
Pentingnya Harga Diri

Kamu mampu menghargai diri sendiri dan orang lain.

Manfaat yang Kamu Peroleh

Harga diri, kemampuan, prestasi.

Kata Penting

Dalam Bab 2 telah dijelaskan mengenai 
aturan  yang berlaku di sekolah dan di masya-
rakat. Pada bab ini kamu akan mem pelajari 
mengenai harga diri. Dalam kehidupan, setiap 
orang dibekali kemampuan diri oleh Tuhan 
Yang Maha Esa. Kemampuan diri dapat diartikan 
sebagai kemampuan seperti akal dan ilmu 
sehingga setiap orang mampu menilai dirinya 
sendiri. Apa yang kamu ketahui tentang harga 
diri? Pertanyaan tersebut akan kamu temukan 
jawabannya dalam Bab 3 ini. 

A. Pengertian 
Harga Diri

B. Bentuk Harga 
Diri

C. Harga Diri  
dalam Kehidupan 
Sehari-hari 
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Pengertian Harga DiriA

Apakah kamu pernah mendengar istilah 
harga diri? Apa yang terpikirkan jika mendengar 
istilah tersebut?

Harga diri dapat diartikan kehormatan diri. 
Harga diri merupakan pendapat seseorang 
me      nge nai dirinya sendiri, seperti hal yang 
dipikirkan dan dirasakan tentang dirinya sendiri. 
Jika berpikiran bahwa kamu satu-satunya 
yang memiliki banyak kekurangan, kamu akan 
merasa harga dirimu rendah. Sebaliknya, jika 
kamu menyadari banyak kelebihan yang ada 
dalam dirimu, kamu akan merasa harga dirimu 
tinggi.

Manusia sering disebut sebagai makhluk 
sosial. Makhluk sosial, artinya manusia mem-
butuhkan orang lain. Setiap orang memiliki 
perasaan ingin dihormati oleh yang lain. Rasa 
ingin dihormati menyebabkan seseorang ber-
pikir bahwa harga diri itu penting. Setiap orang 
tidak suka harga dirinya direndahkan.

"Hari ini, Ibu akan membahas pelajaran 
mengenai harga diri. Mengapa setiap orang 
merasa penting memiliki harga diri?" tanya Ibu 
Guru.

"Harga diri adalah sebuah kehormatan. 
Betul kan, Bu?" jawab Doni dengan lantang.

"Betul. Namun, jawaban Doni belum 
lengkap," jelas Ibu Guru.

"Harga diri merupakan kebutuhan setiap 
orang. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi 

Wawasan

Harga diri manusia 
berperan penting 
dalam membina 
hubungan dengan 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-
hari. Tingkat 
harga diri setiap 
orang dapat 
ditentukan oleh 
diri sendiri dan 
lingkungannya.
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oleh harga diri. Harga diri membuat seseorang 
berusaha memperoleh penghargaan orang lain. 
Contohnya, orang yang pandai menunjukkan 
kepandaiannya. Orang terampil menun jukkan 
keterampilannya. Bahkan, orang kaya dapat 
me  mamerkan kekayaannya," jelas Ibu Guru.

Prestasi yang diraih 
oleh seseorang dapat 
meningkatkan harga 
dirinya.

Gambar 3.1

Kamu harus rajin 
belajar agar 
menjadi orang 
yang berprestasi. 
Dengan 
berprestasi, 
keluarga, teman, 
dan guru-guru 
di sekolah akan 
merasa bangga 
kepadamu.

Pesan 
Budi 
Pekerti

" Bu Guru, bagaimana agar kita dihormati 
oleh orang lain?" tanya Wanda.

"Banyak cara dapat dilakukan agar dihormati 
orang lain. Salah satunya dengan me ngem-
bangkan kemampuan yang kita miliki," jawab 
Ibu Guru.

"Siapa yang dapat menyebutkan contoh 
kemampuan untuk meningkatkan harga diri?" 
tanya Ibu Guru.

"Kemampuan berprestasi dalam bidang 
olahraga,"  jawab Doni.

"Benar, apa yang dikatakan oleh temanmu," 
lanjut Ibu Guru.
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Selain kemampuan berprestasi dalam bidang  
olahraga, kamu dapat mengembangkan bebe-
rapa kemampuan lainnya yang dimiliki, di 
antaranya sebagai berikut.
1. Kemampuan untuk berbicara di depan orang 

banyak dengan mengikuti lomba pidato.
2. Kemampuan dalam bidang kesenian dengan  

mengikuti lomba membaca puisi.
3. Kemampuan membantu orang lain dengan 

ikut menolong korban bencana alam.

 Sumber:  www.islandlife.com

4. Kemampuan berprestasi dalam bidang pen-
didikan dengan mengikuti lomba cerdas 
cermat antarsekolah.

5. Kemampuan untuk memimpin orang lain, 
misalnya menjadi ketua kelas.

KegiatanLatihan Mandiri

Bagaimana caramu untuk meningkatkan harga diri. Tulislah dengan huruf 
sambung. Kerjakan pada buku tugasmu. Kemudian, kumpulkan hasilnya 
kepada gurumu.

Membantu korban 
bencana alam tanpa 

pamrih merupakan 
perbuatan terpuji.

Gambar 3.2
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Dengan kemampuan yang kamu miliki, 
kamu dapat meraih prestasi dan keberhasilan 
dalam hidup sehingga orang lain akan lebih 
menghargaimu. Selain kemampuan yang kamu 
miliki, harga diri juga ditentukan oleh sikap dan 
tingkah lakumu dalam hal-hal berikut.

1. Berbicara 
Seseorang yang berbicara ramah dan sopan 
akan lebih disenangi. Sebaliknya, orang yang ber-
bicara kasar tidak akan disukai. Cara berbicara 
seseorang juga sangat menentukan tingkat 
harga dirinya.

2. Berpakaian 
Cara berpakaian dapat me mengaruhi penilaian 
orang terhadap diri kita. Se seorang berpakaian 
rapi, bersih, dan sopan lebih dihormati daripada 
orang yang berpakaian kotor dan kumal. Cara 
berpakaian seseorang pun dapat meningkatkan 
atau mengurangi harga diri.

Ketika berbicara 
dengan orang 
lain, kamu harus 
mendengarkan 
dengan baik 
dan tidak boleh 
memotong 
pembicaraannya 
sebelum dia 
selesai berbicara. 
Sikap sopan harus 
dibiasakan sejak 
dini.

Pesan 
Budi 
Pekerti

Cara berpakaian dapat 
memengaruhi penilaian 
terhadap seseorang.

Gambar 3.3
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3. Berpenampilan 
 Luna dan Mona berumur 8 tahun. Mereka 

berdua memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing. Dalam hal penampilan, 
Luna terlihat lebih sederhana. Ia memakai 
pakaian yang bersih dan rapi. Adapun Mona 
selalu berpakaian mewah lengkap dengan 
perhiasannya.
Kebiasaan Mona dalam berpenampilan, 

tidak menjadikannya sombong. Mona dan 
Luna tetap bersahabat. Mereka tidak pernah 
memilih-milih dalam berteman. Sesama teman 
harus saling menghormati dan menghargai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil 
kesimpulan, jika ingin dihormati, kita harus 
belajar menghormati diri sendiri dan orang lain.

Kebiasaan 
berpenampilan 

dapat memengaruhi 
penilaian seseorang.

Gambar 3.4

Diskusikan 
dengan teman 
sebangkumu 
tentang orang 
yang bersikap 
sombong. 
Kemukakan 
pendapatmu 
tentang kerugian 
yang didapatkan 
jika kita bersikap 
sombong 
terhadap semua 
orang.

Ayo,  
Berlatih
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Bentuk Harga DiriB

Mengingat begitu pentingnya harga diri 
bagi setiap orang. Ada beberapa bentuk harga 
diri dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk 
harga diri tersebut, di antaranya menghargai 
diri sendiri dan menghargai orang lain.

1. Menghargai Diri Sendiri
Jika ingin dihormati orang lain, terlebih 

dahulu kita harus belajar menghargai diri 
sendiri. Kemampuan menghargai diri sendiri 
dapat menentukan tingkat harga diri. Orang 
yang mampu menghargai dirinya akan mampu 
menghargai orang lain.

Robi dipanggil ibu guru 
ke depan kelas untuk 
mengerjakan soal 
matematika. 

Gambar 3.5

Untuk berprestasi 
kamu tidak hanya 
harus pintar, tetapi 
harus percaya diri 
dan yakin pada 
kemampuan 
sendiri dalam 
melaksanakan 
tugas yang 
diberikan. Kamu 
tidak boleh 
bergantung 
kepada orang lain.

Pesan 
Budi 
Pekerti

Siswa Kelas III sedang membahas Pekerjaan 
Rumah (PR) matematika. Robi  tidak  menger-
jakan tugasnya karena ia belum mengerti.

"Saya belum mengerti, Bu," kata Robi.
"Kenapa?" tanya Ibu Guru.
"Perkaliannya sulit. Jumlah bilangannya ter-

lalu  banyak," jawab Robi.
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"Baik, siapa yang bisa membantu Robi?" 
tanya Ibu Guru.

"Apakah saya boleh membantu Robi, Bu?" 
kata Doni.

"Majulah, kerjakan soal yang ada di papan 
tulis," kata Ibu Guru.

"Ibu ingin Riko ikut membantu menyelesai-
kan soal yang ada di papan tulis karena PR yang 
dikerjakan oleh Riko benar semua," lanjut Ibu 
Guru.

Ibu Guru menulis soalnya di papan tulis.
12 x 2 – 2 + 2  = ....
Doni dan Riko maju bersamaan. Doni meng-

hitung dengan teliti, tetapi Riko tampak ke-
bingungan.

"Kenapa Riko?"  tanya Bu Rahma.
"Saya tidak bisa menyelesaikan soal ini, Bu," 

jawab Riko.
"Tapi PR yang kamu kerjakan betul semua," 

lanjut Ibu Guru.
"Mama membantu mengerjakan PR saya, 

Bu," jawab Riko.

Riko dipanggil ibu 
guru ke depan kelas.

Gambar 3.6
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"Ibu senang kamu telah berkata jujur. 
Namun, apa yang kamu lakukan itu tidak baik, 
Riko," lanjut Ibu Guru.

"Walaupun dibantu mama, tapi kamu pasti 
mengerti cara mengerjakannya?" tanya Ibu 
Guru.

"Saya sama sekali tidak mengerjakannya, 
Bu!" jawab Riko.

"Emm ... Mama yang mengisi semua soal 
pekerjaan rumahnya, Bu," lanjut Riko.

Sementara itu, Doni terus mengerjakan soal 
di papan tulis.

"Apakah hasil ini sudah benar, Bu?" tanya 
Doni.

"Tepat sekali. Bagaimana Robi? Apakah 
kamu sudah mengerti?" kata Ibu Guru.

"Sudah, Bu," jawab Robi. 
"Terima kasih, sekarang aku sudah mengerti 

cara mengerjakannya," sahut Robi.
"Terima kasih kembali," jawab Doni merasa 

senang dan bangga dapat membantu Robi.

Doni dan Riko 
mengerjakan soal di papan 
tulis.

Gambar 3.7
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Doni percaya pada kemampuan yang ia 
miliki. Ia dapat menyelesaikan soal matematika 
yang diberikan Ibu Guru. Doni anak baik. Ia tidak 
sombong atas kemampuan yang dimilikinya. 

Biasanya, orang merasa bangga jika ia memiliki 
kelebihan. Doni bangga karena ia memiliki ke-
pandaian berhitung. Ia percaya semua orang 
menyayangi dirinya. Doni memiliki banyak teman. 
Orangtua dan gurunya juga menyayanginya. Ia 
merasa bahagia dan bersyukur karena merasa 
puas dengan kemampuan yang dimilikinya.

KegiatanLatihan Mandiri

Menurut pendapatmu, apakah Doni boleh merasa bangga terhadap 
kemampuannya dalam menyelesaikan soal matematika? Ungkapkan 
pendapatmu di depan kelas.

Mela berasal dari keluarga kaya. Mela 
merasa ia paling kaya di sekolah. Mela tidak 
pernah merasa puas. Mela iri jika ada temannya 
memiliki barang-barang baru. Mela selalu 
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berpikiran teman-teman iri kepadanya. Namun, 
hal itu tidak benar. Karena perilakunya yang 
sombong, Mela tidak memiliki teman.

Ada juga orang yang memiliki kekurangan. 
Namun, mereka tetap bangga terhadap dirinya. 
Nova memiliki kekurangan akibat kecelakaan 
yang dialaminya. Nova tidak dapat berjalan 
dengan baik. Kaki kanan Nova pincang. Namun, 
ia tidak sedih dan putus asa. 

Nova bersyukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena telah menganugerahkan suara 
yang indah dan merdu kepadanya. Teman-
teman banyak yang memuji karena Nova 
pandai bernyanyi. Meski memiliki kekurangan, 
Nova tetap bangga. Semua orang menyukai 
nyanyiannya. Semua orang sayang kepadanya.

Menghargai 
diri sendiri 
merupakan 
perwujudan 
dari sikap dan 
rasa bersyukur 
terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa.

Pesan 
Budi 
Pekerti

Akibat perilakunya yang 
sombong, Mela tidak 
memiliki teman.

Gambar 3.8
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2. Menghargai Orang Lain
Setelah kamu mampu menghargai diri 

sendiri, kamu harus mampu menghargai orang 
lain. Jika kamu pandai menghargai diri sendiri, 
tetapi tidak mau menghargai orang lain, orang 
lain pun tidak akan menghargaimu.

Jika antarteman saling menghargai, ke rukun-
an dapat tercipta. Bagaimana caramu menghargai 
orang lain? Salah satunya dengan mengakui ke-
lebihan dan kekurangan diri sendiri dan orang 
lain.

Nova selalu 
mensyukuri anugerah 

yang diberikan  
Tuhan Yang Maha 

Esa. Ibu guru sangat 
menyayanginya.

Gambar 3.9
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Bili adalah siswa Kelas III. Ia ingin menjadi 
juara lomba baca puisi antarsekolah. Bili ingin 
membuat ibunya bahagia dan bangga. Oleh 
karena itu, Bili berlatih membaca puisi setiap hari. 
Bili jarang bermain dan menonton televisi. 

Namun, ketika pengumuman pemenang 
lomba baca puisi, Bili merasa sangat sedih. Ia 
tidak berhasil menjadi juara. Ibunya datang 
meng hampiri dan berusaha menghibur Bili.

"Bili, jangan bersedih. Tidak apa-apa, Nak," 
kata ibunya.

"Yang penting Bili sudah berusaha.  Ibu meng-
hargai hasil kerja kerasmu," lanjut Ibunya.

Bili merasa lega karena merasa dihargai oleh 
Ibunya. Ia tidak lagi merasa sedih.

"Bu, Bili akan berusaha lebih keras lagi,"  
ucap Bili dengan semangat. 

Dengan perhatian yang 
ibu berikan, Bili merasa 
lebih dihargai.

Gambar 3.10
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Penghargaan yang diberikan oleh orang lain 
sangat berharga. Ketika mengalami ke gagalan, 
akan ada yang menghibur. Sudah kah kamu 
menghargai temanmu? Selalu mengucapkan 
terima kasih atas bantuan orang lain merupakan 
salah satu contoh menghargai orang lain.

Harga Diri dalam 
Kehidupan Sehari-hariC

Harga diri seseorang ditentukan oleh dirinya 
sendiri dan lingkungannya. Dalam kehidupan 
sehari-hari, orang yang malas biasanya tidak 
dihargai orang lain. Adapun orang yang rajin 
akan dihargai oleh orang lain.

Bagaimana caramu menjaga harga diri? 
Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk 
menjaga dan meningkatkan harga dirimu. 
Misalnya, berpendirian teguh, ber tanggung 
jawab, dan mem bantu teman dengan tulus.

1. Memiliki Pendirian  
yang Teguh
Pendirian dapat diartikan sebagai sikap 

berpegang teguh pada diri sendiri. Sikap adalah 
perilaku seseorang yang ber dasar kan keinginan 
diri sendiri dan tidak ter pengaruh orang lain. 
Setiap orang harus memiliki pendirian. Orang 
yang memiliki pendirian lebih dihargai daripada 
orang yang tidak memiliki pendirian.

Diskusikan 
dengan teman 
sebangkumu. 
Mengapa orang 
yang malas  
biasanya tidak 
dihargai oleh 
orang lain?

Ayo,  
Berlatih
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Orang yang memiliki pendirian mampu 
membedakan antara yang baik dan yang buruk.  
Ia tidak akan mudah terpengaruh orang lain. 
Dia akan selalu mempertahankan pendapat 
yang benar. Orang yang berpendirian biasanya 
memiliki sikap sebagai berikut.
a. Berani mengingatkan sikap teman yang 

salah.
b. Mau menerima dan mendengarkan pen-

dapat dari orang lain.
c. Menghormati perasaan orang lain.

Untuk lebih memahami makna pendirian, 
pelajarilah percakapan berikut.
Ayu : Mila! Mila! kemarilah.
Mila :  Ada apa, Ayu?
Ayu :  Eh, jangan berteman dengan Bili lagi.
Mila :  Memangnya kenapa? Bili kan anak 

yang baik.

Menghormati perasaan 
teman merupakan sikap 
terpuji.

Gambar 3.11
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Ayu :  Baik apanya? dia anak yang suka 
berpura-pura baik.

Mila :  Mengapa kamu berkata seperti itu. 
Aku kenal Bili. Dia anak yang baik, 
selalu perhatian kepada teman.

Ayu :  Tapi, kamu tentu belum mendengar.
Mila :  Mendengar apa?
Ayu :  Ayahnya Bili di PHK.
Mila :  PHK itu apa?
Ayu :  PHK, artinya Ayah Bili tidak bekerja lagi  

dan menjadi pengangguran. Jangan-
jangan nanti Bili minta dijajani terus.

  

Mila :  Ih, Ayu. Kenapa kamu berkata seperti 
itu. Itu namanya menuduh. Hati-hati 
kalau bicara tanpa ada bukti bisa 

Wawasan

PHK singkatan 
dari Pemutusan 
Hubungan Kerja.

Ayu dan Mila pulang 
sekolah bersama.

Gambar 3.12
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menimbulkan fitnah. Sebaiknya kamu 
jangan berkata seperti itu. Bili adalah 
teman kita juga.

Ayu :  Iya, tapi sekarang aku tidak mau lagi 
berteman dengan Bili.      

Mila :  Dari mana kamu mendengar berita 
itu? Apakah kamu sudah memeriksa 
kebenarannya?

Ayu :  Aku mendengar berita itu dari orang-
orang di sekitar rumahku. Lagipula 
teman-teman dan para guru di sekolah 
pun sudah mengetahuinya.

Mila   :  Aku hanya ingin mengingatkan kamu 
saja. Berprasangka buruk kepada 
orang lain itu tidak baik. Aku akan tetap 
berteman dengan Bili bagaimana pun 
keadaannya. Aku yakin dia teman yang 
baik, lagipula berita itu kan belum 
tentu benar.

Ayu :  Memang benar apa yang kamu kata-
kan. Seharusnya aku tidak berkata 
buruk tentang Bili. Aku juga ingin 
tetap berteman dengan Bili.

Dari percakapan tersebut dapat diambil 
suatu pelajaran. Kita tidak boleh terpengaruh 
oleh berita yang belum tentu kebenarannya. 
Mila adalah anak yang memiliki  pendirian. Dia 
berani mengkritik sikap temannya yang salah. 
Mila juga sangat menghormati temannya yang 
bernama Bili.

Menuduh atau 
berprasangka 
buruk kepada 
orang lain 
tanpa diketahui 
kebenaranya 
adalah perbuatan 
yang tidak terpuji.

Pesan 
Budi 
Pekerti



66
Pendidikan Kewarganegaraan:  
Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas III

KegiatanLatihan Mandiri

Kerjakan pada buku tugasmu.
Buatlah tabel berikut di buku tulismu. Isilah dengan memberi tanda 
ceklis ( ) pada  pilihan selalu (S)   atau tidak pernah(TP) sesuai dengan 
pendapatmu.

No. Pernyataan S TP

 1. 
 

 2.
 

 3.
 

 4.
 

 5. 
 6. 

 7. 

 8.
 9.

10.

Saya dapat membedakan perbuatan  
yang baik dan perbuatan yang buruk.
Saya selalu bersikap sesuai dengan keinginan 
orang lain.
Saya tidak terpengaruh bujukan teman  
untuk memusuhi orang lain.
Saya dapat memaafkan teman yang berbuat 
salah.
Saya mau menerima pendapat orang lain.
Jika saya melakukan kesalahan akan langsung 
minta maaf.
Saya tidak pernah memaafkan kesalahan 
teman.
Saya tidak mau dikalahkan oleh teman.
Saya merasa bangga, jika dapat membantu 
teman.
Saya ingin selalu mendapat pujian  
dari teman.
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2. Bertanggung Jawab
Apa yang kamu pikirkan jika mendengar 

kata tanggung jawab. Tanggung jawab berarti 
sesuatu yang wajib dilakukan. Orang yang 
bertanggung jawab selalu melaksanakan tugas 
dan kewajibannya. Orang yang bertanggung 
jawab akan dihormati oleh orang lain. 

"Hai, Andi. Masih sering membuat jadwal?"  
tanya Mona.

Mona berbincang-bincang 
dengan Andi.

"Tentu saja. Dengan adanya jadwal aku bisa 
mengatur waktu. Aku tidak pernah terlambat 
menyelesaikan tugas," tegas Andi.

"Kamu seperti orangtua saja," kata Mona 
mengejek.

Gambar 3.13
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"Yang penting, semua tugasku selesai," 
jawab Andi.

"Kalau menurut pendapatku, lebih baik 
mengikuti keinginan. Tidak perlu membuat 
jadwal, yang penting tugasnya selesai," kata 
Mona.

"Tapi...," Andi tidak meneruskan kata-
katanya.

"Tidak ada tapi-tapian. Dengan begitu saja 
aku sudah dapat nilai bagus," lanjut Mona.

"Ya. Sebetulnya kamu memang pintar. 
Namun, sering lupa mengerjakan PR sehingga 
kurang bertanggung jawab," jawab Andi. Mona 
menggaruk-garuk kepala dan tersenyum.

"Aku bukan tidak bertanggung jawab. Aku 
selalu mengerjakan tugasku," kata Mona. 

KegiatanLatihan Mandiri

Menurut pendapatmu, apakah kamu sudah merasa bertanggung jawab 
dalam menyelesaikan PR yang diberikan Ibu Guru. Pernahkah kamu tidak 
menyelesaikan PR? Tulislah dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya 
kepada gurumu.

Hari ini, Ibu guru memberikan banyak tugas. 
Di antaranya mengerjakan PR matematika, harus 
belajar untuk ulangan pendidikan kewarga-
negaraan, dan membuat kerajinan tangan.

"Mona, kamu sudah menyelesaikan tugas 
membuat hiasan dinding?" tanya Andi.

"Tenang saja, nanti malam aku akan mem-
buat hiasan dindingnya," sahut Mona.

Ternyata membuat hiasan dinding tidak 
semudah yang Mona pikirkan. Tugas membuat 
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hiasan dinding membutuhkan waktu cukup 
lama. Mona tidak berhasil menyelesaikan 
hiasan dindingnya.

Ketika pelajaran kesenian,  semua siswa 
mengumpulkan tugasnya, kecuali Mona.

"Mona, kenapa kamu tidak mengumpulkan 
tugasmu?"  tanya Ibu Guru.

"Maaf, Bu, saya belum menyelesaikan tugas 
prakarya," jawab Mona.

"Karena kamu tidak menyelesaikan tugas 
tepat waktu, kamu akan diberi sanksi. Kamu 
harus membuat dua buah hiasan dinding. Tugas 
tersebut harus selesai dalam waktu empat hari,"  
lanjut Ibu Guru.

Sikap tanggung 
jawab dalam 
menyelesaikan 
tugas merupakan 
sikap terpuji. 
Hal ini dapat 
membuat kamu 
menjadi lebih 
disiplin dan tidak 
mengabaikan 
semua tugas yang 
diberikan orang 
lain.

Pesan 
Budi 
Pekerti

Akibat kurang 
bertanggung jawab,  
Ibu guru memberi sanksi 
kepada Mona untuk 
membuat dua buah hiasan 
dinding.

Mona tertunduk malu dan merasa sedih. Dia 
merasa bersalah karena kurang bertanggung  
jawab dalam menyelesaikan tugas. Mulai saat itu, 
Mona berubah menjadi rajin dan disiplin. Ia juga 
ber tanggung jawab terhadap semua tugasnya.

Gambar 3.14
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KegiatanLatihan Mandiri

Buatlah tabel berikut di buku tugasmu. Isilah dengan memberi tanda 
ceklis ( ) pada  pilihan selalu (S) atau tidak pernah (TP).

No. Pernyataan S TP
 1. 
 2.
 

 3.
 

 4. 
 5.
 

 6.
 7.
 

 8.
 

 9.

10.

Saya suka menyontek PR teman.
Saya lebih suka membaca buku  
daripada menonton televisi.
Saya lebih suka membaca komik  
daripada mengerjakan PR.
Saya sering menunda mengerjakan PR.
Saya akan belajar hanya jika akan ada 
ulangan.
Saya menyelesaikan tugas hari itu juga.
Saya baru mengerjakan tugas jika waktu 
pengumpulannya sudah dekat.
Saya senang mengerjakan tugas  
pada waktunya.
Saya tidak suka kalau Ibu Guru memberikan 
banyak PR.
Saya menyiapkan diri untuk ulangan, 
setidaknya seminggu sebelumnya.

3. Selalu Berkata Jujur
Jujur berarti tidak pernah berkata bohong. 

Orang yang jujur memiliki banyak teman. Orang 
jujur akan dihargai oleh orang lain. Semua 
orang akan menyayangi orang yang jujur.
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"Badu, tolong Bu Guru ya," kata Ibu Guru.
"Baik, Bu," sahut Badu.
"Tolong belikan pulpen di koperasi sekolah. 

Ini uangnya," kata Ibu Guru.
Ibu Guru memberikan uang Rp.5000,00. 

Badu pergi ke koperasi dan membeli pulpen, 
harganya Rp2.500,00.

"Aku akan bilang pada Bu Guru, harga 
pulpennya Rp3.500,00. Jadi aku, dapat sisa 
uangRp1.000,00," pikir Badu. 

"Ibu, ini pulpennya," kata Badu.
"Terima kasih banyak, Badu," jawab Ibu Guru.
Badu juga suka menghamburkan uang untuk 

jajan. Ketika ayah memberinya uang Rp10.000,00  
untuk menyumbang dana kebersihan sekolah, 
uang itu malah dipakai membeli mainan. Ketika 
sampai di rumah, ia melapor kepada ayahnya.

"Ayah, aku tidak jadi menyumbang untuk 
dana kebersihan sekolah," kata Badu.

"Kenapa, apa uangnya habis buat jajan?" 
selidik ayahnya.

Badu dipanggil oleh Ibu 
guru untuk dimintai tolong 
dibelikan pulpen.

Gambar 3.15
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"Tidak, uangnya jatuh di jalan ketika aku 
berangkat ke sekolah," Badu berkata bohong 
kepada ayahnya.

Namun, ayah Badu sudah mengetahui ke-
bohongan Badu. Hal tersebut tampak dari 
sikap yang diperlihatkan Badu ketika berbicara 
dengan ayah.

"Apakah benar perkataanmu itu, Badu?" 
tanya Ayah.

"Be...Benar, Ayah. Badu berkata benar!" jawab 
Badu dengan terbata-bata.

"Ayah tanya satu kali lagi. Apakah benar 
uangmu jatuh?" tanya ayah tegas.

"Maaf, Ayah. Badu telah menggunakan uang 
itu untuk jajan," kata Badu tertunduk.

"Badu tidak bermaksud berbohong. Badu 
hanya ingin mainan kesukaan Badu. Tidak 
sengaja uang pemberian Ayah terpakai," lanjut 
Badu dengan perasaan bersalah.

"Maafkan Badu, Ayah...," kata Badu.
"Tidak apa-apa, tetapi lain kali hal ini tidak 

boleh diulangi lagi," kata ayah.
Berbohong seperti yang dilakukan Badu 

adalah perbuatan tidak baik. Teman-teman 
jangan menirunya, ya. Kejujuran dan ketulusan 
harus dibina sejak kecil. 

KegiatanLatihan Bersama

Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas tiga siswa laki-laki dan tiga 
siswa perempuan. Setiap kelompok memperagakan kisah Badu di depan 
kelas. Apa yang kamu rasakan atas sikap berbohong Badu? Tulis pada 
buku tugasmu dan bacakan di depan kelas.

Diskusikan 
dengan teman 
sebangkumu. 
Doni punya 
uang sebesar 
Rp5.000,00. 
Uang tersebut 
dibelikan 
pulpen, seharga 
Rp2.500,00. 
Berapakah sisa 
uang kembalian 
yang harus 
diterima Doni?

Ayo,  
Berlatih
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sendiri, terutama sesuatu yang kamu pikirkan tentang dirimu. 

  1. memiliki pendirian yang teguh;
 2. memiliki sikap tanggung jawab;
  3. membantu setiap orang dengan tulus.

 1. berbicara dengan orang lain;
 2. cara berpakaian;
 3. cara berpenampilan.

harga diri. Salah satunya, dengan cara mengembangkan 
kemampuan yang dimiliki, di antaranya:

   1. kemampuan dalam bidang olahraga;
  2. kemampuan berbicara di depan banyak orang;
   3. kemampuan dalam bidang kesenian;
  4. kemampuan untuk membantu orang lain;
   5. kemampuan berprestasi dalam bidang pendidikan.

Ringkasan Bab 3

No. Contoh Perbuatan Benar Salah

1. Berpakaian dengan rapi dan sopan.
2. Selalu berkata bohong.
3. Berbicara dengan sopan kepada orang lain.
4. Menyontek PR dari teman.
5. Menghibur teman yang sedang sedih.

KegiatanMengukur Kemampuan

Pilih pernyataan yang sesuai dengan pendapatmu.
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Kerjakan pada buku tugasmu.

A. Pilih jawaban yang tepat. 
1. Tinggi   atau   rendahnya  harga 

diri yang dimiliki oleh seseorang 
ditentukan oleh ....
a. orangtua  
b. orang lain
c. diri sendiri

2. 

 Ketika mengikuti latihan pramuka 
Noval ditegur temannya karena 
melakukan kesalahan. Noval se-
harusnya bersikap ....
a. menerima diingatkan
b. acuh tidak acuh
c. tidak peduli

3. Jika kamu mampu menghargai 
diri sendiri, kamu juga akan 
mampu ....
a. menghargai orang lain
b. menghargai teman
c. semua jawaban benar

4. 

 Sikap memamerkan barang yang 
dimiliki kepada orang lain me-
rupakan per buatan yang ....
a. terpuji
b. tidak terpuji
c. biasa saja

5. 

 Jika ada seseorang yang berbuat 
baik kepadamu, kata yang kamu 
ucapkan adalah ....
a. terima kasih
b. maaf
c. sampai jumpa

Evaluasi Bab 3
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6. Setiap manusia diciptakan oleh 
Tuhan Yang Maha Esa dengan 
kemampuan yang ....
a. berbeda   
b. sama
c. tidak sama 

7. 

 Orang yang tidak pernah mau 
menghargai orang lain akan ....
a. dijauhi teman
b. disenangi teman
c. mendapat pujian

8. Berikut bukan contoh perilaku 
menjaga harga diri dalam ke-
hidupan, yaitu ....
a. selalu berkata tidak jujur
b. mengakui kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri  
dan orang lain 

c. menghindari perbuatan 
yang merugikan orang lain

 9. Romi selalu  berusaha mengakui 
kekurangan diri sendiri dan 
meng a kui kelebihan orang lain, 
Romi akan ....
a. mampu menghargai orang 

lain
b. mampu menghargai diri 

sendiri
c. mampu menghargai diri 

sendiri dan orang lain
10. 

 Dodi merasa bangga pada diri-
nya. Ia pandai dalam pelajaran 
matematika. Oleh karena itu, ia 
menjadi anak yang sombong 
sehingga banyak teman ....
a. sayang kepada Dodi
b. memuji Dodi
c. menjauhi Dodi
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Tuliskan dalam buku tugasmu. Bagaimana sikap yang harus ditunjukan 
untuk meningkatkan harga diri dan menjaganya? Laporkan hasilnya 
kepada gurumu.

Ayo, Kerjakan

B. Lengkapi kalimat berikut.
1. Jika kamu ingin dihargai oleh orang lain, sebaiknya kamu ... terlebih 

dahulu.
2. Orang yang tidak mau menghargai orang lain, akan ....
3. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan guru di 

sekolah adalah perbuatan yang ....
4. Orang yang tidak mau mengakui kekurangan diri sendiri termasuk 

orang yang ....
5. Orang yang selalu berkata bohong akan ....

C. Jawab pertanyaan berikut.
1. Apa yang dimaksud dengan harga diri?
2. Tulislah tiga contoh cara menjaga harga diri.
3. Apa yang menentukan harga diri seseorang?
4. Mengapa kamu harus mengakui kelebihan yang dimiliki diri sendiri 

dan orang lain?
5. Bagaimana caramu meningkatkan harga diri?


