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kata sambutan
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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kata pengantar
puji syukur kepada tuhan yang maha esa
atas rahmatnya kita dapat menyelesaikan buku ini
buku ilmu pengetahuan sosial ini disusun
untuk kamu yang duduk di kelas 1

dalam buku ini
kamu akan belajar tentang siapa aku
pengalamanku sewaktu masih kecil
kasih sayang dalam keluarga dan keluarga rukun
peristiwa penting dalam keluarga
rumahku istanaku dan rumah sehat

sebelum kamu menggunakan buku ini
kamu hendaknya membaca
petunjuk penggunaan buku yang tersedia

dengan mempelajari buku ini
kamu diharapkan akan menjadi
anak yang berbakti pada orang tua
anak yang peduli terhadap lingkungan
dan anak yang berbudi luhur

akhir kata
semoga buku ini
dapat bermanfaat bagi kamu
dan selamat belajar

penyusun



petunjuk penggunaan buku

1
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5

berikut ini adalah petunjuk
yang dapat mempermudah kamu
dalam menggunakan buku ini
baca petunjuk penggunaan buku ini
dengan saksama

penutup

bagian ini berisi
12 glosarium
13 daftar pustaka

uji diri

latihan soal soal yang terdiri atas
8 evaluasi
9 uji kecakapanku
10 evaluasi tengah semester

evaluasi akhir semester
11 evaluasi akhir tahun

pembelajaran

bagian ini berisi
3 materi pembelajaran
4 ilustrasi atau foto
5 tahukah kamu
6 tugas mandiri
7 rangkumanku

awal bab

terdiri atas
1 judul bab
2 pendahuluan

v
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1mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

11111
selamat sekarang kamu
duduk di kelas 1
dapatkah kamu menyebutkan
identitas dirimu
siapa namamu
di mana rumahmu
siapa nama ayah bundamu

tahukah kamu
rasa kasih sayang akan timbul
jika kamu lebih mengenal
dirimu dan kerabatmu

pada kali ini
kamu akan belajar
mengenalkan diri sendiri
orang tua dan kerabat dekat
serta alamat rumah

siapa akusiapa akusiapa akusiapa akusiapa aku

tema diriku sendiri



2 bab 1  siapa aku

setiap orang punya nama
ada bermacam macam nama
contoh nama anak perempuan
ada yuni helen atau fatimah
contoh nama anak laki laki
ada ucok ahmad atau ramang

ada juga nama yang digunakan
untuk perempuan maupun laki laki
contohnya eka atau made

apa contoh nama laki laki
apa contoh nama perempuan
apa contoh nama yang digunakan
untuk perempuan maupun laki laki
jawab dengan lisan

siapa namamunamaku helen
siapa namamu

namaku ucok



3mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

beberapa daerah punya nama khas
ada sondang atau parlin
itu contoh nama khas batak
sondang nama anak perempuan
parlin nama anak laki laki

ada juga sri atau tono
itu contoh nama khas jawa
sri nama anak perempuan
tono nama anak laki laki

ada euis atau asep
itu contoh nama khas sunda
euis nama anak perempuan
asep nama anak laki laki
coba tuliskan contoh nama khas
di daerahmu
ayo kerjakan di buku latihanmu

namaku euis
aku berasal dari jawa barat

nama sukuku sunda

namaku parlin
aku berasal dari sumatra barat

nama sukuku batak



4 bab 1  siapa aku

setiap orang punya nama
ada nama panggilan
ada nama lengkap

nama panggilan dan namanama panggilan dan namanama panggilan dan namanama panggilan dan namanama panggilan dan nama
lengklengklengklengklengkapapapapap

siapa nama panggilanmu
siapa nama lengkapmu
ayo kerjakan di buku latihanmu

nama panggilanku hasan
nama lengkapku lalu hasan

nama panggilanku aliong
nama lengkapku tan hiu liong

siapa namamu



5mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

siapa namamu
siapa nama temanmu
apa kesenanganmu
apa kesenangan temanmu
ayo sebutkan secara lisan

namaku dan nama temankunamaku dan nama temankunamaku dan nama temankunamaku dan nama temankunamaku dan nama temanku

kesenanganku ....

namaku ....
nama temanku ....

kesenangan
temanku ....



6 bab 1  siapa aku

kkkkkesenangesenangesenangesenangesenangankankankankanku dan ku dan ku dan ku dan ku dan kesenangesenangesenangesenangesenangananananan
temankutemankutemankutemankutemanku

setiap orang mempunyai kesenangan
coba baca contoh tulisan ramang berikut

apa kesenanganmu
tuliskan dan ceritakan
ayo kerjakan di buku latihanmu

    namaku ramang
   aku senang main bola
  setiap hari minggu
 aku main bola dengan teman
di lapangan dekat rumah



7mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

apa kesenangan teman temanmu
siapa senang menyanyi
apa judul lagunya
coba tuliskan lagunya
di buku latihanmu

ayo perhatikan lagu berikut
nyanyikan bersama temanmu

satu satu aku sayang ibu
ciptaan anonim

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



8 bab 1  siapa aku

nama orang tuakunama orang tuakunama orang tuakunama orang tuakunama orang tuaku

siapa nama ibumu
siapa nama ayahmu
di mana ibumu bekerja
di mana ayahmu bekerja
ayo kerjakan di buku latihanmu

nama ibuku ....

nama ayahku
....

ibuku bekerja
di ....

ayahku
bekerja di ....



9mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

nama nenek dan knama nenek dan knama nenek dan knama nenek dan knama nenek dan kakakakakakekkekkekkekkekkuuuuu

nenek dan
kakekku tinggal

di  ....

siapa nama nenekmu
siapa nama kakekmu
di mana nenek dan kakekmu tinggal
ayo kerjakan di buku latihanmu

nama nenekku ....

nama kakekku ....



10 bab 1  siapa aku

ini keluarga pak saini
pak saini tinggal di jalan mawar
nomor 1 solo
pak saini dan bu rahmi
mempunyai tiga anak
namanya hasnah hamid dan hesti
orang tua bu rahmi tinggal serumah
dengan pak saini
di rumah pak saini ada tujuh orang

coba perhatikan gambar berikut
siapa nama nenek dan kakek hamid
di mana keluarga pak saini tinggal
ayo kerjakan di buku latihanmu

kkkkkeluareluareluareluareluarggggga pak sainia pak sainia pak sainia pak sainia pak saini

aku kakeknya hamid
namaku husain

dulu aku guru sd melati

aku neneknya hamid
namaku hindun



11mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

ini keluargaku
aku tinggal di ....
keluargaku berjumlah ....
bagaimana keadaan keluargamu
ayo kerjakan di buku latihanmu

kkkkkeluareluareluareluareluargggggakakakakakuuuuu

nama ayahku ....
ayahku bekerja di ....

nama ibuku ....
ibuku punya ibu

namanya ....

aku punya kakak
nama kakakku ....

aku punya adik
nama adikku ....



12 bab 1  siapa aku

coba perhatikan cerita hamid berikut
selanjutnya ceritakan tentang keluargamu
seperti contoh cerita hamid
ayo kerjakan di buku latihanmu

namaku hamid

alamatku
di jalan mawar  nomor 1

solo

nama kakakku hasnah
nama adikku hesti

nama nenekku hindun
beliau ibu dari ibuku

nama kakekku husain

nama ayahku saini
nama ibuku rahmi

cerita hamidcerita hamidcerita hamidcerita hamidcerita hamid



13mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

alamat rumahalamat rumahalamat rumahalamat rumahalamat rumah

setiap rumah punya alamat
ada nama jalan dan nomor rumah
biasanya juga tertulis rt dan rw
rt singkatan dari rukun tetangga
rw singkatan dari rukun warga

kamu tidak sulit mencari rumah seseorang
jika alamat rumahnya lengkap
ini contoh alamat di amplop surat
siapa yang dikirimi surat
di mana dia tinggal

jika ada orang yang ingin menyuratimu
di mana alamatmu
tuliskan alamatmu di buku latihanmu



14 bab 1  siapa aku

seorang anak terpisah
dari orang tuanya
mereka rekreasi
di kebun raya bogor
polisi kebingungan
ketika memberi pertolongan
identitas anak ada
di selembar kertas
kertas ada di saku bajunya

coba baca tulisan di kertas berikut
dapatkah kamu menemukan
identitas anak itu
nama anak itu ....
alamat anak itu ....
ayo kerjakan di buku latihanmu



15mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567

kode nomor telepon

kamu ingin menghubungi saudaramu
saudaramu tinggal di daerah lain
kamu dapat menghubunginya
melalui telepon
setiap daerah ada kode nomor telepon

kode nomor telepon daerah jakarta 021
kode nomor telepon daerah surabaya 031
kode nomor telepon daerah mataram 0370
kode nomor telepon daerah makassar 0411

tahukah       kkkkkamuamuamuamuamu



16 bab 1  siapa aku

mendatmendatmendatmendatmendata ta ta ta ta teman dekeman dekeman dekeman dekeman dekatatatatat

minta alamat teman dekatmu
catat alamat temanmu itu
urutkan nama berdasarkan abjad
ayo kerjakan di buku latihanmu

nama alamat nomor telepon

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

tugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiri

amir jalan nakula nomor 5 (021) 3817954
rt 04 rw 02 karawang
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setiap orang punya nama
ada nama panggilan dan nama lengkap
setiap orang punya keluarga
setiap orang punya orang tua
ada ayah dan ibu
setiap orang punya kerabat
ada nenek dan kakek
setiap orang punya kesenangan
setiap rumah punya alamat
ada nama jalan dan nomor rumah

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012rangkumankurangkumankurangkumankurangkumankurangkumanku



18 bab 1  siapa aku

ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar

1 contoh nama orang adalah ....
a mangga
b durian
c amir

2 contoh nama laki laki adalah ....
a tono
b eti
c fatimah

3 contoh nama perempuan adalah ....
a hamid
b susi
c akmad

4 ibunya ibu disebut ....
a nenek
b kakek
c bibi

5 bapaknya ibu disebut ....
a paman
b kakek
c tante

12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678

eeeeevvvvvaluasialuasialuasialuasialuasi



19mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

jawab pertanyaan berikut
1 siapa namamu
2 siapa nama ayahmu
3 siapa nama ibumu
4 di mana alamat rumahmu
5 berapa orang yang tinggal di rumahmu

tuliskan dan ceritakan
siapa saja yang tinggal
serumah denganmu
apa saja kesenangan mereka

aku serumah
dengan ayah ibu

dan ....

aku senang
....

....

....

....

....

ayahku senang
....



20 bab 1  siapa aku

uji kuji kuji kuji kuji kecakecakecakecakecakapankapankapankapankapankuuuuu
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

untuk ya untuk tidak

aku tahu nama lengkapku
aku tahu nama ayahku
aku tahu nama ibuku
aku tahu alamat rumahku
aku tahu jumlah orang
yang tinggal di rumahku



21mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

masa kecilmu
tentu menyenangkan
kamu bisa bermain
bersama teman
kamu bisa belajar banyak hal
semua itu pengalaman
yang berkesan bagi dirimu

pada kali ini
kamu akan belajar
menceritakan pengalaman diri
bersama orang tua
sewaktu masih kecil

kamu juga akan belajar
menceritakan pengalaman diri
bersama teman
sewaktu masih kecil

pengalamankupengalamankupengalamankupengalamankupengalamanku
sesesesesewwwwwaktu masih kaktu masih kaktu masih kaktu masih kaktu masih kecilecilecilecilecil

tema diriku sendiri

22222



22 bab 2  pengalamanku sewaktu masih kecil

tanyakan pada ayah atau ibumu
apa kamu pernah dimandikan orang tua
apa peristiwa lain yang kamu alami
sewaktu masih kecil
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu

masa kecil adalah masa yang indah
ada banyak pengalaman di masa kecil
ada pengalaman lucu atau sedih
ada pengalaman yang menyenangkan
ada pengalaman yang tidak menyenangkan

pengalaman adalah peristiwa
yang pernah dialami oleh seseorang
semua pengalaman itu berkesan
pengalaman masa lalu adalah
pelajaran masa kini



23mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

kebiasaan baik
harus kamu teruskan
contoh kebiasaan baik
rajin menabung
cuci tangan sebelum makan
gosok gigi setelah makan

apa contoh kebiasaan baik
yang pernah kamu lakukan
coba ceritakan pengalamanmu
tulis di buku latihanmu

pengpengpengpengpengalaman melakalaman melakalaman melakalaman melakalaman melakukukukukukan kan kan kan kan kebiasaan baikebiasaan baikebiasaan baikebiasaan baikebiasaan baik



24 bab 2  pengalamanku sewaktu masih kecil

pengalaman masa lalu
adalah pelajaran masa sekarang
kebiasaan jelek harus kamu tinggalkan
contoh kebiasaan jelek
malas belajar
membuang sampah sembarangan
tidak mau merapikan mainan kembali

perhatikan gambar berikut
mana yang pernah kamu lakukan
coba ceritakan pengalamanmu
apa kamu masih melakukan
kebiasaan tersebut
ayo tuliskan di buku latihanmu

pengpengpengpengpengalaman melakalaman melakalaman melakalaman melakalaman melakukukukukukan kan kan kan kan kebiasaan jelekebiasaan jelekebiasaan jelekebiasaan jelekebiasaan jelek



25mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

coba diingat
apa kamu pernah piknik
bersama orang tua
sewaktu masih kecil

kapan kamu piknik bersama orang tua
ke mana kamu piknik
ada apa di tempat piknik
apa yang kamu senangi waktu piknik
jelaskan dengan tulisan dan gambar
tulis di buku latihanmu

pengalaman piknik bersama orang tuapengalaman piknik bersama orang tuapengalaman piknik bersama orang tuapengalaman piknik bersama orang tuapengalaman piknik bersama orang tua



26 bab 2  pengalamanku sewaktu masih kecil

ini tulisan dan gambar rangga
apakah kamu dapat membaca tulisannya
kemana mereka pergi
apa yang mereka lihat di sana
jawab dengan lisan



27mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

apakah kamu pernah bermain
sampai sore
kapan itu terjadi
apakah orang tuamu marah
apa tindakanmu waktu itu
jelaskan dengan gambar
ayo kerjakan di buku latihanmu

jika kamu pernah bermain seharian
apa janjimu sekarang
ayo tuliskan janjimu seperti contoh berikut
tulis di buku latihanmu

pengalaman ditegur orang tuapengalaman ditegur orang tuapengalaman ditegur orang tuapengalaman ditegur orang tuapengalaman ditegur orang tua

janjiku

aku tidak akan mengulangi lagi . . . .
karena . . . .



28 bab 2  pengalamanku sewaktu masih kecil

aku punya pengalaman lucu
waktu itu aku duduk di tk
aku sedang bermain dengan temanku
aku berebut mainan dengan temanku
akhirnya aku dan temanku menangis
perhatikan gambar pengalamanku berikut

pengalaman bermain dengan temanpengalaman bermain dengan temanpengalaman bermain dengan temanpengalaman bermain dengan temanpengalaman bermain dengan teman

coba ceritakan pengalamanmu
bermain dengan temanmu
kamu juga dapat menggambarkan
pengalamanmu seperti contoh tersebut
ayo kerjakan di selembar kertas
lalu pajang gambar di kamarmu
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pengalaman temanku lumintapengalaman temanku lumintapengalaman temanku lumintapengalaman temanku lumintapengalaman temanku luminta

luminta adalah temanku
sewaktu masih kecil
suatu hari keluarga luminta
dan keluargaku ikut jalan sehat
sewaktu perayaan agustusan

dalam perjalanan
luminta ingin pipis
dia malu untuk memberitahukan
pada orang tuanya

dia paksakan untuk berjalan terus
tetapi dia tidak tahan lagi
sehingga dia ngompol di celana

luminta menangis
jika ingat cerita itu
aku sering tertawa terbahak bahak
apa kamu punya pengalaman menarik
bersama temanmu waktu masih kecil
coba tuliskan pengalamanmu itu
ayo kerjakan di buku latihanmu



30 bab 2  pengalamanku sewaktu masih kecil

pengalaman temanku gonang
ketika menangkap kupu kupu
teman gonang ada beberapa
ada sandi kiki damar dan leli
mereka menangkap aneka warna kupu kupu
ada yang kuning cokelat
hijau dan biru

coba jiplak gambar dan tulisan berikut
tebalkan garis yang menghubungkan
gambar kupu kupu
dengan tulisan nama yang ada
ayo kerjakan di selembar kertas

pengalaman temanku gonangpengalaman temanku gonangpengalaman temanku gonangpengalaman temanku gonangpengalaman temanku gonang

lelilelilelilelileli

kikikikikikikikikiki

damardamardamardamardamar

sandisandisandisandisandi



31mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1
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taman safari indonesia

pergi ke taman safari indonesia
adalah salah satu pengalaman
yang menyenangkan
taman safari indonesia adalah tempat wisata
bagi keluarga yang berwawasan lingkungan
dan satwa pada alam bebas
taman safari indonesia terletak di dua tempat
taman safari indonesia 1 ada di cisana bogor
taman safari indonesia 2 ada di prigen jawa timur
taman safari mempunyai koleksi satwa
seperti komodo harimau putih
gajah anoa dan sebagainya
kita hendaknya bersyukur kepada tuhan
atas karunianya berupa sumber daya alam
yang beragam

tahukah       kkkkkamuamuamuamuamu

sumber ryotahiro blogsome com



32 bab 2  pengalamanku sewaktu masih kecil

membuat daftar pengalaman dirimembuat daftar pengalaman dirimembuat daftar pengalaman dirimembuat daftar pengalaman dirimembuat daftar pengalaman diri

perhatikan dan baca daftar berikut
isi daftar tersebut dengan pengalaman
menyenangkan atau tidak menyenangkan
kerjakan di buku latihanmu
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tugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiri

pengalaman komentar

namaku  ....



33mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

setiap orang punya pengalaman masa kecil
masa kecil adalah masa yang indah
pengalaman adalah peristiwa
yang pernah dialami oleh seseorang
ada pengalaman lucu atau sedih
ada pengalaman menyenangkan
ada juga pengalaman
yang tidak menyenangkan
ada pengalaman menarik waktu kecil
ketika bersama orang tua
ada pengalaman menarik waktu kecil
ketika bersama teman
pengalaman masa lalu adalah
pelajaran masa kini

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012rangkumankurangkumankurangkumankurangkumankurangkumanku



34 bab 2  pengalamanku sewaktu masih kecil

ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar

1 contoh pengalaman yang menyedihkan
adalah ....
a pergi ke kebun
b dirawat di rumah sakit
c mendapat hadiah

2 contoh pengalaman lucu adalah ....
a ketika ayah marah
b ketika nenek cerita lucu
c ketika adik jatuh

3 contoh pengalaman yang tidak
menyenangkan adalah ....
a makan bersama
b mimpi buruk
c bermain bola

4 contoh pengalaman bersama orang tua
sewaktu masih kecil adalah ....
a piknik
b bersekolah
c bergurau di kelas

12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678

eeeeevvvvvaluasialuasialuasialuasialuasi



35mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

5 contoh pengalaman bersama teman
sewaktu masih kecil adalah ....
a diberi nasihat
b berebut mainan
c mendengarkan lagu

jawab pertanyaan berikut
1 apa contoh pengalamanmu

yang menyedihkan
2 apa contoh pengalamanmu

yang lucu
3 apa contoh pengalamanmu

yang menyenangkan
4 apa contoh pengalamanmu

yang tidak menyenangkan
5 apa contoh pengalamanmu

yang selalu kamu ingat



36 bab 2  pengalamanku sewaktu masih kecil

uji kuji kuji kuji kuji kecakecakecakecakecakapankapankapankapankapankuuuuu
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

untuk ya untuk tidak

aku punya pengalaman sedih
aku punya pengalaman lucu
aku punya pengalaman yang tidak
menyenangkan
aku punya pengalaman dengan ayah
dan ibu waktu masih kecil
aku punya pengalaman dengan
teman waktu masih kecil

perhatikan gambar berikut
tulis pengalaman apa yang terjadi
berdasarkan gambar tersebut
tuliskan di buku latihanmu



37mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

setiap hari
ayah dan ibu bekerja
mereka bekerja untuk keluarga
itu adalah ungkapan
kasih sayang mereka
terhadap keluarga

setiap hari
kamu belajar rajin
kamu membantu ayah dan ibu
itu ungkapan kasih sayang
anak terhadap keluarga

pada kali ini
kamu belajar menceritakan
kasih sayang dalam keluarga

kkkkkasih saasih saasih saasih saasih sayyyyyang dalamang dalamang dalamang dalamang dalam
kkkkkeluareluareluareluareluargggggaaaaa

tema keluargaku

33333



38 bab 3  kasih sayang dalam keluarga

ayah dan ibu adalah orang tuamu
ayah dan ibu bekerja
untuk keluarga
ayah adalah kepala keluarga

aku sayang ayah dan ibu
aku berdoa untuk ayah dan ibu
aku ingin ayah dan ibu sehat

coba perhatikan contoh doa berikut
apa doamu untuk ayah dan ibu
ayo kerjakan di buku latihanmu

ya tuhan
lindungilah  kedua orang

tuaku

....

....

....

ungkungkungkungkungkapan kapan kapan kapan kapan kasih saasih saasih saasih saasih sayyyyyangangangangang
kkkkkepada orepada orepada orepada orepada orang tuaang tuaang tuaang tuaang tua



39mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

membersihkan
ruang tamu

aku sayang ayah dan ibu
aku membantu ayah dan ibu

apa bantuanku pada ibu
perhatikan tulisan dan gambar berikut
hubungkan dengan garis
gunakan pensil

menemani ibu
berbelanja

membantu amembantu amembantu amembantu amembantu ayyyyyah dan ibuah dan ibuah dan ibuah dan ibuah dan ibu

menyiram
tanaman

membersihkan
tempat tidur

main
bersama adik



40 bab 3  kasih sayang dalam keluarga

apa bantuanku pada ayah
perhatikan gambar dan tulisan berikut
hubungkan dengan garis
gunakan pensil

mengambil minuman
buat ayah

menyapu ruang
kerja ayah

membawa
tas kerja ayah

mengambilkan
sepatu ayah

menyampaikan pesan
untuk ayah



41mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

aku patuh nasihat ayah dan ibu
ayah dan ibu selalu berkata
aku harus rajin belajar

pukul berapa kamu belajar setiap hari
tunjukkan dengan menggambar jam
ayo kerjakan di buku latihanmu

apakah hari minggu
kamu juga belajar
jawab pertanyaan tersebut
secara lisan

mematuhi nasihat amematuhi nasihat amematuhi nasihat amematuhi nasihat amematuhi nasihat ayyyyyah dan ibuah dan ibuah dan ibuah dan ibuah dan ibu

rabusenin selasa

kamis sabtujumat



42 bab 3  kasih sayang dalam keluarga

kamu belum belajar
kamu berjanji untuk rajin belajar
tunjukkan dengan menggambar jam
ayo kerjakan di buku latihanmu

ayah
ini janjiku

aku akan tepati
baca janji berikut
lengkapi janji tersebut
ayo kerjakan di buku latihanmu

membuat janji dengmembuat janji dengmembuat janji dengmembuat janji dengmembuat janji dengan aan aan aan aan ayyyyyah dan ibuah dan ibuah dan ibuah dan ibuah dan ibu

selasa rabusenin

jumat sabtukamis

janjiku

mulai hari ini aku berjanji
aku belajar pada pukul ....



43mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

keluargaku sayang aku
ayah sayang aku
ibu sayang aku
kakak dan adik sayang aku
nenek sayang aku
kakek sayang aku

jika aku sakit
ayah dan ibu merawatku
ketika aku belajar mereka menemaniku
mereka melakukan banyak hal untukku
itu wujud kasih sayang mereka

apa bentuk lain kasih sayang
ayah dan ibumu
ayo kerjakan di buku latihanmu

ungkungkungkungkungkapan kapan kapan kapan kapan kasih saasih saasih saasih saasih sayyyyyang kang kang kang kang keluareluareluareluareluargggggakakakakakuuuuu



44 bab 3  kasih sayang dalam keluarga

perhatikan contoh gambar dan tulisan
kasih sayang keluargaku berikut
hubungkan tulisan dengan gambar tersebut
dengan menggunakan pensil

kakak menemaniku
belajar

ayah dan ibu
mengantarku ke

dokter

ayah berdoa
untukku

nenek memberi kue
kesukaanku



45mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

aku sayang kakek
kakekku tersesat
perhatikan gambar berikut
cari di mana kakekku berada

jiplak gambar tersebut di selembar kertas
beri warna jika bertemu gambar wajah kakek

akakakakaku sau sau sau sau sayyyyyang kang kang kang kang kakakakakakekekekekek



46 bab 3  kasih sayang dalam keluarga

hubungan kasih sayang antar keluarga
ayah sayang ibu
ibu sayang ayah
ayo perhatikan kedua gambar berikut
apa yang dilakukan ayah untuk ibu
ceritakan gambar tersebut secara lisan

ayo perhatikan gambar berikut
apa yang dilakukan ibu untuk ayah
ceritakan gambar tersebut secara lisan

kkkkkasih saasih saasih saasih saasih sayyyyyang dalam kang dalam kang dalam kang dalam kang dalam keluareluareluareluareluargggggaaaaa



47mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

ayo perhatikan gambar berikut
apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu
pada nenek
ceritakan gambar tersebut secara lisan

ayah dan ibu sayang nenek
ayah dan ibu sayang kakek
kakek dan nenek sayang ayah dan ibu
ayo perhatikan kedua gambar berikut
apa yang sedang dilakukan nenek
apa yang sedang dilakukan kakek
ceritakan gambar tersebut secara lisan



48 bab 3  kasih sayang dalam keluarga

ini ungkapan kasih sayang keluarga padamu
bagaimana kamu membalasnya
ayo kerjakan di buku latihanmu

ini nenek beri apel

hati hati di jalan

membalas kmembalas kmembalas kmembalas kmembalas kasih saasih saasih saasih saasih sayyyyyang darang darang darang darang dari ki ki ki ki keluareluareluareluareluargggggaaaaa

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .



49mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1
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kasih sayang orang tua

ayah dan ibu adalah orang tua kita
mereka yang mendidik
merawat dan menjaga kita
dengan penuh kasih sayang
kita hendaknya menyayangi mereka

coba nyanyikan lagu berikut
lagu ini menceritakan kasih sayang
orang tua kepada kita

tahukah       kkkkkamuamuamuamuamu

sumber www.susuanibu-pk.gov.my

bunda piara
ciptaan anonim

bila kuingat lelah
ayah bunda
bunda piara piara akan daku
sehingga aku besarlah
waktuku kecil hidupku
amatlah senang
senang dipangku dipangku dipeluknya
serta dicium dicium dimanjakan
namanya kesayangan



50 bab 3  kasih sayang dalam keluarga
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anak harus sayang orang tua
anak sayang ayah dan ibu
bukti sayang anak terhadap orang tua
anak berdoa untuk orang tua
anak selalu membantu orang tua
anak selalu mematuhi nasihat orang tua
ungkapan kasih sayang keluarga
ayah dan ibu sayang anak
anak sayang pada semua anggota keluarga
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tugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiri

mengisi teka teki silangmengisi teka teki silangmengisi teka teki silangmengisi teka teki silangmengisi teka teki silang

perhatikan teka teki silang berikut
coba isi dengan menggunakan pensil

mendatar
1 adik laki laki dari ayah

atau ibu
5 bapaknya ayah atau ibu

menurun
2 yang disebut sebagai

kepala keluarga
3 ibunya ayah atau ibu
4 adik perempuan dari

ayah atau ibu

4321

5



51mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar

1 bukti kamu sayang ayah adalah ....
a mematuhi nasihat ayah
b melawan ayah
c banyak bermain

2 bukti kamu sayang ibu adalah ....
a membantah perintah ibu
b mendoakan ibu
c tidak membantu ibu

3 bukti kamu sayang kakak adalah ....
a tidak berkelahi
b merasa hebat dari kakak
c merasa kuat dari kakak

4 bukti kamu sayang adik adalah ....
a membuat adik menangis
b berkelahi dengan adik
c mengasuh adik

5 bukti kamu sayang kakek dan nenek adalah ....
a memberi bantuan pada kakek dan nenek
b tidak peduli pada kakek dan nenek
c membuat kakek dan nenek jengkel

12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678

eeeeevvvvvaluasialuasialuasialuasialuasi



52 bab 3  kasih sayang dalam keluarga

uji kuji kuji kuji kuji kecakecakecakecakecakapankapankapankapankapankuuuuu
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

untuk ya untuk tidak

aku sayang ayah
aku sayang ibu
aku sayang kakak
aku sayang adik
aku sayang kakek dan nenek

isi skala sikap berikut
beri tanda (     ) pada kolom

no pernyataan ya tidak
1 sebelum berangkat sekolah

aku selalu pamit kepada orang tua
2 jika ibu meminta bantuanku

aku selalu menolaknya
3 aku selalu berdoa

agar ibu dan ayah sehat
4 aku tidak mau mengalah

ketika bermain dengan adik



53mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

di keluargamu
ada beberapa orang
ada ibu dan ayah
ada anak atau yang lainnya
setiap orang punya kesenangan
yang berbeda dengan yang lain

kamu hendaknya selalu menjaga
kerukunan dalam keluargamu
dengan hidup rukun
keluarga akan menjadi bahagia

pada kali ini
kamu belajar menampilkan
perilaku hidup rukun
dalam perbedaan
di keluarga

kkkkkeluareluareluareluareluarggggga ra ra ra ra rukukukukukununununun

tema keluargaku

44444



54 bab 4  keluarga rukun

ada beberapa orang dalam keluarga
ada ayah ibu dan anak
ada juga keluarga yang diikuti
nenek dan kakek
atau keponakan ayah atau keponakan ibu

ini gambar keluarga adelia
sebutkan secara lisan
siapa saja yang ada di keluarga adelia

riko

tiara

pak dadang

adelia

ibu sofi

siapa saja yang ada di keluargamu
tuliskan dan gambarkan
ayo kerjakan di buku latihanmu



55mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

ada perbedaan di setiap keluarga
perbedaan jenis kelamin
perbedaan kesenangan
perbedaan usia

meskipun berbeda
kamu tetap harus saling menghormati
kamu tetap bersikap hidup rukun

dengan hidup rukun
kamu dapat hidup dengan tenteram
sebutkan apa contoh perbedaan
yang ada di keluargamu secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu



56 bab 4  keluarga rukun

ini gambar keluargaku
kami berbeda kesenangan
kami hidup rukun meskipun berbeda
kami sekeluarga bergembira

coba perhatikan gambar berikut
apa yang sedang kami lakukan
lengkapi kalimat berikut
aku sedang bermain bola
ayah sedang ....
ibu sedang ....
kakak sedang ....
adik sedang ....
ayo kerjakan di buku latihanmu

rukun dalam perbedaanrukun dalam perbedaanrukun dalam perbedaanrukun dalam perbedaanrukun dalam perbedaan



57mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

ini gambar keluarga rangga
mereka sekeluarga hidup rukun
meskipun berbeda jenis kelamin
usia dan kesenangan
ayo perhatikan gambar dan tulisan berikut

kkkkkeluareluareluareluareluarggggga ra ra ra ra ranggangganggangganggaaaaa

lengkapi kalimat berikut
rangga senang ....
kakak rangga senang ....
ibu rangga berasal dari ....
ayah rangga berasal dari ....
ayo kerjakan di buku latihanmu

ibuku berusia 35 tahun
ibuku dari denpasar

ayahku berusia 40 tahun
ayahku dari palembang

aku senang makan jeruk
adikku senang makan apel

aku senang menggambar
kakakku senang

mendengarkan musik

kakakku perempuan
adikku laki laki

kami hidup rukun
meskipun berbeda



58 bab 4  keluarga rukun

keluargaku berbeda asal suku
ibuku berasal dari ....
ayahku berasal dari ....
ini gambar makanan kesenangan keluargaku
kamu boleh menambah gambar makanan
ayo kerjakan di buku latihanmu

lengkapi kalimat berikut
ayahku senang makan ....
ibuku senang makan ....
adikku senang makan ....
kakakku senang makan ....
ayo kerjakan di buku latihanmu

sumber dokumentasi penerbit



59mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

perhatikan gambar dan tulisan berikut
hubungkan dengan garis
gunakan pensil

manfaat hidup rukunmanfaat hidup rukunmanfaat hidup rukunmanfaat hidup rukunmanfaat hidup rukun

belajar bersemangat

keluarga bahagia

saling menolong

bekerja giat



60 bab 4  keluarga rukun

contoh hidup rukuncontoh hidup rukuncontoh hidup rukuncontoh hidup rukuncontoh hidup rukun

ayo perhatikan gambar dan nomor berikut
mana gambar yang menunjukkan hidup rukun
tulis nomor gambar tentang hidup rukun
ceritakan gambar tersebut secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu

1

3

4

2



61mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

contoh hidup tidak rukuncontoh hidup tidak rukuncontoh hidup tidak rukuncontoh hidup tidak rukuncontoh hidup tidak rukun

ayo perhatikan gambar dan nomor berikut
mana gambar yang menunjukkan hidup tidak rukun
tulis nomor gambar tentang hidup tidak rukun
ceritakan gambar tersebut secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu

1
2

4

3



62 bab 4  keluarga rukun

di jakarta ada sebuah masjid
masjid tempat ibadah umat islam
masjid itu terbesar di asia tenggara
masjid itu adalah masjid istiqlal

hidup rukun dalam perbedaan agamahidup rukun dalam perbedaan agamahidup rukun dalam perbedaan agamahidup rukun dalam perbedaan agamahidup rukun dalam perbedaan agama

sumber 50 tahun indonesia

di seberang masjid ada sebuah gereja
namanya gereja katedral
gereja tempat ibadah umat kristiani



63mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

masjid adalah tempat
ibadah umat islam
hari besar agama islam
adalah idul fitri

gereja adalah tempat ibadah
umat kristiani
hari besar agama kristen
dan katolik
adalah natal dan paskah

pura adalah tempat ibadah umat hindu
hari besar umat hindu
adalah galungan nyepi dan kuningan

wihara adalah tempat ibadah umat buddha
hari besar umat budha adalah waisak

isi titik titik berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

umat islam beribadah di ....
umat kristiani beribadah di ....
umat hindu beribadah di ....
umat buddha beribadah di ....



64 bab 4  keluarga rukun

kamu hidup di masyarakat
kamu harus hidup rukun
saling membantu
saling bergotong royong
untuk menolong orang
untuk membersihkan lingkungan

itu ciri ciri masyarakat hidup rukun
perhatikan gambar berikut
ini gambar masyarakat yang hidup rukun
ceritakan gambar berikut secara lisan

ciri hidup rukunciri hidup rukunciri hidup rukunciri hidup rukunciri hidup rukun



65mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

ada masyarakat hidup tidak rukun
tidak saling membantu
tidak ikut kerja bakti
tidak mau menolong orang miskin
itu ciri masyarakat hidup tidak rukun

coba perhatikan gambar berikut
ini gambar anak hidup tidak rukun
ceritakan gambar berikut secara lisan

ciri hidup tidak rukunciri hidup tidak rukunciri hidup tidak rukunciri hidup tidak rukunciri hidup tidak rukun



66 bab 4  keluarga rukun
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hari itu hari idul fitri
umat islam sedang salat id
mereka salat di masjid istiqlal
mereka ada yang naik mobil
mobil diparkir di halaman gereja katedral

sebaliknya hari itu hari natal
umat kristiani sedang misa natal
mereka ada yang naik mobil
mobil diparkir di halaman masjid istiqlal
hal ini menunjukkan kerukunan hidup beragama

sumber 50 tahun indonesia merdeka
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tugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiri
memahami kmemahami kmemahami kmemahami kmemahami kerererererukukukukukunan hidup berunan hidup berunan hidup berunan hidup berunan hidup beragagagagagamaamaamaamaama

kerukunan hidup beragama
diperlukan dalam hidup sehari hari
kamu harus menghormati
hari besar agama lain

perhatikan gambar dan tulisan berikut
hubungkan dengan menggunakan pensil

natal paskah

galungan kuningan nyepi

idul fitri

waisak



68 bab 4  keluarga rukun

keluarga biasanya terdiri atas
ayah ibu dan anak
setiap keluarga terdapat perbedaan
beda jenis kelamin
beda kesenangan
beda usia
beda asal suku bangsa
meskipun berbeda
kamu tetap berperilaku hidup rukun
ada banyak manfaat jika kamu hidup rukun
kamu dapat hidup dengan tenteram
meskipun berbeda
kamu harus tetap menjaga kerukunan
dalam keluarga dan masyarakat
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ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar

1 manfaat hidup rukun adalah ....
a keluarga bahagia
b keluarga selalu punya uang
c keluarga saling bermusuhan

2 ciri keluarga rukun adalah ....
a suka bertengkar
b saling membantu
c ayah sebagai pekerja keras

3 ciri keluarga tidak rukun adalah ....
a selalu tersenyum
b selalu bertengkar
c saling menasihati

4 yang kamu lakukan jika ibu marah adalah ....
a melawan ibu
b tertawa
c minta maaf pada ibu

5 contoh perbedaan dalam masyarakat
adalah beda ....
a pakaian
b agama
c makanan

12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
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70 bab 4  keluarga rukun

jawab pertanyaan berikut

1 apa manfaat hidup rukun
2 apa ciri keluarga rukun
3 apa ciri keluarga tidak rukun
4 apa bukti masyarakat kita hidup rukun
5 apa yang harus kamu lakukan

untuk menjaga kerukunan keluarga

uji kuji kuji kuji kuji kecakecakecakecakecakapankapankapankapankapankuuuuu
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

untuk ya untuk tidak

keluargaku hidup rukun
dalam keluargaku ada perbedaan
aku suka hidup rukun dengan orang
lain
aku suka menolong orang lain
aku menghormati orang lain
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a pilih jawaban yang benar
ayo kerjakan di buku latihanmu

1 contoh nama perempuan adalah ....
a hamid
b hasnah
c hendra

2 contoh nama laki laki adalah ....
a lilis
b yuni
c danang

3 nenek adalah ... ayah atau ibu
a ibunya
b bibinya
c ayahnya

4 bukti kamu sayang adik adalah ....
a bermain bersama
b bertengkar
c berkelahi

5 bukti kamu sayang ibu adalah ....
a melawan ibu
b mendoakan ibu
c membantah ibu
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6 ayahnya ibu disebut ....
a keponakan
b kakek
c paman

7 ciri keluarga rukun adalah ....
a suka bertengkar
b saling menghormati
c tidak suka menolong

8 ciri keluarga tidak rukun adalah ....
a selalu bertengkar
b selalu marahan
c selalu tersenyum

9 contoh pengalaman lucu adalah ....
a ketika ayah cerita lucu
b ketika ibu marah
c ketika dapat hadiah

10 contoh kesenangan anak adalah ....
a bermain
b bekerja
c tidur

11 contoh pengalaman bersama ibu
pada masa sebelum sekolah adalah ....
a beli ikan
b beli mainan
c beli beras
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12 contoh pengalaman bersama teman
pada masa sebelum sekolah adalah ....
a main kasti
b main catur
c main petak umpet

13 bukti kakak sayang adik adalah ....
a mengasuh adik
b mengganggu adik
c mencubit adik

14 cara menciptakan keluarga rukun adalah ....
a saling bertengkar
b ingin menang sendiri
c saling membantu

15 cara menghormati tetangga adalah ....
a cemberut
b marah
c senyum

b jawab pertanyaan berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

1 apa manfaat nama bagi seseorang
2 apa contoh nama laki laki
3 apa contoh nama perempuan
4 apa contoh kesenangan dalam bidang olahraga
5 apa contoh kesenangan dalam bidang seni
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tugas kelompok

bentuklah beberapa kelompok
setiap kelompok ada lima orang
berikan tanggapan
diskusikan hal berikut
sampaikan hasil diskusimu di depan kelas

kakak sedang belajar
ade mendengarkan radio
dengan suara keras
kakak tidak bisa belajar
tanggapan kelompokku ....

ibu sedang ada tamu
ibu meminta bantuan helen
untuk menjaga adiknya
helen tidak mau
karena ingin bersama teman
tanggapan kelompokku ....
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kamu dan keluargamu
tentu pernah mengalami
peristiwa penting
seperti pindah rumah
kelahiran adik
ayah ibu pergi haji
pernikahan tante
kebanjiran atau lainnya

pada kali ini
kamu belajar menceritakan
kembali peristiwa penting
yang dialami sendiri
dan keluarga
di lingkungan keluarga

perperperperperistiwistiwistiwistiwistiwa pentinga pentinga pentinga pentinga penting
dalam kdalam kdalam kdalam kdalam keluareluareluareluareluargggggaaaaa

tema keluargaku

55555



76 bab 5  peristiwa penting dalam keluarga

kamu mungkin tidak ingat peristiwa
sewaktu kamu masih bayi
ketika ibu memandikanmu
ketika ibu memberi makan
ketika ayah mengganti popok
ketika ayah dan ibu
membawamu ke rumah sakit
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perperperperperistiwistiwistiwistiwistiwa penting dalam ka penting dalam ka penting dalam ka penting dalam ka penting dalam keluareluareluareluareluargggggaaaaa

ada bermacam macam
peristiwa penting dalam keluarga
seperti peristiwa kelahiran adik
peristiwa perkawinan paman
peristiwa khitanan kakak

ada juga peristiwa selamatan atau kenduri
peristiwa ulang tahun kelahiran
atau peristiwa pembelian barang teknologi
seperti televisi atau komputer

coba pikirkan peristiwa penting
yang terjadi di keluargamu
sebutkan dan tuliskan
ayo kerjakan di buku latihanmu
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ceritakan tentang kelahiranmu
tuliskan dan ungkapkan dengan gambar
seperti contoh cerita mutia
ayo kerjakan di buku latihanmu

namaku mutia
menurut cerita mamak
aku lahir pada hari rabu
jam menunjukkan pukul 8 malam
hujan turun dengan deras
saat itu terdengar bunyi petir

kkkkkelahirelahirelahirelahirelahirankankankankankuuuuu

tanyakan pada ayah dan ibu
di mana kamu dilahirkan
kapan kamu dilahirkan
ayo kerjakan di buku latihanmu

baca contoh cerita mutia berikut
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silatursilatursilatursilatursilaturahmi kahmi kahmi kahmi kahmi keluareluareluareluareluargggggaaaaa

ketika kamu masih kecil
keluargamu sering mengadakan acara
kumpul kerabat
kegiatan itu disebut silaturahmi

sebutkan apa saja silaturahmi
yang biasa diadakan di rumahmu
siapa saja yang hadir
apa acara kegiatan itu
jelaskan juga dengan gambar
ayo kerjakan di buku latihanmu



80 bab 5  peristiwa penting dalam keluarga

perperperperperaaaaayyyyyaan ulang taan ulang taan ulang taan ulang taan ulang tahunahunahunahunahun

setiap tanggal 17 agustus
bangsa indonesia merayakan
hari kemerdekaan
bagaimana dengan kamu

setiap satu tahun sekali
kamu berulang tahun
apa kamu pernah merayakannya
atau apa kamu pernah pergi
ke ulang tahun temanmu
ceritakan pengalamanmu
ayo kerjakan di buku latihanmu



81mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

tanyakan pada ibu
apa kamu pernah ke rumah sakit
siapa yang sedang dirawat di rumah sakit
apa saja yang dilakukan ibu pada saat itu
jawab pertanyaan tersebut di buku latihanmu

mengunjungi kmengunjungi kmengunjungi kmengunjungi kmengunjungi keluareluareluareluareluarggggga sakita sakita sakita sakita sakit
di rumah sakitdi rumah sakitdi rumah sakitdi rumah sakitdi rumah sakit



82 bab 5  peristiwa penting dalam keluarga

membeli televisi barumembeli televisi barumembeli televisi barumembeli televisi barumembeli televisi baru

membeli televisi juga merupakan contoh
peristiwa penting dalam sebuah keluarga
dulu di rumahku tidak ada televisi
sekarang di rumahku ada televisi

apakah di rumahmu ada televisi
apa yang kamu rasakan
jika di rumahmu tidak ada televisi

apa yang kamu rasakan
setelah ada televisi di rumahmu
apa yang kamu rasakan
jika kamu mempunyai televisi
ayo jawab pertanyaan tersebut
secara lisan
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desaku banyak berubah
dulu ada sawah
sekarang sawah jadi kawasan perumahan
dulu banyak pohon
sekarang pohon diganti tiang listrik
dulu banyak orang bersepeda
sekarang orang mengendarai sepeda motor

perhatikan dua gambar berikut
apa perbedaan gambar tersebut
apa persamaan gambar tersebut
apa kesanmu pada perubahan itu
ayo ceritakan secara lisan

pembangunan desakupembangunan desakupembangunan desakupembangunan desakupembangunan desaku

sekarang

sumber dokumentasi penerbit

sumber dokumentasi penerbit

dulu



84 bab 5  peristiwa penting dalam keluarga

apa yang ada di desaku sekarang
tulis nomornya di buku latihanmu
kamu boleh menambah gambar baru

tuliskan hal berikut di buku tulismu
kesimpulanku
....
saranku
....

1 2

4

65

3
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tanyakan pada orang tua sekitar rumahmu
bagaimana keadaan lingkungan rumahmu dulu
apa yang berubah
ayo kerjakan di buku latihanmu

kesimpulanku
....
saranku
....

lingkungan rumahku dulu sekarang

tidak ada ada

.... ....

.... ....

.... .... ....

sumber dokumentasi penerbit

sumber dokumentasi penerbit

sumber dokumentasi penerbit



86 bab 5  peristiwa penting dalam keluarga

ceritakan keadaan desamu dulu
ceritakan keadaan desamu sekarang
ayo kerjakan di buku latihanmu

desaku dulu
banyak sawah
orang selalu berjalan kaki
jika bepergian

....

....

....

desaku sekarang
banyak rumah

banyak kendaraan bermotor

....

....

....

....
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upacara potong gigi

salah satu contoh peristiwa penting
dalam keluarga di pulau bali
adalah upacara potong gigi atau metatah
pada upacara ini gigi kita tidak dipotong
tetapi diratakan dengan menggunakan kikir

tujuan upacara ini untuk menghilangkan
enam musuh yang ada dalam diri manusia
upacara ini dilakukan ketika anak
menginjak usia dewasa
sekitar usia 16 - 17 tahun

sumber sumardika files wordpress
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tugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiri

mendatmendatmendatmendatmendata pera pera pera pera peristiwistiwistiwistiwistiwa penting di ka penting di ka penting di ka penting di ka penting di keluareluareluareluareluargggggaaaaa

ada bermacam peristiwa penting
yang terjadi di keluargaku
tuliskan peristiwa penting tersebut
dan beri komentar
perhatikan contoh yang ada
kerjakan di buku latihanmu

no peristiwa penting komentarmu

1 kelahiran adik menyenangkan
2 ... ...
3 ... ...
4 ... ...
5 ... ...
6 ... ...
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ada bermacam peristiwa penting
dalam keluarga
ada peristiwa kelahiran adik
ada peristiwa perkawinan paman
ada peristiwa khitanan kakak
ada peristiwa selamatan atau kenduri
ada peristiwa ulang tahun kelahiran
atau ada peristiwa pembelian
barang teknologi
seperti televisi atau komputer
peristiwa masa kecil dapat diketahui
dari orang tua atau orang lain
keadaan desa sekarang berbeda
dengan keadaan desa dulu
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90 bab 5  peristiwa penting dalam keluarga

ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar

1 contoh pengalaman penting dalam keluarga adalah ....
a perayaan agustusan
b perkawinan paman
c ulang tahun desa

2 manfaat silaturahmi keluarga adalah ....
a memamerkan kekayaan
b mengisi waktu luang
c menjalin kekeluargaan

3 hal yang kamu rasakan sewaktu memperoleh
televisi baru adalah ....
a ada sumber belajar baru
b ada mainan baru
c ada hiburan baru

4 manfaat perayaan ulang tahun adalah ....
a hura hura
b pemberitahuan
c pamer kelebihan

5 contoh peristiwa penting adalah selamatan
memperingati kematian nenek dengan tujuan ....
a berdoa untuk nenek
b memajang foto nenek
c makan bersama

12345678
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12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678

eeeeevvvvvaluasialuasialuasialuasialuasi



91mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

jawab pertanyaan berikut

1 apa manfaat hidup rukun
2 apa ciri keluarga rukun
3 apa ciri keluarga tidak rukun
4 apa bukti masyarakat kita hidup rukun
5 apa yang harus kamu lakukan

untuk menjaga kerukunan keluarga

ayo menyanyikan lagu
adi punya lagu kesukaan
lagu itu menggambarkan
peristiwa berkesan buat adi

kring kring ....kring kring ....kring kring ....kring kring ....kring kring ....
ciptaan anonim

kring kring ada sepeda
sepedaku roda dua
kudapat dari ayah
karena rajin belajar
tok tok tok ada sepatu
sepatuku kulit lembu
kudapat dari ibu
karena rajin membantu

apakah kamu punya lagu kesukaan
coba tuliskan di buku latihanmu



92 bab 5  peristiwa penting dalam keluarga

uji kuji kuji kuji kuji kecakecakecakecakecakapankapankapankapankapankuuuuu
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

untuk ya untuk tidak

aku pernah merayakan ulang tahun
aku tahu tanggal lahirku
aku tahu dimana aku dilahirkan
di keluargaku ada acara silaturahmi

coba perhatikan gambar berikut
dapatkah kamu menebak
peristiwa apa yang terjadi
dalam keluarga tersebut
tuliskan di buku latihanmu
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rumah adalah tempat tinggal
kamu sehari hari
kamu tidur di rumah
kamu makan di rumah
kamu mandi di rumah
kamu belajar di rumah

semua kegiatan
dilakukan di rumah
semua kebahagiaan
ada di rumah
rumahku adalah istanaku

pada kali ini
kamu belajar menjelaskan
letak rumah
dan menceritakan
keadaanrumahmu

rumahku istanakurumahku istanakurumahku istanakurumahku istanakurumahku istanaku

tema keluargaku

66666



94 bab 6  rumahku istanaku

di mana letak rumahkudi mana letak rumahkudi mana letak rumahkudi mana letak rumahkudi mana letak rumahku

jika ingin menentukan letak rumah
kamu perlu membuat patokan
sebagai contoh kamu menentukan
pasar sebagai patokan

perhatikan gambar berikut
gani dan denok tahu letak rumahnya
pasar adalah patokan rumah mereka
rumah gani sekitar 20 meter dari pasar
rumah denok sekitar 50 meter dari pasar
bagaimana dengan rumahmu

rumah

den
ok

rumahgani

50 meter

20 meter

pasar

dapatkah kamu menggambarkan
letak rumahmu
apa yang menjadi patokannya
ayo kerjakan di buku latihanmu
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bentuk dan ukuran rumahbentuk dan ukuran rumahbentuk dan ukuran rumahbentuk dan ukuran rumahbentuk dan ukuran rumah

setiap rumah punya bentuk
dan ukuran bermacam
ada rumah besar
ada rumah kecil

perhatikan gambar rumah tersebut
bagaimana bentuk rumahnya
jelaskan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu

sumber dokumentasi penerbit
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ini denah rumah sederhana
rumah sederhana mempunyai beberapa ruang
ada ruang tamu dan ruang keluarga
ada juga kamar tidur dan kamar mandi
ada juga dapur
perhatikan gambar denah rumah berikut

menghitung banmenghitung banmenghitung banmenghitung banmenghitung banyyyyyak kak kak kak kak kamaramaramaramaramar

berapa banyak kamarnya
apa saja kamarnya
di mana letak dapur
ayo kerjakan di buku latihanmu

sumber brosur pameran rei 2005
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ini denah rumah keluarga rusli
ayo perhatikan denah berikut
mana yang lebih besar
kamar tidur utama atau ruang tamu
ruang tamu atau ruang keluarga
dapur atau kamar mandi
kamar tidur utama atau kamar tidur kedua
ayo jawab pertanyaan tersebut secara lisan

membandingkan kamar dan ruanganmembandingkan kamar dan ruanganmembandingkan kamar dan ruanganmembandingkan kamar dan ruanganmembandingkan kamar dan ruangan

buat denah rumahmu
seperti contoh denah rumah keluarga rusli
buat penjelasan denah rumahmu
ayo kerjakan di buku latihanmu

sumber brosur pameran rei 2005
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semua rumah punya dapur
maman dan adik membantu ibu di dapur
mana kegiatan yang dilakukan di dapur
tulis nomor gambar tersebut
ayo kerjakan di buku latihanmu

kkkkkegunaan dapuregunaan dapuregunaan dapuregunaan dapuregunaan dapur

2

4

buat denah dapur rumahmu
bagaimana keadaannya
ceritakan secara lisan

3

5

1
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kkkkkegunaan regunaan regunaan regunaan regunaan ruang kuang kuang kuang kuang keluareluareluareluareluargggggaaaaa

tidak semua rumah
punya ruang keluarga
perhatikan gambar berikut
ini keluarga pak rudi
mereka sedang berkumpul
di ruang keluarga

apa yang dilakukan pak rudi
apa yang dilakukan bu mirah
apa yang dilakukan anak anak pak rudi
ayo kerjakan di buku latihanmu
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kkkkkegunaan regunaan regunaan regunaan regunaan ruang tuang tuang tuang tuang tamuamuamuamuamu

ruang tamu digunakan untuk menerima tamu
ada sofa di ruang tamu
ada meja tamu di ruang tamu
ada lukisan di ruang tamu

perhatikan gambar berikut
pak rudi kedatangan tamu
pak rudi duduk di sofa
berapa orang tamu pak rudi
ayo jawab pertanyaan tersebut secara lisan

apakah rumahmu memiliki ruang tamu
bagaimana keadaannya
ceritakan secara lisan
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kkkkkegunaan tegunaan tegunaan tegunaan tegunaan terererererasasasasas

tidak semua rumah punya teras
teras disebut juga beranda
teras adalah ruang santai
letaknya ada di depan rumah
teras biasanya selalu terbuka

perhatikan gambar berikut
ini teras rumah pak rudi
berapa kursi ada di sana
berapa pot bunga ada di sana
ayo kerjakan di buku latihanmu

apakah rumahmu punya teras
bagaimana keadaannya
ceritakan secara lisan



102 bab 6  rumahku istanaku

kkkkkegunaan tegunaan tegunaan tegunaan tegunaan tamanamanamanamanaman

banyak rumah tidak punya taman
contohnya rumah di kota besar
taman berguna untuk kesehatan keluarga
ada aneka ragam tanaman di taman

perhatikan gambar berikut
ini taman keluarga pak dadang
berapa bunga ada di sana
berapa pohon ada di sana
ayo kerjakan di buku latihanmu

apakah di rumahmu ada taman
bagaimana keadaannya
ceritakan secara lisan



103mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

menata ruang tamumenata ruang tamumenata ruang tamumenata ruang tamumenata ruang tamu

ada beberapa benda di ruang tamu
keluarga adelia
ada dua kursi
ada satu sofa
ada satu meja
ada satu lukisan
ini gambar peralatan ruang tamunya

keluarga adelia sedang kerja bakti
mereka sedang menata ruang tamu
bantu keluarga adelia
menata ruang tamunya
ayo gambarkan
denah ruang tamu rumah adelia
di selembar kertas



104 bab 6  rumahku istanaku

ayah rangga sedang menata rumah
rangga membantu ayahnya
mereka menata ruang belajar rangga
ruang belajar rangga bersih dan rapi
itu mendorong semangat belajar rangga

ayo lengkapi kalimat berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

aku tidak senang ruang belajar ini
alasannya . . . .

aku senang ruang belajar ini
alasannya . . . .

menatmenatmenatmenatmenata ra ra ra ra ruang belauang belauang belauang belauang belajar berjar berjar berjar berjar bersama asama asama asama asama ayyyyyahahahahah



105mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

menatmenatmenatmenatmenata ra ra ra ra ruang belauang belauang belauang belauang belajarjarjarjarjar

kamu diberi sebuah kamar
tata kamarmu sebagai ruang belajar
ada beberapa benda di kamarmu

perhatikan gambar benda berikut
ada satu tempat tidur
ada satu meja belajar
ada satu kursi

dapatkah kamu menata kamarmu
sebagai ruang belajar
coba ceritakan pengalamanmu
secara lisan



106 bab 6  rumahku istanaku

merancang denah rumahmerancang denah rumahmerancang denah rumahmerancang denah rumahmerancang denah rumah

buat gambar denah rumah sederhana
ayo kerjakan di buku latihanmu
rumah itu punya beberapa ruang

ada satu ruang tamu
ada dua kamar tidur
ada satu dapur
ada satu kamar mandi

beri warna merah untuk ruang tamu
beri warna hijau untuk kamar tidur
beri warna kuning untuk dapur
beri warna biru untuk kamar mandi

perhatikan gambar denah berikut
ada berapa ruang dalam denah tersebut
ayo sebutkan secara lisan

sumber brosur pameran rei 2005



107mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

merancang denah kampungmerancang denah kampungmerancang denah kampungmerancang denah kampungmerancang denah kampung

perhatikan gambar denah kampung berikut
ini gambar denah kampung pak sulaiman
apa saja yang ada dalam denah tersebut
ayo jawab pertanyaan tersebut secara lisan

buat gambar denah kampungmu
buat gambar denah miniatur bangunan
yang ada di kampungmu
buat juga letak tempat tempat penting
yang ada di kampungmu
misalnya puskesmas sekolah
tempat ibadah toko dan jalan raya
ayo kerjakan di buku latihanmu



108 bab 6  rumahku istanaku
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rumah adat sumatra barat

apakah kamu pernah pergi
ke taman mini indonesia indah
di sana kamu dapat melihat
berbagai macam rumah adat di indonesia

salah satu rumah adat yang terkenal
adalah rumah adat sumatra barat
rumah adat ini disebut juga rumah gadang
tiang rumah adat ini punya kemiringan
karena dulu orang membuatnya
meniru rancangan kapal
rumah adat ini juga memakai pasak kayu

tahukah       kkkkkamuamuamuamuamu

sumber www elisasjourneys

sumber www caingram info



109mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1
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tugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiri

mencarikan pensil ranggamencarikan pensil ranggamencarikan pensil ranggamencarikan pensil ranggamencarikan pensil rangga

rangga belajar sampai malam
dia lupa menyimpan pensilnya
jiplak gambar berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu
cari di mana pensil rangga
jika menemukan beri warna merah



110 bab 6  rumahku istanaku

rumah adalah tempat tinggal sehari hari
jika kamu ingin menentukan letak rumah
kamu perlu membuat patokan
ada bermacam bentuk dan ukuran rumah
ada rumah besar dan rumah kecil
rumah sederhana mempunyai
ruang tamu
ruang keluarga
kamar tidur
kamar mandi
dan dapur
teras adalah tempat santai di depan rumah
taman berguna untuk kesehatan rumah
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111mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1
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ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar

1 manfaat rumah bagi keluarga adalah ....
a tempat tinggal keluarga
b tempat makan keluarga
c tempat tidur keluarga

2 cara membuat denah rumah adalah ....
a dengan membesarkan ukuran
b dengan mengecilkan ukuran
c dengan mistar

3 manfaat dapur adalah ....
a ruang untuk memasak
b ruang untuk tidur
c ruang untuk makan

4 perhatikan gambar berikut
rumah yang paling jauh
dari sekolah adalah ....
a dani
b iwan
c sofi

5 rumah sederhana biasanya tidak mempunyai ....
a dapur
b tempat mandi
c teras

iwan

riase
ko

la
h

dani

masjid

taman

lapangan



112 bab 6  rumahku istanaku

jawab pertanyaan berikut

1 apa kegunaan rumah
2 apa kegunaan dapur
3 apa kegunaan ruang keluarga
4 sebutkan peralatan yang ada

di ruang tamumu
5 coba gambarkan denah

rumahmu

uji kuji kuji kuji kuji kecakecakecakecakecakapankapankapankapankapankuuuuu
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

untuk ya untuk tidak

keluargaku punya rumah
di rumahku ada kamar tidur
di rumahku ada kamar mandi
di rumahku ada dapur
di rumahku ada teras



113mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

tahukah kamu
rumah sehat tidak bergantung
pada ukuran besar atau kecil
rumah sehat bergantung
pada bagaimana
kebersihan rumah
dan lingkungan sekitarnya

pada kali ini
kamu belajar menjelaskan
lingkungan rumah sehat
dan bagaimana
perilaku menjaga
kebersihan rumah

rumah sehatrumah sehatrumah sehatrumah sehatrumah sehat

tema keluargaku

77777



114 bab 7  rumah sehat

rumah sehat tidak bergantung ukuran
banyak rumah ukuran kecil yang sehat
sebaliknya rumah besar belum tentu sehat
rumah besar yang pengap tidak sehat

perhatikan dua gambar berikut
apakah rumah kecil ini sehat
apakah rumah besar ini sehat
ayo kerjakan di buku latihanmu

rumah kecil dengan lubang udara

rumah besar dengan lubang udara



115mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

rumah sehat selalu bersihrumah sehat selalu bersihrumah sehat selalu bersihrumah sehat selalu bersihrumah sehat selalu bersih

rumah sehat selalu bersih
ada tempat sampah yang tertutup
ada persediaan air yang bersih
air gotnya mengalir lancar
lantainya dipel secara teratur

ayo perhatikan gambar berikut
apa yang kamu lakukan
untuk membersihkan rumah
bagaimana kebersihan rumahmu
ayo jawab pertanyaan tersebut secara lisan



116 bab 7  rumah sehat

rumah sehat punya lubang udara
lubang udara disebut juga ventilasi
jendela juga merupakan lubang udara
lubang di atas jendela juga lubang udara

jiplak gambar berikut
mana lubang udara pada rumah ini
beri tanda ( ) pada lubang udara
ayo kerjakan di buku latihanmu

rrrrrumah sehat punumah sehat punumah sehat punumah sehat punumah sehat punyyyyya lubang udara lubang udara lubang udara lubang udara lubang udaraaaaa

bagaimana keadaan lubang udara rumahmu
ayo ceritakan secara lisan



117mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

rumah sehat tidak ada hewan penyebab penyakit
hewan penyebab penyakit biasanya membawa kuman
rumah itu tidak ada tikus
rumah itu tidak ada kecoa
rumah itu bukan sarang lalat
rumah itu bukan sarang nyamuk

perhatikan gambar berikut
berapa ekor tikus di rumah ini
berapa ekor kecoa di rumah ini
apakah rumah ini sehat
ayo kerjakan di buku latihanmu

rumah sehat bebas hewan berkumanrumah sehat bebas hewan berkumanrumah sehat bebas hewan berkumanrumah sehat bebas hewan berkumanrumah sehat bebas hewan berkuman

apakah ada tikus di rumahmu
bagaimana cara kamu mengatasinya
ayo kerjakan di buku latihanmu



118 bab 7  rumah sehat

hewan piaraan di rumah sehathewan piaraan di rumah sehathewan piaraan di rumah sehathewan piaraan di rumah sehathewan piaraan di rumah sehat

apakah kamu punya hewan piaraan
bagaimana cara merawatnya
ayo ceritakan secara lisan

hewan piaraan banyak jenisnya
ada burung
ada kucing
ada anjing
ada ikan hias
ada ayam

rumah sehat punya hewan piaraan
yang sehat
hewan piaraan perlu dirawat
bagaimana cara merawat hewan piaraan
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu



119mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

tanaman di rumah sehattanaman di rumah sehattanaman di rumah sehattanaman di rumah sehattanaman di rumah sehat

banyak keluarga memelihara tanaman
ada pohon keras seperti mangga
ada tanaman hias seperti suplir
ada juga rumput
rumah sehat punya tanaman yang terawat

tanaman perlu dirawat
tanaman perlu disiram secara teratur
tanaman perlu diberi pupuk
tanaman perlu diberi obat anti hama
tanaman perlu disiangi

sumber tabloid bintang edisi 10/30

apakah di rumahmu ada taman
apa saja jenis tanamannya
bagaimana caramu merawat taman
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu



120 bab 7  rumah sehat

rumah sehat tidak ada genangan airrumah sehat tidak ada genangan airrumah sehat tidak ada genangan airrumah sehat tidak ada genangan airrumah sehat tidak ada genangan air

musim hujan telah tiba
ada genangan air di rumahmu
genangan air menjadi sumber penyakit
banyak nyamuk bertelur di sana
contohnya nyamuk demam berdarah
rumah sehat tidak ada genangan air

amati sekitar rumahmu
apa ada genangan air
di mana letak genangan air
apa yang harus kamu lakukan
ceritakan secara tertulis
ayo kerjakan di buku latihanmu



121mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

rrrrrumah kumah kumah kumah kumah kecil sehatecil sehatecil sehatecil sehatecil sehat

rumah sehat tidak selalu besar
rumah kecil juga dapat menjadi rumah sehat
syaratnya rumah itu punya sumber air bersih
rumah itu selalu dibersihkan
rumah itu punya cukup lubang udara

apakah rumahmu sehat
apa alasanmu menjawab demikian
ayo kerjakan di buku latihanmu



122 bab 7  rumah sehat
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siapa yang lebih sehat

orang desa lebih sehat daripada orang kota
mengapa demikian
ada banyak asap di kota
ada asap kendaraan bermotor
ada juga asap pabrik
udara di kota banyak polusi
udara di desa belum tercemar

sumber dokumentasi penerbit

sumber dokumentasi penerbit

tahukah       kkkkkamuamuamuamuamu



123mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1
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tugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiritugas mandiri

bercerita merawat rumahbercerita merawat rumahbercerita merawat rumahbercerita merawat rumahbercerita merawat rumah

cara merawat rumah adalah rajin
membersihkan rumah
bagaimana cara membersihkan rumah
gunakan alat pembersih berikut
ceritakan cara kamu membersihkan rumah
secara tertulis di buku latihanmu



124 bab 7  rumah sehat

rumah sehat tidak bergantung ukuran
rumah sehat bergantung kebersihan
dan ketersediaan udara bersih
rumah sehat bebas hewan piaraan
rumah sehat selalu merawat hewan piaraan
secara teratur
rumah sehat selalu merawat tanaman
secara teratur
rumah sehat tidak memiliki genangan air

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012rangkumankurangkumankurangkumankurangkumankurangkumanku



125mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1
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ayo kerjakan di buku latihanmu
pilih jawaban yang benar

1 syarat rumah sehat adalah ....
a ada lubang udara
b ada air tergenang
c banyak tikus

2 cara membersihkan rumah adalah ....
a diberi taman
b disediakan tempat sampah
c selalu mengepel lantainya

3 cara merawat hewan piaraan adalah ....
a kandangnya dekat rumah
b kandangnya dibiarkan kotor
c kandangnya selalu dibersihkan

4 cara merawat tanaman adalah ....
a dijemur
b diberi pupuk
c ditempatkan di tempat gelap

5 guna adanya lubang udara
di setiap rumah adalah ....
a supaya angin bertiup
b ruangan menjadi terang
c adanya pertukaran udara



126 bab 7  rumah sehat

jawab pertanyaan berikut
1 apa syarat rumah sehat
2 bagaimana cara membersihkan rumah
3 bagaimana cara merawat hewan piaraan
4 bagaimana cara merawat tanaman hias
5 apa guna lubang udara di rumah

uji kuji kuji kuji kuji kecakecakecakecakecakapankapankapankapankapankuuuuu
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ayo uji kecakapan dirimu
pilih gambar wajah berikut

untuk ya untuk tidak

rumahku sehat
aku rajin membersihkan rumah
di rumahku ada lubang udara
aku punya hewan piaraan
tapi aku tidak merawatnya
aku punya tanaman
tapi aku selalu merawatnya



127mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1
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a pilih jawaban yang benar
ayo kerjakan di buku latihanmu

1 rumah sehat memiliki ....
a air tergenang
b tempat sampah
c air got yang tidak mengalir

2 guna dapur adalah ....
a tempat untuk tidur
b tempat untuk makan
c tempat untuk memasak

3 ayah menerima tamu di ....
a kamar tamu
b kamar mandi
c kamar tidur

4 rumah yang sehat selalu ....
a disapu
b penuh sampah
c banyak air tergenang

5 adik sedang tidur di ....
a dapur
b kamar mandi
c kamar tidur



128 evaluasi akhir semester

6 ruang teras disebut juga ....
a beranda
b ventilasi
c garasi

7 yang melahirkan kita adalah ....
a ayah
b ibu
c nenek

8 berikut yang bukan merupakan
pengalaman yang menjengkelkan
adalah ....
a jatuh dari sepeda
b jatuh dari tangga
c mendapat hadiah

9 berikut yang merupakan
pengalaman yang menyenangkan
adalah ....
a juara kelas
b jatuh dari tangga
c jatuh dari sepeda

10 contoh pengalaman penting
dalam keluarga adalah ....
a kelahiran adik
b bermain bola
c makan bersama



129mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

11 di taman terdapat ....
a aneka binatang
b aneka tanaman
c aneka barang

12 kakak sedang mandi di ....
a kamar tidur
b kamar mandi
c kamar tamu

13 taman bermanfaat untuk ....
a tempat makan
b tempat tidur
c kesehatan keluarga

14 guna rumah adalah ....
a tempat tinggal keluarga
b tempat makan
c tempat santai

15 berikut merupakan cara merawat
tanaman adalah ....
a membiarkan kekeringan
b menyirami tanaman setiap hari
c membiarkan di tempat yang gelap



130 evaluasi akhir semester

b jawab pertanyaan berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

1 apa guna rumah
2 apa guna ruang tamu
3 apa guna ruang keluarga
4 bagaimana cara kamu merawat rumah
5 apa peristiwa penting dalam keluargamu

isi skala sikap berikut
beri tanda (     ) pada kolom

no pernyataan ya tidak
1 aku selalu membuang sampah

pada tempatnya
2 aku tidak perlu menyiram tanaman
3 aku harus mengubur kaleng kaleng

bekas untuk mencegah penyakit
4 aku akan membiarkan jika ada teman

membuang sampah di selokan



131mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

a pilih jawaban yang benar
ayo kerjakan di buku latihanmu

1 contoh nama perempuan adalah ....
a ayu
b ardi
c amir

2 contoh nama laki laki adalah ....
a parlin
b marta
c sondang

3 contoh pengalaman bersama ayah
pada masa sebelum sekolah adalah ....
a beli ikan
b beli mainan
c beli beras

4 bukti kamu sayang kakak adalah ....
a bermain bersama
b bertengkar
c berkelahi

5 ibunya ibu disebut ....
a nenek
b kakek
c paman
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132 evaluasi akhir tahun

6 ciri keluarga rukun adalah ....
a suka berkelahi
b saling menghargai
c tidak suka membantu

7 ciri keluarga tidak rukun adalah ....
a selalu bertengkar
b selalu marahan
c selalu membantu

8 kita perlu menyayangi tanaman
dengan cara ....
a memetik bunganya
b memetik daunnya
c memberinya pupuk

9 cara menciptakan keluarga rukun
adalah ....
a saling berkelahi
b ingin menang sendiri
c saling menolong

10 cara menghormati tetangga adalah ....
a pura pura tidak kenal
b marah
c senyum

11 contoh pengalaman lucu adalah ....
a ketika nenek cerita lucu
b ketika ayah marah
c ketika adik jatuh sepeda



133mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

12 syarat rumah sehat adalah  ....
a ada teras rumah
b ada lubang udara
c ada hewan pembawa kuman

13 kamu membantu ibu memasak di ....
a teras
b dapur
c kamar mandi

14 kamu sebaiknya membiasakan
untuk membuang sampah di  ....
a got
b sungai
c tempat sampah

15 cara membersihkan rumah adalah ....
a diberi tanaman hias
b diberi tempat sampah
c disapu dan dipel setiap hari



134 evaluasi akhir tahun

b jawab pertanyaan berikut
ayo kerjakan di buku latihanmu

1 apa guna dapur
2 bagaimana cara kamu merawat rumah
3 sebutkan nama orang yang tinggal

serumah denganmu
4 sebutkan peristiwa mengesankan

yang kamu alami
5 apa saja kamar dan ruangan

yang ada di rumahmu



135mari belajar ilmu pengetahuan sosial 1

alamat tempat tinggal
amplop sampul surat
anonim tanpa nama
bayi anak usia sampai sekitar 24 bulan
beranda ruang yang ada di samping

atau di depan rumah
bergurau bercanda
bibi adik perempuan ayah atau ibu
brosur kertas tertulis sebagai informasi
bunda panggilan seorang ibu
ciri tanda khusus
daftar catatan tentang sesuatu hal
dapur tempat memasak
denah ukuran mini suatu tempat atau bangunan
desa kampung halaman
disiangi dibersihkan
doa permohonan kepada tuhan
garasi tempat menyimpan kendaraan

di rumah
galungan hari besar agama hindu
gereja tempat ibadah umat kristen dan katolik
giat rajin
got selokan
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136 glosarium

identitas jati diri
idul fitri hari besar agama islam
janji ucapan kesanggupan
jengkel tidak menyenangkan
kakek ayahnya ayah atau ibu
kawasan daerah tertentu yang memiliki ciri tertentu
keluarga orang serumah terdiri ayah ibu anak
kenduri acara makan untuk memperingati peristiwa

selamatan
keponakan anak paman dan bibi
kerabat sanak saudara
kesan yang terpikir setelah melihat sesuatu
kesenangan kesukaan
khas khusus
kikir alat dari besi baja untuk meratakan sesuatu
kode tanda
koleksi kumpulan
komputer alat elektronik untuk menghitung dan

mengolah data
kristiani penganut agama kristen
kuman bibit penyakit
kuningan hari besar agama hindu
lucu menggelikan hati
malu membuat orang tertawa karena kelemahan
mamak panggilan seorang ibu
manfaat guna
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masjid tempat ibadah umat islam
menabung menyimpan uang
merawat memelihara
meter satuan ukur
miniatur tiruan suatu benda dalam bentuk kecil
misa upacara di gereja
nama panggilan seseorang
nasihat anjuran
natal hari besar agama kristen dan katolik
nenek ibunya ayah atau ibu
ngompol kencing di celana
nyepi hari besar agama hindu
paman adik laki laki ayah atau ibu
paskah hari besar agama kristen dan katolik
patokan tanda atau batasan
patuh menurut atau taat
pengalaman peristiwa yang pernah dialami
pengap kurang mendapat udara dari luar
pesan permintaan yang disampaikan lewat orang

lain
piknik rekreasi atau bersenang senang
pipis kencing atau buang air kecil
polusi pencemaran
popok kain yang digunakan celana untuk bayi
pupuk penyubur tanaman
pura tempat ibadah umat hindu
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puskesmas pusat kesehatan masyarakat
rekreasi bersenang senang
rukun damai tenang dan tidak bertengkar
rumah tempat tinggal sehari hari
rumah sakit tempat merawat orang sakit
rumah sehat rumah yang memenuhi syarat kesehatan
satwa binatang
sayang cinta atau suka
sedih duka
skala garis atau tanda titik yang berderet dipakai

untuk mengukur
sofa kursi panjang yang bertangan

dan bersandaran
suplir salah satu tanaman hias
surat pesan tertulis yang dikirim untuk seseorang
taman tempat yang ditanami aneka ragam tanaman
tante adik perempu an ayah atau ibu
teras tempat santai di depan rumah
ungkapan apa apa yang diungkapkan atau disampaikan
ventilasi lubang tempat keluar masuk udara
waisak hari besar agama buddha
wihara tempat ibadah umat buddha
wujud bentuk
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