
pkn  sd/mi kelas 1 59

tema 5 ketertiban

kamu harus mampu

setelah mengikuti pembelajaran tema ini kamu akan mampu
1 melaksanakan tata tertib di rumah
2 melaksanakan tata tertib di sekolah

biasakanlah mematuhi tata tertib
tata tertib melatih sikap disiplin
sejak kecil kita disiplin
sudah besar jadi orang berguna

gambar 5.1 masuk kelas dengan tertib
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tiap hari aku bangun pagi
aku shalat subuh di masjid
aku merapikan tempat tidur
aku mandi pagi
aku sarapan bersama ayah dan ibu
aku berangkat ke sekolah

ceritakan pengalamanmu bangun pagi

dani bangun pukul lima pagi
dani merapikan tempat tidur
dani bersembahyang pagi
dani berolahraga di halaman rumah

a patuh dan tertib di rumah

gambar 5.2 dani merapikan tempat
tidur
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gambar 5.3 dani makan bersama ayah ibu

dani mandi dan menggosok gigi
dani sarapan pagi
dani berangkat ke sekolah

pukul sebelas dani pulang sekolah
dani meletakkan tas di meja belajar
dani  meletakkan sepatu di tempat sepatu
dani  menggantung seragamnya di lemari

gambar 5.4 dani meletakkan barangnya dengan teratur
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gambar 5.6 roni bermain dulu sepulang sekolah

roni teman dani
roni tidur terlalu malam
roni bangun kesiangan
roni malas merapikan tempat tidur
roni malas membersihkan kamar
roni tidak menaati tata tertib di rumah
tindakan roni tidak boleh ditiru

roni pulang sekolah
roni tidak langsung pulang ke rumah
roni bermain bola di lapangan
seragam dan tas roni kotor
ibu cemas menunggu roni di rumah
roni tidak mematuhi tata tertib di rumah
ibu marah kepada roni
tindakan roni tidak boleh dicontoh

gambar 5.5 roni bangun
kesiangan
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♦ amati gambar berikut ini
♦ bacalah ceritanya
♦ tentukan tindakan yang tepat berdasarkan gambar dan

cerita yang ada
tetanggamu sedang sakit
kakakmu memutar radio
dengan suara keras
tindakanmu sebaiknya ....

hari sudah siang
lampu kamar kakakmu
masih menyala
tindakanmu sebaiknya....

kamu duduk di halaman
adikmu membuang sampah
di halaman
tindakanmu sebaiknya ....

ayo berpikir
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kamu sedang bermain
di ruang tamu
ada tamu ayah datang
tindakanmu sebaiknya  ....

ayah pulang dari kantor
sepatu ayah masih di luar
tindakanmu sebaiknya  ....

b patuh dan tertib di sekolah

dani pergi ke sekolah naik sepeda
dani  meletakkan sepeda
di tempat parkir
sepeda dani ditata rapi
sepeda yang lain juga tertata rapi

gambar 5.7 dani meletakkan sepeda
di tempat parkir
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sepeda murid terjaga keamanannya
dani mematuhi tata tertib sekolah

bel tanda masuk berbunyi
murid murid berbaris di depan kelas
ketua kelas menyiapkan barisan
murid murid meluruskan barisan
murid masuk kelas dengan tertib
murid murid mematuhi tata tertib kelas

bu guru sedang mengajar
murid murid memerhatikan pelajaran

gambar 5.8 anak anak berbaris memasuki kelas

gambar 5.9 roni mengganggu temannya
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mereka duduk di bangku masing masing
roni mengganggu temannya
kelas menjadi ribut
bu guru menegur roni
roni melanggar tata tertib kelas

bel tanda pulang berbunyi
bu guru mengakhiri pelajaran
murid murid merapikan tasnya
mereka berdoa bersama
murid murid keluar kelas satu persatu
mereka bersalaman dengan bu guru
mereka menunggu giliran dengan tertib
mereka menaati taat tertib pulang sekolah

gambar 5.10 anak anak bersalaman dengan bu guru
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♦ amati gambar di bawah ini
♦ bacalah ceritanya
♦ tentukan tindakan yang tepat berdasarkan

gambar dan cerita yang ada

ayo berpendapat

kamu sedang menulis pelajaran
temanmu menawarkan untuk
menuliskan
tindakanmu sebaiknya ....

kelasmu dalam keadaan kotor
hari ini bukan hari piketmu
tindakanmu sebaiknya....

kamu sedang mengikuti
upacara
temanmu mengajak berbicara
tindakanmu sebaiknya ....
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ibumu berpesan agar tidak
jajan di sekolah
saat istirahat temanmu
mengajak jajan
tindakanmu sebaiknya ....

bu guru tidak masuk sekolah
temanmu mengajak pulang
lebih awal
tindakanmu sebaiknya....

Pedoman Guru
Guru diharapkan menjelaskan maksud kalimat di samping gambar. Bagi murid
yang tidak berani mengungkapkan pendapat, guru dapat membantu dengan
memberi pertanyaan yang sesuai.
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1 2

♦ amatilah gambar di bawah ini
♦ ceritakanlah gambar itu menurut pendapatmu

ayo bercerita

ayo bercerita

majulah ke depan kelas
ceritakan tata tertib di sekolahmu
misalnya
1 pukul berapa sekolah masuk
2 pukul berapa sekolah istirahat
3 pukul berapa sekolah pulang
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Pedoman Guru
Bagi murid yang tidak berani bercerita, guru dapat membantu dengan memberi
pertanyaan yang sesuai.

rangkuman

4 bagaimana seragamnya
5 kapan diadakan upacara
6 di mana murid meletakkan sepeda dan lain lain

• kita harus mematuhi tata tertib di rumah
• kita juga harus mematuhi tata tertib di sekolah
• tata tertib harus dipatuhi dengan penuh kesadaran
• mematuhi tata tertib memberi manfaat bagi kita
• melanggar tata tertib akan mendapatkan hukuman
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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

malam hari anak harus  … di rumah
a bermain c tidur
b belajar

ayo melatih kemampuanmu

refleksi

tentunya kamu sudah memahami tentang
♦ pelajaran tata tertib di rumah
♦ pelaksanaan tata tertib di sekolah
jika kamu belum memahami
pelajari lagi atau tanyakan
kepada bapak ibu gurumu
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2 hidup tertib harus dibiasakan sejak ....
a kecil c dewasa
b sekolah

3 kita harus tertib di  ….
a rumah c di mana saja
b sekolah

4 gambar di atas adalah tertib di
....
a jalan
b sekolah
c rumah

5 anak yang tertib akan ... bu guru
a dihukum c disayang
b dibenci

b isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang
benar

1 rita anak yang tertib
rita tertib di ....
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2 hari sudah siang
lampu kamar harus ....

3 pengendara kendaraan
tidak tertib
akibatnya terjadi  ....

4 rudi tertib menabung di rumah
rudi menabung di ....

5 dani berangkat sekolah pagi hari
dani tidak pernah  … datang
ke sekolah
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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 contoh jenis kelamin laki laki adalah ….

a ayah
b ibu
c bibi

2 gereja adalah tempat ibadah umat beragama ….
a islam
b katolik
c budha

3 rukun di sekolah menciptakan ….
a pertengkaran
b permusuhan
c persatuan

4 contoh rukun di rumah adalah rukun dengan ….
a adik
b teman
c guru

melatih kemampuanmu semester 1
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5 melanggar tata tertib sekolah akan mendapat teguran
dari ….

a ayah
b kakak
c guru

6 tata tertib kelas dibuat untuk….
a dipatuhi
b dibaca
c dicatat

7 kegiatan tata tertib di rumah adalah ….

a                                 c

b
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8 ani rukun dengan adiknya
ibu merasa….
a sedih
b senang
c susah

9 kejadian pada gambar di samping
….
a boleh ditiru
b harus ditiru
c tidak boleh ditiru

10 melanggar tata tertib lalu lintas akan mendapat hukuman
dari ….
a pak polisi
b pak guru
c ayah dan ibu

b isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang
benar

1 ini jali dan onah
jali dan onah memakai baju ….
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2 bendera sedang dinaikkan
adi memberi   ….

3 murid murid akan masuk kelas
murid murid  … di depan kelas

4 doni sedang berdoa
doni beragama      ….

5 ani memakai rok dan adi memakai celana
ani dan adi berbeda….

6 ucok dari batak dan wayan dari bali
ucok dan wayan berbeda  ….

7 ayah mengendarai sepeda motor
ayah melindungi kepala dengan memakai  ….
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8 dini selesai makan
dini … piring

9 sore hari nina mengepel lantai
nina mematuhi tata tertib di  ….

10 pelajaran akan dimulai
murid murid memberi salam kepada ….


