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tema 2 keluarga

setelah mengikuti pembelajaran tema ini kamu akan mampu
1 memberi contoh hidup rukun di rumah
2 memberi contoh hidup rukun di sekolah

kamu harus mampu

kamu harus rukun dengan saudara
kamu harus rukun dengan teman
rukun membuat kita saling menolong
rukun membuat hidup menjadi damai

gambar 2.1 ini keluarga dani
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ayo menyanyi
satu satu

satu satu aku sayang ibu
dua dua juga sayang ayah
tiga tiga sayang adik kakak
satu dua tiga sayang semuanya

siapakah nama ayahmu
siapakah nama ibumu
siapa nama adikmu
siapa nama kakakmu
apakah kamu sayang mereka

anggota keluarga dani ada empat orang
ayahnya bernama surya raharja
ibunya bernama wulansari

a rukun di rumah

gambar 2.2 ayah pamit kepada ibu
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gambar 2.3 dani meminjam buku kakaknya

pinjam ya
kak?

kakaknya bernama nia azizah
ayah hendak pergi bekerja
ayah pamit kepada ibu
ibu bersalaman dengan ayah
ayah dan ibu selalu rukun di rumah

nia sedang membaca buku
dani ingin meminjam buku itu
dani minta izin pada nia
nia meminjamkan buku
dani membaca buku dengan tekun
dani merawat buku nia
nia dan dani hidup rukun
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bayu dan anang tetangga dani
bayu dan anang saling mengejek
bayu dan anang berkelahi
mereka menangis kesakitan
mereka tidak rukun
tindakan mereka tidak boleh ditiru

♦ amati gambar di bawah ini
♦ berilah tanda silang (x) di bawah gambar sesuai

perbuatan pada gambar

rukun

tidak rukun

rukun

tidak rukun

rukun

tidak rukun

ayo berpikir

gambar 2.4 bayu dan anang tidak
rukun
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rukun

tidak rukun

rukun

tidak rukun

rukun

tidak rukun

sekarang pelajaran menulis halus
bu guru menulis di papan tulis
murid menulis di bukunya
dani lupa membawa alat tulis
nurul mempunyai alat tulis lebih
nurul meminjami dani alat tulis
dani mengucapkan terima kasih
nurul dan dani saling rukun

b rukun di sekolah

gambar 2.5 nurul meminjamkan
pensil pada dani
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murid kelas satu sedang beristirahat
nurul membawa bekal kue dari rumah
dani tidak membawa bekal makanan
nurul memberi dani kue
dani mengucapkan terima kasih
nurul dan dani makan kue bersama
nurul rukun dengan temannya

murid kelas satu sedang beristirahat
dono masuk kelas sendirian

gambar 2.6 nurul membagikan kue pada dani

gambar 2.7 dono memindahkan tas dani
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♦ amati gambar di bawah ini
♦ buatlah cerita yang sesuai dengan isi gambar

cerita gambar di atas
adalah ....

cerita gambar di atas
adalah ....

ayo membuat cerita

dono memindahkan tas dani
dani bingung mencari tasnya
dani menangis di kelas
teman teman ikut mencari tas dani
dono tidak rukun dengan temannya
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cerita gambar di atas
adalah ....

cerita gambar di atas
adalah ....

cerita gambar di atas
adalah ....

cerita gambar di atas
adalah ....

Pedoman guru
Bagi murid yang tidak berani bercerita, guru dapat membantu dengan memberi
pertanyaan yang sesuai.



pkn  sd/mi kelas 1 23

♦ amatilah cerita yang tampak pada gambar di bawah
ini

♦ lakukan drama bersama temanmu di depan kelas

adikmu sedang menangis
adikmu mencari ibumu
ibumu sedang ke pasar
kamu berusaha mendiamkan
adikmu

kakakmu sedang mengerjakan pr
kamu juga akan mengerjakan pr
pensilmu tertinggal di kelas
kamu ingin meminjam pensil
kakakmu

kamu sebagai ketua kelas
salah satu temanmu sedang sakit
kamu mengajak temanmu
menjenguk

ayo peragakan
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dono dan dito bertengkar
mereka berebut mainan
kamu ingin mendamaikan

Pedoman guru
Guru diharapkan membagi murid dalam kelompok, menjelaskan adegan yang
harus dilakukan, dan meminta tanggapan dari kelompok yang lain.

ayo berdiskusi

♦ bacalah peristiwa di bawah ini
♦ berilah tanda silang (x) pada tempat di bawah rukun

atau tidak rukun
♦ diskusikan dengan temanmu

no peristiwa rukun tidak
rukun

meminjam buku tanpa izin
merebut mainan adik
membagi kue dengan teman
sita mengejek rina
mengucapkan selamat hari raya

1
2
3
4
5
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• kita harus rukun di rumah
• contohnya  menjaga adik   membantu kakak  dan

lain lain
• kita harus rukun di sekolah
• contohnya  meminjami teman pensil  berbagi

makanan  dan lain lain
• rukun membuat hidup menjadi damai dan tenteram

rangkuman

no peristiwa rukun tidak
rukun

meminta kue dengan memaksa
menjemput teman ke sekolah
membantu kakak menyapu
belajar dengan teman
membuatkan susu untuk adik

6
7
8
9
10
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kerjakan di buku tugasmu
a berilah tanda silang (x) pada huruf  a  b atau c  sesuai

pilihan yang paling benar

1

gambar di atas adalah anak yang ….
a rukun
b tidak rukun
c sayang

ayo melatih kemampuanmu

tentunya kamu sudah memahami tentang
♦ contoh hidup rukun di rumah
♦ contoh hidup rukun di sekolah
jika belum memahami coba pelajari lagi
atau bertanya pada bapak ibu gurumu

refleksi
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2 di sekolah kita rukun dengan ....
a teman c kakak
b ayah

3 kakak dan adik di rumah harus saling ....
a memusuhi c mengejek
b membantu

4

gambar di atas adalah contoh rukun di ....
a rumah c jalan
b sekolah

5 rukun akan membuat hidup kita ....
a susah c senang
b sedih

b isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang
benar

1 rini pinjam buku tina
rini harus minta ....
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2

teman mamat jatuh dari sepeda
mamat harus  ....

3 kakak roni sedang menyapu
rumah
roni harus ....

4 dani suka membantu ibunya
dani anak yang ...

5 dono bersalah kepada tomi
dono minta   ….


