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aku hidup dengan keluarga dan teman teman
aku dan teman temanku berbeda jenis kelamin
berbeda agama dan suku bangsa
kami tetap hidup rukun

tema 1 diri sendiri

setelah mengikuti pembelajaran tema ini kamu akan mampu
1 memberi contoh perbedaan jenis kelamin
2 memberi contoh perbedaan agama
3 memberi contoh suku bangsa

kamu harus mampu

gambar 1.1 pawai pakaian adat indonesia
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dani mempunyai banyak teman
ada nurul dan ani
ada adi dan roni
nurul dan ani anak perempuan
adi dan roni anak laki laki

anak laki laki dan anak perempuan sama haknya
dani dan teman temannya selalu rukun

a berbeda jenis kelamin

halo teman teman
aku akan memperkenalkan diri
namaku dani nugraha
biasa dipanggil dani
aku duduk di kelas 1
sdn 2 sukamakmur
aku mempunyai banyak teman
kami berbeda jenis kelamin
agama dan suku bangsa
tapi kami tetap hidup rukun

gambar 1.2 teman teman satu kelas dani
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♦ amati gambar di bawah ini
♦ berilah tanda silang (x) di bawah gambar sesuai

jenis kelaminnya
♦ kerjakan di buku tugasmu

laki laki

perempuan

laki laki

perempuan

laki laki

perempuan

laki laki

perempuan

laki laki

perempuan

laki laki

perempuan

ayo berpikir
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laki laki

perempuan

laki laki

perempuan

laki laki

perempuan

ini teman teman dani
mereka berbeda agama
nurul beragama islam
ani beragama kristen
adi beragama katolik

b berbeda agama

gambar 1.3 teman teman dani berbeda agama
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nurul dan keluarga beribadah di masjid
nurul merayakan hari raya idul fitri

ani dan adi beribadah di gereja
ani dan adi merayakan hari raya natal

roni beribadah di pura
roni merayakan hari raya nyepi

mira beribadah di wihara
mira merayakan hari raya waisak

roni beragama hindu
mira beragama budha

gambar 1.4 teman teman dani pergi beribadah
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nurul merayakan hari raya idul fitri
teman teman mengucapkan selamat hari raya
mereka bersalaman dengan tulus
mereka saling menghormati
mereka hidup rukun

♦ amati gambar di bawah ini
♦ isilah titik titik di sampingnya dengan jawaban yang

sesuai
♦ kerjakan di buku tugasmu

kita harus menghormati kebebasan beribadah
   ini keluarga musa
   keluarga musa beragama ....

gambar 1.5 teman teman nurul mengucapkan selamat hari raya

ayo berpikir
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ini adi
adi beragama ....
adi beribadah di ....

ini putu
putu beragama ....
putu beribadah di ....

ini bima
bima beragama ....
bima beribadah di ....

ini doni
doni beragama ....
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mereka beribadah di ....

dani mempunyai banyak teman
mereka berasal dari berbagai suku bangsa
samijo berasal dari suku jawa
oneng berasal dari suku betawi
nana berasal dari suku sunda
ucok berasal dari suku batak
mereka saling menghormati

teman dani dari berbagai daerah
mereka punya bahasa daerah
dani dan temannya berbicara

c berbeda suku bangsa

gambar 1.6 dani dan temannya memakai pakaian adat



pkn  sd/mi kelas 1 9

mereka menggunakan bahasa indonesia
mereka dapat saling memahami
mereka hidup rukun

♦ amati gambar di bawah ini
♦ isilah titik titik di sampingnya dengan jawaban yang

sesuai

ini dani dan nita
dani dan nita memakai pakaian
daerah
dani dan nita berasal dari suku
.....

ayo berpikir

gambar 1.7 dani dan teman teman bercakap cakap

Pedoman guru
Guru memajang gambar pakaian adat di Indonesia pada dinding kelas dan
mengenalkannya kepada murid.
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ini juri dan nori
juri dan nori memakai pakaian
daerah
juri dan noni berasal dari suku
....

ini made dan dewi
made dan dewi memakai
pakaian daerah
made dan dewi berasal dari
suku ....

ini solosa dan meri
solosa dan meri memakai
pakaian daerah
solosa dan meri berasal dari
suku ....

ini udin dan minah
udin dan minah memakai
pakaian daerah
udin dan minah berasal dari
suku ....
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• jenis kelamin ada laki laki dan perempuan
• laki laki dan perempuan sama kedudukannya
• agama ada islam kristen katolik hindu dan buddha
• antarumat beragama harus saling menghormati
• suku bangsa ada suku jawa suku sunda suku bali

dan lain lain
• antarsuku bangsa harus selalu rukun dan bersatu

rangkuman

tentu kamu sudah memahami tentang
♦ perbedaan jenis kelamin
♦ perbedaan agama
♦ perbedaan suku bangsa
jika belum memahami coba pelajari lagi
atau bertanya kepada bapak ibu gurumu

refleksi
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ayo melatih kemampuanmu

kerjakan di buku tugasmu
a berilah tanda silang (x) pada huruf a b atau c sesuai

jawaban yang benar

1

ini teman sekelas dani
yang berjenis kelamin perempuan adalah ….
a adi
b wati
c roni

2 anak laki laki dan perempuan kedudukannya ....
a sama
b tinggi laki laki
c tinggi perempuan

3 berbeda agama harus  ….
a bermusuhan
b selalu rukun
c mengejek
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4

joko dan siti memakai baju daerah
joko dan siti dari suku  ....
a batak
b jawa
c bali

5 musa beribadah di masjid
musa beragama ....
a islam
b kristen
c budha

b isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang
benar

1 nita akan pergi sekolah
nita jenis kelaminnya ....
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2 heni merayakan hari natal
heni beragama  ....

3 jali dan edo berbeda suku
jali dan edo berbicara dengan
bahasa ....

4 made beragama hindu made
beribadah di  ....

5 aminah dan heni berbeda
agama
aminah dan heni hidup  ….


