
Pada bab ini kamu akan tahu mengapa harus
bangga sebagai bangsa Indonesia.

4Bangga sebagai
Bangsa Indonesia

Bab



Bab 4 Bangga sebagai Bangsa Indonesia
88 K NP

pembahasannya meliputi

Bangga sebagai Bangsa
Indonesia

membahas tentang

Kekhasan Bangsa
Indonesia

Rasa Bangga
sebagai Anak

Indonesia

Sikap bangga
sebagai
bangsa

Indonesia

Kekayaan
budaya
bangsa

Menghormati
budaya
bangsa

Ragam suku
bangsa dan

budaya

Kekayaan
alam

Indonesia

Makna
Bhineka

Tunggal Ika

membahas tentang

Adat pulau limburan pasang.
Artinya: Adat hidup bantu-membantu,

yang kaya membantu yang miskin, dan
yang berilmu membantu yang bodoh,

yang berkuasa melindungi yang lemah.

PPPPPeta Keta Keta Keta Keta Konseonseonseonseonseppppp
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Negara Indonesia memiliki berbagai budaya daerah
yang dapat memperkaya budaya nasional.

Bangsa Indonesia memiliki
keramahtamahan dalam pergaulan.

Bagus sekali jawaban
kalian. Bangsa Indonesia
memiliki kekhasan dan
itu tidak dimiliki oleh

Negara lain.

1. Kekayaan budaya bangsa

Bagaimana pendapatmu tentang
keadaan negara Indonesia?

Negara Indonesia merupakan negara
yang subur. Tanaman bisa tumbuh

dengan subur, baik itu yang di dataran
rendah maupun di dataran tinggi.

A. Kekhasan Bangsa Indonesia
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Kamu tentu tahu kekhasan yang dimiliki bangsa
Indonesia. Kekhasan atau keunikan, atau ciri khas
bangsa Indonesia merupakan hal-hal yang hanya
dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebaliknya,
bangsa lain tidak memilikinya. Khas keragaman
budayanya, khas kekayaan dan kesuburan alamnya,
khas keindahan alamnya, khas cara bergaulnya atau
keramahtamahannya, dan sebagainya.

Sebagai bangsa timur yang ”tahu adat”,
keramahtamahan merupakan ciri tersendiri dalam
pergaulan dengan orang lain. Ramah tamah berarti
murah senyum dan menggunakan kalimat yang
sopan dan lembut. Lembut perangainya dan lembut
pula hatinya.

Pernahkah kamu melihat keindahan alam Pulau
Bali, Danau Toba, Laut Bunaken, Tanah Toraja, dan
sebagainya? Belum lagi keindahan budaya yang
ditampilkan, misalnya, Tari Remo, Reog dari Jawa
Timur, Tari Pendet dan Tari Kecak dari Bali, Tari
Serampang Duabelas dan Tari Tortor dari Sumatera
Utara, dan sebagainya. Masih banyak lagi kekhasan
yang dimiliki bangsa kita.

Sumber: www.silvia_junaidi.blogs.frienster

Gambar 4.1
Bangsa kita dikenal
sebagai bangsa yang
ramah dan murah
senyum.
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Gambar 4.2
(a) Pemandangan
pantai dan (b)
pegunungan.

Ayo perhatikan gambar di bawah ini! Pemandangan
yang indah, baik itu pemandangan pantai, gunung,
maupun lainnya.

Keindahan alam Indonesia yang begitu banyak
perlu disyukuri. Di setiap daerah yang terbentang
dari Sabang sampai Merauke selalu ada tempat
indah untuk wisata. Hal ini dapat menghasilkan
devisa negara. Untuk itulah, harus dikelola dengan
sebaik-baiknya.

Sawah yang terhampar luas, menunjukkan
kesuburan wilayah Indonesia. Tambak yang
ditempati budidaya ikan juga menunjukkan bahwa
kekayaan bangsa Indonesia cukup melimpah.
Semua itu tinggal bagaimana cara mengelola
kekayaan alam yang ada ini.

Gambar 4.3
(a) Sawah dan (b)
tambak.

Sumber: Dokumentasi penerbit

Sumber: Dokumentasi penerbit

aaaaa bbbbb

aaaaa bbbbb
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Ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia itulah
yang mampu mengundang wisatawan asing datang
ke sini. Mereka ingin menyaksikan keunikan yang
dimiliki bangsa Indonesia. Kedatangan mereka
tentu sangat menguntungkan bangsa Indonesia.
Selain menambah devisa dari sektor pariwisata,
ketika pulang ke negaranya, mereka akan membawa
cenderamata khas yang dijajakan di tempat-tempat
wisata. Mereka akan bercerita tentang keunikan
yang dimiliki bangsa Indonesia. Akhirnya, keindahan
alam dan keragaman budaya tersebut dikenal oleh
mancanegara. Ciri khas ini merupakan kekayaan
yang patut dibanggakan.

Gambar 4.5
(a) Turis menyaksikan
keindahan alam di Bali
dan (b) turis membeli
souvenir khas Indonesia.

Sumber: Kompas, 19 Juli 2005 Sumber: Kompas, 5 Agustus 2005

Sumber: Kompas, 11 Januari 2006 Sumber: Kompas, 17 Juli 2004

aaaaa bbbbb

aaaaa bbbbb
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Mengapa Indonesia
memiliki beragam

budaya?

Kalau begitu, Indonesia
itu kaya. Kaya budaya

dan juga memiliki
kekayaan alam yang luar

biasa.

Kekayaan yang
ada ini

merupakan
anugerah dari

Tuhan. Untuk itu,
perlu disyukuri

dan
dimanfaatkan
sebaik-baiknya.

Karena
Indonesia
memiliki

beribu-ribu
pulau. Setiap

pulau
mempunyai

budaya
sendiri-
sendiri.
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2. Makna Bhinneka Tunggal Ika

Perhatikan gambar Burung Garuda berikut!

Burung garuda itu sebagai
lambang Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Pak.

Anak-anak, apa yang terlintas dalam
pikiran kalian setelah melihat

gambar burung garuda?
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Kaki Burung
Garuda

mencengkeram
tulisan

“Bhinneka
Tunggal Ika”,

Pak.

Dasar
Negara

pancasila
ada

di dalam
Burung
Garuda,

Pak.

Siapa yang tahu,
apa arti

semboyan
“Bhinneka

Tunggal Ika”?

Apa maksud
dari arti

“berbeda-beda
tetapi tetap
satu”? Coba
siapa yang

tahu?

Saya, Pak!
Maksudnya,

Indonesia
memiliki

bermacam-
macam

kebudayaan, adat
istiadat, tetapi

itu semua
menjadi

kekayaan budaya
bangsa Indonesia.
Semua itu tetap

milik bangsa
Indonesia.

Anak-anak,
untuk lebih
jelasnya,

perhatikan
penjelasan
berikut ini!

Kamu tentu tahu tulisan yang ada pada
cengkeraman kaki Burung Garuda. Tulisan itu
berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika”. Kalimat tersebut
merupakan semboyan bangsa Indonesia. Tentu
semboyan itu tidak muncul begitu saja. Semboyan
itu mempunyai sejarah.

“Bhineka Tunggal Ika”
artinya berbeda-beda,
tetapi tetap satu jua.
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Makna semboyan tersebut adalah meskipun
berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia.
Kita boleh berbeda suku bangsa, berbeda agama,
berbeda kebudayaan, dan masih banyak perbedaan
lainnya, tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang utuh,
yaitu bangsa Indonesia. Itulah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Semula kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat
dalam kitab yang bernama Sutasoma karangan Mpu
Tantular. Kalimat ini muncul karena ada perbedaan
agama dalam Kerajaan Majapahit. Di Majapahit saat
itu ada dua agama, yaitu agama Hindu Syiwa dan
agama Buddha Mahayana. Meskipun berbeda agama,
beda pemujaan, para  pengikut kedua agama ini
hidupnya sangat rukun. Majapahit bisa menjadi
kerajaan besar karena bisa mempersatukan kedua
agama tersebut. Keduanya dijadikan sebagai agama
resmi bagi warga Kerajaan Majapahit. Pengalaman
inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar
menetapkan semboyan bagi negara Indonesia.

Jika perbedaan agama saja bisa rukun, apakah
perbedaan yang lainnya tidak bisa membuat warga
semakin rukun? Beda bahasa, beda budaya, beda
tradisi, dan sebagainya bisa dipersatukan dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal membina
negara dan bangsa, semangat persatuan, kesatuan,
kebersamaan sangat diperlukan.

Tentu saja dengan sekian banyak suku bangsa,
akan semakin banyak perbedaan yang muncul.
Perbedaan itu akan membawa hikmah tersendiri bagi

bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia
mempunyai banyak ragam seni budaya.
Ini merupakan kekayaan yang patut di
banggakan.

Jika semboyan Bhinneka Tunggal
Ika ini dipahami oleh semua bangsa In-
donesia maka tidak akan terjadi
permusuhan dan pertikaian
antarmasyarakat. Hanya karena
disebabkan oleh perbedaan yang ada.

Gambar 4.6
Bhineka Tunggal Ika.

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Butet berasal dari Batak.
Butet beragama Kristen.
Sedangkan Abdullah
berasal dari Madura. Ia
beragama Islam.
Keduanya berteman
akrab. Apakah kamu bisa
bersikap seperti mereka
dengan temanmu yang
berbeda suku dan
agama?

Sumber: www.indonesiamedia.com
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Mengapa masih terjadi permusuhan yang
disebabkan oleh perbedaan paham? Sebenarnya
itu tidak boleh terjadi jika seandainya kita bisa
mengambil hikmah dari perbedaan. Perbedaan
dalam kehidupan itu sudah menjadi hal yang biasa.
Alangkah indahnya kita bisa hidup bersatu dan
rukun  di tengah-tengah perbedaan. Misalnya, pada
orang Islam sedang salat di masjid, penduduk yang
beragama lain menghormati. Orang Kristen sedang
ke gereja, penduduk yang beragama lain
menghormati. Hal ini akan semakin menciptakan
persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan hanya beda
agama, ragam budaya juga bisa kita nikmati
bersama.

3. Ragam suku bangsa dan budaya

Tuhan sengaja menciptakan manusia dari
golongan dan suku yang berbeda. Dengan tujuan,
supaya kamu saling mengenal. Ada or-
ang dari golongan berkulit putih, berkulit
hitam, berkulit sawo matang, dan
sebagainya. Ada rumpun suku bangsa
Negro, suku bangsa Mongoloid, suku
bangsa Melayu, dan sebagainya. Bangsa
Indonesia berasal dari rumpun suku
bangsa Melayu, salah satu rumpun suku
bangsa yang ada di Asia.

Dari rumpun bangsa Melayu itu
muncullah suku Jawa, suku Batak, suku
Nias, suku Banjar, suku Bugis, suku
Sasak, dan sebagainya. Setiap suku
bangsa menggunakan bahasa daerah
dan  membawa budaya yang tidak sama.
Orang Jawa menggunakan bahasa Jawa.
Orang Bugis menggunakan bahasa
Bugis, orang Jakarta menggunakan
bahasa Betawi, dan sebagainya.

Gambar 4.7
Barongsai.

Sumber: Kompas, 11 Juli 2006
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Sekarang cari informasi sebanyak-banyaknya
tentang seni budaya yang ada di Indonesia.

Cari gambar tarian daerah!
Buat kolom seperti di bawah ini di buku tulismu!
Tempelkan gambarmu!
Tari apa dan dari daerah mana?

Perhatikan pula keragaman budayanya! Setiap
suku bangsa membawa budaya. Misalnya, suku
Batak dengan tarian khasnya, yaitu Tortor, suku Jawa
dengan tarian Serimpinya, suku Bali dengan tari
Pendetnya, dan sebagainya. Kini budaya dari suku
Tionghoa sudah mulai tampil, yaitu barongsai.

Gambar 4.8
Tari Pendet.

Sumber: www.babadbali.com

.... ....

.... ....
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Di antara budaya yang dibawa oleh masing-
masing suku, ada juga pakaian
daerah. Pernahkah kalian mengikuti
karnaval dengan memakai pakaian
daerah tertentu? Memang pakaian ini
hanya dipakai pada acara-acara
tertentu saja. Misalnya, acara resepsi
pernikahan, acara penyambutan tamu
kehormatan atau pada acara resmi
yang berhubungan dengan adat
setempat.

Cari gambar pakaian adat!
Buat kolom seperti di bawah ini di buku tulismu!
Tempelkan gambarmu!
Dari daerah mana pakaian adat itu?

Gambar 4.9
Karnaval.

Sumber: i16.photobuccket.com

.... ....

.... ....
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Selain pakaian adat, ada juga kekhasan yang
dimiliki oleh suku bangsa di Indo-
nesia, yaitu rumah adat, atau rumah
khas masing-masing suku bangsa.
Misalnya, ada Rumah Gadang di
Sumatra Barat, rumah Joglo di
Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Yogyakarta. Akhir Februari 2007 ini
rumah adat Pagaruyung di

Sumatra Barat habis terbakar karena disambar petir.
Cari gambar rumah adat!
Buat kolom seperti di bawah ini di buku tulismu!
Tempelkan gambarmu!
Apa nama rumah adat dan dari daerah mana?

Gambar 4.10
Istana Pagaruyung.

.... ....

.... ....

Sumber: i77.photobuccket.com
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4. Menghormati budaya bangsa

Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa
menghormati budaya bangsanya sendiri. Kamu tentu
tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki beraneka
ragam budaya. Mengapa demikian? Karena bangsa
Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa.

Budaya manakah yang disebut sebagai budaya
bangsa? Yang dimaksud budaya bangsa adalah
semua budaya dari masing-masing
suku bangsa. Budaya daerah
merupakan sumber kebudayaan
nasional yang akan memperkaya
kebudayaan nasional.

Keragaman budaya merupakan
kekayaan tersendiri bagi suatu
bangsa. Kekayaan budaya ini harus
dipertahankan. Keragaman budaya
harus dilestarikan.

Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Mempelajari dan mewarisi budaya yang ada.

Sering mengikuti lomba atau festival seni
budaya.

Lebih menyukai budaya sendiri daripada
budaya asing.

Bangga terhadap budaya bangsa.

Cara melestarikan budaya

Gambar 4.11
Festival seni budaya
daerah.

Sumber: Kompas, 16 Juli 2005
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Kamu juga wajib menghormati budaya bangsa.
Salah satu contohnya, yaitu ketika mengikuti festival seni

budaya, kamu juga harus memperhatikan
budaya dari daerah lain. Kamu tidak boleh
menganggap budayamu yang paling bagus
dan menganggap budaya daerah lain jelek
sehingga tidak menontonnya. Kamu perlu
mengikuti festival tersebut sampai selesai
sehingga bisa mengenal dan tahu budaya-
budaya dari daerah lain di negara kita.

Bentuk kelompok dua anak!
Diskusikan dengan kelompokmu!
Kerjakan di buku latihanmu!

1. Cari informasi tentang:
a. tarian daerah,
b. lagu-lagu daerah,
c. pakaian daerah.

2. Apa keuntungan yang diperoleh dengan
datangnya wisatawan asing?

3. Ceritakan pengalamanmu ketika kamu
mengikuti atau melihat karnaval yang ada di
wilayahmu!

4. Kapan biasanya pakaian adat itu dipakai?
5. Jika ingin melihat keragaman

budaya bangsa, ke manakah kamu
harus pergi?

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berdiskdiskdiskdiskdiskusiusiusiusiusi

Gambar 4.12
Pertunjukan budaya
daerah di Indonesia.

Sumber: www.marantha.edu
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Ciri khas bangsa Indonesia adalah adanya
keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
Keragaman budaya bangsa mampu
mengundang wisatawan asing. Mereka ingin
menyaksikan keunikan yang dimiliki bangsa
kita.
Kedatangan mereka sangat mengun-
tungkan bidang pariwisata bangsa kita.
Keuntungan itu, antara lain,

bertambahnya devisa negara, dan
memperkenalkan budaya Indonesia ke
negara wisatawan tersebut.

Indonesia memiliki ragam budaya karena
Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa.
Tiap suku bangsa membawa budaya yang
tidak sama.
Semboyan bangsa Indonesia adalah
Bhinneka Tunggal Ika. Artinya meskipun
berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, yaitu
bangsa Indonesia.
Semboyan tersebut terdapat dalam buku
Sutasoma, yang dikarang oleh Mpu Tantular.
Dia hidup pada zaman Kerajaan Majapahit.
Tuhan sengaja menciptakan manusia dari
golongan dan suku yang berbeda. Supaya
kita saling mengenal.

Mari DiingMari DiingMari DiingMari DiingMari Diingaaaaattttt
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Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatihtihtihtihtih

Kerjakan di buku latihanmu!
Isi titik-titik di bawah ini!
1. Keragaman budaya bangsa Indonesia merupakan ....
2. Para wisatawan asing datang ke Indonesia untuk ….
3. Kedatangan wisatawan asing dapat menambah … negara
4. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah ….
5. Kata Bhineka Tunggal Ika tertulis dalam buku ….
6. Tari Yapong berasal dari ….
7. Lenong adalah kesenian khas dari ….
8. Gambar

di samping adalah
rumah adat dari ….

9. Gambar di samping
adalah pakaian
adat dari ….

10. Ketika acara karnaval, biasanya
peserta menggunakan pakaian ….
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Bagaimana
perasaan kamu
menjadi anak

Indonesia?

Saya merasa bangga menjadi
anak Indonesia?

Apa yang
membuat kamu

memiliki rasa
bangga terhadap
bangsa Indonesia?

Indonesia
merupakan

Negara yang
subur. Negara
yang memiliki

keragaman
budaya. Negara

yang
mempunyai

budaya santun.

Kebanggaan yang kalian
miliki sebagai anak
Indonesia haruslah
diwujudkan dengan

tetap menjaga
persatuan dan

kesatuan. Jangan lupa,
isilah waktu dengan hal-

hal yang positif,
terutama untuk belajar.

B. Rasa Bangga sebagai Anak Indonesia
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Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Hidup rukun
Toleransi yang cukup tinggi
Ramah tamah

Ciri kehidupan bangsa
Indonesia

Masih ingatkah kamu tentang ciri khas bangsa
Indonesia? Ciri ini tidak dimiliki bangsa lain. Ciri-ciri itu
di antaranya adalah keragaman budaya bangsa.
Karena terdiri atas berbagai suku bangsa, Indonesia
menjadi negara yang kaya budaya.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul karena
ragam kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai macam
suku, bahasa, budaya, adat atau tradisi, tetapi tetap
menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Sungguh nikmat
kehidupan bangsa Indonesia. Kamu bisa hidup
dengan rukun dan tenang di tengah-tengah perbedaan

yang ada. Kamu semua bisa hidup
rukun di antara keragaman.

Dalam suatu kampung, ada yang
beragama Islam, ada yang beragama
Hindu, Kristen, Katholik, Buddha.
Bahkan, sekarang agama Kong Hu Chu
sudah boleh berkembang di Indonesia.
Semua pengikutnya bisa hidup rukun.
Agama adalah masalah keyakinan. Tak
seorang pun yang boleh memaksakan
suatu agama kepada orang lain. Agama

adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya.

Gambar 4.13
Kampung..

Sumber: ukirsari.worldpress.com
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Rukun berarti bersatu. Persatuan dan kesatuan
ini menjadi modal awal bagi bangsa Indonesia
dalam berjuang. Dengan persatuan, bangsa Indo-
nesia bisa merdeka. Di mana pun berada, jika rukun,
kamu akan menjadi orang kuat. Bersatu kita teguh
bercerai kita runtuh.

Adanya perbedaan agama di tengah-tengah
masyarakat, membuat bangsa Indonesia semakin
rukun. Kerukunan itu diwujudkan dengan sikap
toleransi. Sikap saling menghormati, sikap tidak
saling mengganggu antara agama yang satu dengan
agama lainnya. Sikap memberi kebebasan dalam
menjalankan agamanya.

Toleransi tidak hanya dalam urusan agama.
Kamu menghormati budaya suku lainnya, dan
mengakui kelebihan orang lain juga merupakan
wujud toleransi.

Sebagai bangsa yang tahu adat, dalam
pergaulan dengan orang lain, sikap ramah tamah
sangat diperlukan. Ramah tamah berarti berbicara
dengan kalimat yang sopan dan berbuat dengan
tindakan yang santun. Sebagai anak Indonesia,
kamu semua harus bisa berbuat dan berlaku
sebagaimana tersebut di atas.

1. Kekayaan alam Indonesia

Sungguh mengasyikkan tinggal dan menjadi
anak Indonesia. Selain karena kekayaan budaya,
alam Indonesia juga subur dan indah. Banyak orang
luar negeri yang ingin mengunjungi Indonesia.
Mereka ingin menikmati keindahan alam Indonesia.
Mereka mengagumi keindahan alam Indonesia.
Bahkan keindahan wisata bahari juga mereka
datangi. Mereka ikut menyelam ke dasar laut untuk
menikmati keindahan wisata bahari.

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Menurut pendapatmu,
bagaimana caranya

menjaga dan melestarikan
alam Indonesia agar tidak

rusak?

BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Toni berbeda agama
dengan kamu. Suatu hari

Toni pinjam pensilmu
karena kotak pensilnya

tertinggal di rumah.
Bagaimana sikapmu?
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Gambar 4.14
Wisata laut

”Indonesia is very good, very beautiful,” kata
turis setelah mengunjungi dan menikmati keindahan
alam Indonesia. Sungguh aku bangga menjadi anak
Indonesia.

Pernahkah kamu melihat keindahan taman laut
yang ada di Pasir Putih, Situbondo? Atau taman
laut Bunaken? Cari informasi tentang tempat wisata
di daerahmu!

Sumber: Dokumentasi penerbit

Selain itu, bangsa kita juga kaya akan bahan
tambang, misalnya, minyak bumi, batu bara
(sebagai bahan bakar kendaraan bermotor). Emas,
perak, (untuk perhiasaan),  aluminium (untuk perabot
rumah tangga dan bahan kerangka pesawat terbang
karena ringan dan tahan karat), tembaga (untuk
bahan pembuatan kabel), dan masih banyak lagi
yang lainnya.

Bahan tambang merupakan kekayaan alam
yang terbatas adanya. Agar generasi yang akan
datang juga masih mendapatkan bagian, kita
mempunyai kewajiban untuk menghematnya.

2. Sikap bangga sebagai bangsa Indonesia

Kamu tentu tahu bahwa bangsa Indonesia
mempunyai kekayaan budaya dan alam yang luar biasa.
Kekayaan itu tidak dimiliki bangsa lain. Oleh karena itu,
seharusnya kamu bangga sebagai anak Indonesia.
Bangga tidak berarti harus sombong. Kebanggaan itu
harus diwujudkan atau dibuktikan dengan tindakan.

Gambar 4.15
Mineral merupakan
salah satu bahan
tambang.

Sumber: wb4.indo-work.com
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Agar kebanggaan itu bisa berlangsung lama,
selain mensyukuri, kamu wajib menyelamatkan alam
Indonesia. Menyelamatkan dengan cara tidak merusak
alam sekitar. Bahkan alam sekitar harus dilestarikan
dengan cara dijaga atau dirawat sebaik mungkin. Jika
alam sekitar rusak, keindahan itu hanya tinggal
kenangan saja.

Langkah awal yang harus kamu lakukan
adalah memahami makna yang terkandung
dalam semboyan bangsa Indonesia. Bangga
bahwa keragaman merupakan kekayaan bangsa
Indonesia. Bangga tinggal di alam tropis yang
sangat indah alamnya. Keindahan alam Danau
Toba, bukan hanya milik suku Batak yang ada di
Sumatera Utara, tetapi juga menjadi milik bangsa
Indonesia. Keindahan alam di Pulau Dewata juga
menjadi milik bangsa Indonesia. Keindahan
budaya di daratan Minang, di Tanah Toraja juga
milik bangsa Indonesia, dan masih banyak lagi
hal-hal yang perlu dibanggakan. Jika pemahaman
tentang Bhinneka Tunggal Ika telah kamu miliki,
tinggal mewujudkan pemahaman itu dalam
kehidupan sehari-hari.

Mari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari DipahamiMari Dipahami

Mencintai alam Indonesia.
Mengenal dan melestarikan budaya bangsa.
Senang memakai produksi dalam negeri.
Menggunakan atribut bangsa.

Wujud bangga sebagai
anak Indonesia

Gambar 4.16
Kamu wajib
menyelamatkan alam
dengan cara
melestarikannya.

Sumber: ukirsari.worldpress.com
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BagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimanaBagaimana
PPPPPendaendaendaendaendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

Menurut pendapatmu apa
arti “Tak kenal maka tak
akan sayang”?
Sudahkah kamu
mengenali budaya bangsa
Indonesia?

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berdiskdiskdiskdiskdiskusiusiusiusiusi

Menjaga kesuburan dan keindahan alamnya.
Mengunjungi tempat wisata alam Indonesia.
Tidak merusak lingkungan sekitarnya.

Bukti mencintai alam
Indonesia

Terhadap budaya bangsa kamu wajib me-
ngenalnya. Tak kenal maka tak akan sayang.
Semakin kamu mengenal, semakin banyak yang
harus dilakukan. Kebudayaan ini harus dilestarikan
agar tidak punah. Keragaman budaya bangsa,
menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing.
Tentu akan menambah devisa bangsa.

Banyak hasil produksi bangsa Indonesia yang
dikirim ke luar negeri. Terkadang barang dari luar
negeri itu ternyata juga buatan bangsa Indonesia.
Hanya saja diganti mereknya. Kemudian dikirim balik
ke Indonesia. Oleh karena itu, kamu harus bangga
menggunakan atau memakai produksi dalam negeri.
Carilah barang yang bertuliskan ”made in Indone-
sia”. Atribut atau simbol yang menjadi ciri khas bangsa
Indonesia di antaranya adalah logo Burung Garuda,
logo bendera Merah Putih, dan sebagainya yang
ditempelkan pada topi atau baju!

Bentuk kelompok dua anak!
Diskusikan dengan kelompokmu!
Kerjakan di buku latihanmu!

1. Di sekitar tempat tinggalmu tentu ada yang
menganut agama lain. Nah, ceritakan tentang
toleransi hidup umat beragama tersebut!
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2. Kalian tentu pernah rekreasi, bukan?
Ceritakan tentang keindahan alam yang
kalian kunjungi tersebut!

3. Carilah logo atau atribut bangsa kita!
Terangkan bagaimana cara menggunakan
atribut yang benar!

4. Di antara temanmu ada yang bangga
memakai topi berlogo bendera bangsa
asing. Bagaimana sikapmu yang benar?

5. Apa yang kalian lakukan ketika umat agama
lain merayakan hari besar agamanya?

Mari DiingMari DiingMari DiingMari DiingMari Diingaaaaattttt

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul
karena ragam kehidupan bangsa Indonesia.
Berbagai macam suku, bahasa, budaya, adat
atau tradisi, tetapi tetap menjadi satu, yaitu
bangsa Indonesia.
Ciri kehidupan bangsa Indonesia di
antaranya adalah:

hidup rukun,
toleransi agama yang cukup tinggi,
ramah tamah dalam pergaulan.

Toleransi tidak hanya dalam urusan agama.
Menghormati budaya suku lainnya juga
merupakan wujud toleransi. Mengakui
kelebihan orang lain juga merupakan wujud
toleransi.
Kamu harus memahami makna yang
terkandung dalam semboyan bangsa Indo-
nesia, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun
berbeda agama, budaya, bahasa, dan
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Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatihtihtihtihtih

adanya berbagai perbedaan, kita tetap
satu, yaitu bangsa Indonesia.
Sebagai bangsa timur yang “tahu adat”,
ramah tamah terhadap orang lain
merupakan sikap yang wajib dimiliki setiap
bangsa. Sikap tersebut akan muncul dalam
pergaulan dengan siapapun.
Kita wajib melestarikan alam sekitar
dengan cara menjaga dan  merawat
lingkungan. Jika keindahan alam rusak,
keindahan alam hanya tinggal cerita saja.

Kerjakan di buku latihanmu!
Isi titik-titik di bawah ini!
1. Keragaman budaya merupakan ... bagi bangsa Indonesia.
2. Semboyan bangsa Indonesia adalah ....
3. Alangkah senangnya menjadi bangsa Indonesia. Kita bisa hidup

rukun di tengah-tengah ....
4. Terhadap orang lain, bertindaklah yang ....
5. Kita tidak boleh mencampuri urusan agama orang lain. Karena

agama adalah masalah ....
6. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa kita tetap ....
7. Indonesia adalah bangsa timur yang tahu ....
8. Kita wajib .... budaya bangsa agar tidak punah.
9. Menggunakan atribut bangsa merupakan wujud ....
10. Gunakanlah produksi ....
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Kerjakan di buku latihanmu!

A.A.A.A.A. Pilih jaPilih jaPilih jaPilih jaPilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!ang paling benar!

1. Budaya daerah dapat memperkaya budaya ….
a. Lokal
b. Internasional
c. Nasional

2. Bangsa Indonesia memiliki sikap ....
a. Ramah tamah
b. Tidak peduli
c. Keras kepala

3. Wisatawan domestik artinya ….
a. Mancanegara
b. Dalam negeri
c. Luar negeri

4. Tari pendet berasal dari ….
a. Jawa timur
b. Bali
c. Aceh

5. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ….
a. Bhinneka tunggal ika
b. Pancasila
c. Burung garuda

Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatih Batih Batih Batih Batih Bab 4b 4b 4b 4b 4
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6. Semboyan bangsa Indonesia adalah ….
a. Bhinneka tunggal ika
b. Indonesia raya
c. Burung garuda

7. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab ….
a. Mahabarata
b. Sutasoma
c. Weda

8. Menghormati orang  berbeda agama yang sedang beribadah termasuk
perbuatan ….
a. Terpuji
b. Tercela
c. Terhina

9. Rumah Joglo adalah rumah adat dari ….
a. Jawa Timur
b. Bali
c. Jawa tengah

10. Modal awal bangsa Indonesia dalam berjuang adalah ….
a. Pertengkaran
b. Perselisihan
c. Persatuan

BBBBB..... Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!

1. Budaya daerah merupakan sumber budaya ….
2. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman ….
3. Bersatu kita teguh bercerai kita ….
4. Tidak merusak lingkungan merupakan sikap ….
5. Kita wajib melestarikan alam dengan cara ….
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Mari BerMari BerMari BerMari BerMari Berlalalalalatih Semestertih Semestertih Semestertih Semestertih Semester 2

A .A .A .A .A . Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!

1. Ciri yang dimiliki bangsa Indonesia adalah di bawah ini, kecuali ....
a. Keragaman budayanya
b. Keramahan penduduknya
c. Keindahan alamnya

2. Bhinneka Tunggal Ika muncul karena ....
a. Keragaman budaya
b. Kekayaan alamnya
c. Persatuan bangsanya

3. Meskipun kita berbeda suku bangsa, agama, bahasa, dan lainnya,
kita tetap ....
a. Bersatu
b. Bangsa Indonesia
c. Mencari yang terbaik

4. Bangsa Indonesia bisa hidup rukun dan tenang di tengah-tengah ...
yang ada.
a. Perbedaan
b. Kekayaan
c. Kesuburan

5. Agama merupakan urusan ... dengan Tuhannya.
a. Ibadah
b. Pribadi
c. Hubungan

Kerjakan di buku latihanmu!
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6. Jika hidup rukun, kita akan menjadi orang ....
a. Merdeka
b. Kuat
c. Hebat

7. Adanya perbedaan di masyarakat, mendidik kita semakin ....
a. Kaya
b. Kuat
c. Rukun

8. Sikap saling menghormati dan tidak saling mengganggu merupakan
sikap ... dalam beragama.
a. Toleransi
b. Rukun
c. Kehidupan

9. Sebagai bangsa yang tahu adat, ramah tamah sangat diperlukan. Tahu
adat maksudnya adalah ....
a. Mengerti budaya
b. Mengetahui tradisi
c. Paham budaya dan tradisi

10. Jika berbicara dengan orang lain, gunakan kalimat yang ....
a. Lembut
b. Baik
c. Sopan

11. Keindahan wisata bahari adalah keindahan yang terdapat di ....
a. Darat
b. Laut
c. Pegunungan
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12. Agar generasi yang akan datang bisa menikmati bahan tambang yang
ada, kita wajib ....
a. Menghematnya
b. Memanfaatkannya
c. Menghabiskannya

13. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Agar kebanggaan bisa
dipertahankan, kita wajib ....
a. Menyelamatkan alam
b. Memanfaatkan alam
c. Menghabiskan alam

14. Mencintai keindahan alam bisa dilakukan dengan cara-cara di bawah
ini, kecuali ....
a. Menjaga kesuburan dan keindahan alamnya
b. Mengunjungi tempat wisata alam
c. Menebangi pohon yang ada di hutan

15. Ronald sangat bangga dengan memakai atribut negara lain. Sikap
saya ....
a. Membiarkan cara Ronald
b. Mengejek cara-cara yang dilakukan Ronald
c. Mengajak memakai atribut bangsa sendiri
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BBBBB..... Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!

1. Apa yang harus kalian lakukan terhadap ragam budaya bangsa?
2. Sebutkanlah ciri kehidupan bangsa Indonesia!
3. Dalam hal apakah toleransi itu diperlukan?
4. Jelaskan makna yang terkandung dalam semboyan bangsa!
5. Sebutkan wujud sikap bangga sebagai bangsa Indonesia!
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eeeeevvvvvaluasi akhir tahunaluasi akhir tahunaluasi akhir tahunaluasi akhir tahunaluasi akhir tahunEvEvEvEvEvaluasi Akhir Taluasi Akhir Taluasi Akhir Taluasi Akhir Taluasi Akhir Tahunahunahunahunahun

A .A .A .A .A . Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!Pilih jawaban yang paling benar!

1. Ciri khas bangsa Indonesia adalah ....
a. Keragaman budaya
b. Kebersamaan budaya
c. Kemajuan ilmunya

2. ... menunjukkan bangsa.
a. Adat
b. Kebudayaan
c. Bahasa

3. Kata Bhinneka Tunggal Ika tertulis dalam kitab ....
a. Mahabarata
b. Sutasoma
c. Ramayana

4. Tuhan menciptakan manusia bergolong-golong dan bersuku-suku
dengan tujuan ....
a. Saling bertemu
b. Saling mengenal
c. Saling menjaga

5. Tari khas Jawa Timur untuk penyambutan tamu adalah ....
a. Tari remo
b. Ludruk
d. Ketoprak

Kerjakan di buku latihanmu!
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6. Acara resmi yang berhubungan dengan adat sebaiknya kita
menggunakan pakaian ....
a. Seragam
b.  Bebas rapi
c. Daerah

7. Penghargaan atau rasa hormat ditujukan pada orang lain karena ....
a. Sikap dan pendapatnya
b. Kekayaannya
c. Sikap dan tingkah lakunya

8. Harga diri seseorang akan rusak jika orang tersebut ... kepercayaan
yang diberikan oleh orang lain.
a. Mengkhianati
b. Mengambil
c. Memegang

9. Orang yang mau menghargai diri sendiri biasanya ....
a. Berpenampilan rapi
b. Selalu jaga gengsi
c. Berpakaian apa adanya

10. Wujud dari perilaku menghargai diri sendiri adalah ....
a. Menganggap orang lain sebagai teman.
b. Menganggap orang lain lebih pandai daripadanya.
c. Selalu menghormati orang lain.

11. Seseorang akan dihormati orang lain, karena dia suka menghormati
orang lain. Pepatah yang sesuai dengan hal tersebut adalah ....
a. Barang siapa menanam pasti akan menuai.
b. Barang siapa menuai pasti akan menanam.
c. Tirulah ilmu padi, semakin tua semakin merunduk.
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12. Kata Bhinneka Tunggal Ika tertulis dalam kitab ....
a. Mahabarata
b. Sutasoma
c. Ramayana

13. Tuhan menciptakan manusia bergolong-golong dan bersuku-suku
dengan tujuan ....
a. Saling mengenal
b. Saling bersaing
c. Saling menjaga

14. Di bawah ini adalah beberapa cara yang harus dilakukan sebagai wujud
sikap mencintai keindahan alam, kecuali ....
a. Menjaga kesuburan dan keindahan alamnya
b. Menebangi pohon yang ada di hutan untuk bangunan rumah
c. Melakukan reboisasi

15. Sebelum diterapkan, peraturan itu sebaiknya ....
a. Dimasyarakatkan
b. Dibiarkan
c. Dicoba

16. Aturan yang baru perlu dikenalkan dengan maksud agar ....
a. Tercapai tujuannya
b. Dipahami masyarakat
c. Berhasil dengan baik

17. Agar bisa mengikuti aturan yang ada, sebaiknya warga baru ....
a. Memperkenalkan diri
b. Mengundang tetangga
c. Menyesuaikan diri

18. Menyeberang jalan sebaiknya di ....
a. Trotoar
b. Sebelah kiri
c. Zebra cross
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19. Jika terlambat masuk kelas saya akan ....
a. Kembali pulang
b. Segera masuk kelas
c. Minta maaf pada guru

20. Rambu lalu lintas dipasang di sepanjang jalan dengan maksud ....
a. Sebagai petunjuk bagi pengguna jalan
b. Sebagai hiasan jalan raya
c. Agar orang bisa menggunakan jalan raya

BBBBB..... Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!Jawab pertanyaan berikut!

1. Apa yang harus kalian lakukan terhadap ragam budaya bangsa?
2. Untuk apakah rambu lalu lintas dipasang di sepanjang jalan?
3. Mengapa pejuang kita selalu mengalami kegagalan dalam melawan

penjajah?
4. Tuliskan isi Sumpah Pemuda!
5. Sebutkan aturan atau hukum yang kamu ketahui!
6. Jelaskan makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal

Ika!
7. Sebutkan tiga sifat buruk yang perlu kita jauhkan!
8. Sebutkan tiga perilaku uantuk menghargai diri sendiri!
9. Mengapa bangsa kita kaya dengan budaya?
10. Sebutkan tiga cara menghormati budaya bangsa!
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Adat : aturan yang lazim diturut
atau dilakukan sejak dahulu
kala.

Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana:
seseorang akan dihargai orang lain
karena mulut atau perkataannya dank
arena busana atau penampilannya.

BAP : Bukti Acara Pemeriksaan.
Bhineka : berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Tunggal Ika
Devisa : alat pembayaran luar negeri yang dapat

ditukarkan dengan uang luar negeri.
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Etika : ilmu tentang apa yang baik dan apa

yang buruk dan tentang hak dan
kewajiban.

Hak : segala sesuatu yang diterima.
Hakim : orang yang mengadili perkara.
Handphone : telepon genggam.
Hukum : peraturan atau adapt yang dikukuhkan

oleh penguasa atau pemerintah.
Ikrar : janji atau sumpah.
Inpres : instruksi presiden.
Instruksi : peraturan yang dikeluarkan oleh
presiden presiden.
Kampung : kelompok rumah yang menempati

wilayah tertentu, terletak di bawah
kecamatan.

KKKKKamamamamamus Kus Kus Kus Kus Kecilecilecilecilecil
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Kebudayaan : hasil kegiatan dan penciptaan
manusia, seperti kepercayaan,
kesenian, dan adat istiadat.

Kepmen : keputusan menteri.
Kerja bakti : kerja bergotong royong tanpa upah.
Kewajiban : segala sesuatu yang harus dikerjakan.
Korupsi : penyelewengan atau penyalahgunaan

uang (perusahaan) untuk keuntungan
pribadi atau orang lain.

LP : Lembaga Pemasyarakatan atau penjara.
Logo : huruf atau lambang yang mengandung

makna, terdiri atas satu kata atau lebih
sebagai lambang atau nama perusahaan,
dan sebagainya.

Masyarakat : sekelompok orang yang terikat oleh
kebudayaan yang dianggap sama.

Meja hijau : persidangan.
MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Norma : aturan yang dipakai sebagai pedoman atau

panduan dalam masyarakat.
Nusa : tanah air.
Optimis : orang yang selalu berpengharapan baik

dalam menghadapi masalah.
Organisasi : perkumpulan.
Pidana : kejahatan atau kriminal.
Pengadilan : tempat bersidang.
Penjara : bangunan tempat mengurung orang

hukuman.
Produksi : hasil buatan.
RT : Rukun Tetangga.
RW : Rukun Warga.
Sanksi : hukuman.
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