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 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 34 Tahun 2008.

 Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para

penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Depar-

temen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di 

seluruh Indonesia.

 Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departe-

men Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialih-

mediakan, 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, Juli 2008

                                                                                                            Kepala Pusat Perbukuan



puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat tuhan yang maha esa
karena atas berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan
buku ilmu pengetahuan sosial untuk sekolah dasar/mi kelas 2 ini
dengan lancar

buku ini disusun berdasarkan kuriklulum 2006 dengan tetap
memprioritaskan keaktifan siswa dalam menguasai materi yang disajikan
melalui pendekatan terpadu

dengan mempelajari buku ini penulis yakini akan membantu
proses belajar mengajar dan sekaligus sebagai pedoman bagi guru dan
murid dalam memahami ilmu pengetahuan sosial karena materi dalam
buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana gambar dan ilustrasi
yang menarik serta penjelasan yang ringkas

penulis berharap kepada para pembaca pemakai dan pemerhati
buku ini untuk memberikan saran dan kritik yang berguna untuk perbaikan
selanjutnya

akhirnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada penerbit
yang telah menerbitkan buku ini, serta semua pihak yang telah membantu
hingga buku ini terwujud penulis sampaikan terima kasih

selamat belajar semoga berhasil

surakarta, 7 juli 2008

penulis
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tujuan pembelajaran
setelah mempelajari materi ini
diharapkan siswa dapat macam, arti,
dan fungsi dokumen sehingga siswa
dapat memanfaatkan dokumen keluarga
sebagai sumber belajar

kata kunci 
dokumen, akta, pemotretan, klise,
album, laminating
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dokumen pribadi dan keluarga 
dokumen adalah
surat yang tertulis
foto termasuk dokumen
supaya tidak rusak
foto sebaiknya disimpan

foto waktu kecil 
adalah kenangan berharga
perlu disimpan rapi

foto diri adalah
dokumen pribadi
foto diri harus dijaga
disimpan di lemari

2 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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foto dapat digunakan
mengenang masa lalu
menghilangkan rasa kangen

foto diri dan keluarga

foto diri merupakan dokumen
dokumen milik sendiri
foto diri perlu disimpan
sebagai dokumen pribadi

cara menyimpan foto
ada banyak cara
foto dimasukkan map 
foto dimasukkan album
foto disampul plastik
foto dipasang di figura
atau dilaminating 

3ilmu pengetahuan sosial 2
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untuk membuat foto 
perlu waktu lama 
pertama benda di potret
kedua klise dicuci
ketiga gambar dicetak
hasilnya foto hitam putih

mencetak foto digital 
cukup beberapa menit 
hasilnya dapat dilihat 
karena dikerjakan komputer

pinjamlah kepada ibumu 
album foto kenangan
foto waktu dulu
ceritakan pada teman

perhatikan fotomu waktu bayi
bandingkan dengan yang sekarang
ceritakan pada temanmu
kapan fotomu dibuat
mengapa kamu senang
melihat foto waktu kecil

�����

4 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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lihatlah foto keluarga suyono
pada gambar di bawah ini

foto kakek jono foto nenek yani

foto pak suyono foto ibu nani

foto kakak dina foto adik doni

5ilmu pengetahuan sosial 2
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coba pasang foto 
anggota keluargamu

ini foto ... ini foto ...

ini foto ... ini foto ...

ini foto ... ini foto ...

6 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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petunjuk guru
anak dibimbing untuk mengenal dan mengetahui apa

yang dimaksud dokumen serta menyebutkan 
contoh dokumen diri dan keluarga yang menjadi
miliknya

akta kelahiran
akta kelahiran 
adalah surat penting 
wajib kita miliki
akta kelahiran 
tidak boleh hilang 
harus disimpan rapi

akta kelahiran berguna
sebagai dokumen diri 
untuk mengurus surat

akta kelahiran 
merupakan bukti resmi 
sebagai warga negara 
punya kekuatan hukum 
bagi semua negara
berlaku secara internasional

7ilmu pengetahuan sosial 2
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mendapatkan akta kelahiran
ada syarat syaratnya
yaitu

surat keterangan melahirkan
surat nikah 
kartu keluarga
pengajuan surat permohonan 
datang ke catatan sipil 
akta kelahiran jadi

surat izin mengemudi (sim)
surat izin mengemudi
disingkat dengan sim
adalah bukti resmi 
yang diberikan polri 
kepada seseorang 
yang memenuhi 
persyaratan 
untuk mengemudikan kendaraan 

syarat mendapatkan sim
permohonan tertulis 
bisa baca tulis
paham aturan lalulintas
terampil mengemudikan kendaraan

8 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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sehat jasmani rohani
lulus ujian teori 
lulus ujian praktik
batas usia 

macam macam dokumen
dokumen ada bermacam macam
foto akta kelahiran
surat izin mengemudi 
sertifikat tanah
ijazah rapot stnk
surat nikah paspor 

petunjuk guru
guru membimbng dan mengajari siswa  tentang cara

menyimpan dan memelihara  dokumen atau surat
surat penting agar tidak rusak

9ilmu pengetahuan sosial 2
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jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 sebutkan tiga macam dokumen
2 mengapa dokumen disimpan 
3 apakah manfaat akta kelahiran
4 dari manakah ktp diterbitkan
5 apa kepanjangan kk
6 apa syarat mendapatkan sim

bacalah isi akta kelahiranmu
bandingkan dengan milik rekanmu
cari persamaannya
cari pula perbedaannya

peristiwa diri dan keluarga
bela diajak ayah 
pergi ke tukang foto
bela disuruh pak guru 
menyerahkan foto
warna hitam putih 

�����

�����	

10 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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foto akan ditempel 
di sampul depan rapot

rapot adalah dokumen
dokumen harus disimpan
dokumen tidak boleh hilang
dokumen tidak boleh rusak
dokumen sangat berguna
sewaktu waktu dapat digunakan

ceritakan dalam kelompok 
pengalaman waktu kecil
pengalaman mengesankan 
waktu di rumah nenek

pada hari minggu
dea ke rumah nia
mereka belajar ips
selesai belajar ips 
mereka bercakap cakap
di ruang tamu sebelah

di ruang tamu 


����
�������	������
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dea melihat foto nia
nia boleh lihat foto itu tanya dea
boleh silakan ambil kata nia
ini foto kecilmu seru dea
iya umurku lima tahun 
aku belum sekolah kata nia 
cantik juga ya kata dea
siapa orangnya jawab nia

nia menceritakan pengalamannya
nia sangat gembira 
ketika pergi wisata
bersama ayah ibunya 

nia diajak makan
makan sate ayam
nia kepedasan 
mengunyah cabe rawit

wah sangat berkesan ya seru dea
tentu dong berkesan jawab nia

petunjuk guru
guru meminta anak untuk menceritakan pengalaman

dirinya di masa lalu yang paling menarik di depan
kelas

12 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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1 mengapa dea ke tempat nia
2 apa yang dilakukan dea
3 peristiwa apa yang paling berkesan
4 apakah sim itu 
5 bagaimana cara mendapatkan sim

ambillah gambar fotomu 
ukuran kartu pos
ambil kardus tebal 
buatlah figura
siapkan manik manik 
siapkan pula lem
tempelkan foto ke kardus figura
hiaslah pinggiran foto
dengan manik manik 
pasanglah di ruang tamu

�����

�����	

13ilmu pengetahuan sosial 2
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sikap sosial
pak dono keluarga kurang mampu
anggota keluarganya sakit
mau membawa ke dokter 
tidak ada tumpangan 

di rumahmu ada kendaraan 
sedang tidak dipakai 
apa tindakanmu 
pada keluarga pak dono 
agar anaknya selamat

keterampilan sosial
buatlah daftar riwayat hidup 
contohlah blangko yang sudah ada 
isilah blangko tersebut 
dengan data diri 
pada akta kelahiranmu

14 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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berilah tanda silang (x) pada huruf a b
atau c di depan jawaban yang paling
benar
1 dokumen adalah ...

a surat penting
b surat ijin
c surat undangan

2 melapisi dokumen dengan plastik yang
dipanaskan disebut ...
a printing
b keriting
c laminating

3 foto adalah dokumen diri yang harus di ...
a jual
b simpan
c musnahkan

4 foto ayah ibu dan anak anak disebut ...
a foto keluarga
b foto masyarakat 
c foto studio


�����	
���

16 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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5 gambar di samping ini 
disebut ...
a figura
b album
c stopmap

6 gambar di samping 
menunjukkan anak masih 
...
a sekolah
b bayi
c cengeng

7 foto dapat untuk mengenang ...
a masa depan
b masa kini
c masa lalu

8 waktu di tempat wisata aku difoto oleh tukang
...
a jahit 
b foto
c rias

9 mencetak foto zaman dahulu ...
a lama
b satu jam
c satu menit

17ilmu pengetahuan sosial 2
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10 warga negara resmi dapat menunjukkan ...
a sim
b kta
c akta kelahiran

11 keluarga harus memiliki ...
a kk
b kta
c stnk

12 ijazah ditempeli foto ...
a warna
b hitam putih
c keluarga

13 gambar di samping adalah 
...
a teman sekolah
b keluarga
c masyarakat

14 usia minimum mendapatkan sim c ...
a 14 tahun
b 15 tahun
c 16 tahun

15 anak baru lahir wajib dicarikan ...
a bpkb
b stnk
c akta kelahiran

18 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1 foto berguna untuk ...
2 foto sim kk ktp dan ijazah termasuk ...
3 akta kelahiran dikeluarkan oleh ...
4 fungsi ktp adalah ...
5 surat ijin mengemudi dikeluarkan oleh ...
6 sim singkatan dari ...
7 dokumen yang ditempeli foto diri contohnya ...
8 yang mengeluarkan ktp adalah ...
9 untuk administrasi biasanya digunakan foto ...

10 anak dilarang mengendarai motor karena ...

jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah
ini dengan benar
1 mengapa foto masa kecil perlu disimpan
2 apa gunanya memiliki akta kelahiran
3 apakah surat yang memuat data kerluarga
4 sebutkan macam macam dokumen penting

keluarga
5 mengapa dokumen penting dilaminating 

19ilmu pengetahuan sosial 2
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tempelkan foto kamu 
waktu kecil 
pada selembar kertas 
dan hiaslah
ceritakan tentang foto itu
pada teman teman

buka album keluarga
lihat foto kakek
lihat foto nenek
amati foto ayah ibumu
pahami dan ceritakan
pada teman-temanmu
minta pada temanmu
untuk memberi tanggapannya

�������
��

20 bab 1 dokumen keluarga 
sebagai sumber belajar
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tujuan pembelajaran
setelah mempelajari materi ini
diharapkan siswa dapat memelihara dan
mengkoleksi benda berharga miliknya sehingga
siswa dapat menyimpan dokumen dan
merawat benda koleksinya dengan baik 

kata kunci 
dokumen, koleksi benda berharga, merawat benda koleksi
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dokumen

dokumen adalah surat tertulis 
dipakai sebagai  bukti diri
dokumen ada dua macam
dokumen pribadi dan keluarga 

dokumen sangat penting 
dokumen menjadi milik
sendiri
contoh dokumen adalah
kk buku rapor
ktp sim sertifikat
kartu nikah ijazah atau sttb
paspor dan lain lain

22 bab 2 memelihara dokumen dan
koleksi benda berharga
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benda berharga
benda berharga adalah 
benda benda yang kita miliki 
benda benda berharga 
mempunyai nilai tambah
benda berharga banyak dikoleksi

benda berharga keluarga 
yang biasa dijadikan koleksi 
patung guci keris 
tombak pedang parang
gamelan pakaian adat perhiasan
lukisan alat elektronik dan lain lain

cara memelihara dokumen dan koleksi
benda berharga 
setiap orang menghendaki 
harta milik pribadi 
dapat disimpan dengan baik

mereka berharap 
harta miliknya
dapat bertahan lama 
sampai ke anak cucu

23ilmu pengetahuan sosial 2
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barang barang berharga 
contohnya perhiasan ukiran kayu 
perabot rumah tangga
dan barang antik lainnya 
barang berharga perlu dirawat 
agar tidak  rusak

benda benda berharga
seperti
keris tombak dan alat 
tradisional
dapat dikelompokkan 
menjadi benda benda
koleksi
orang yang mengumpulkan 
benda berharga disebut kolektor

di samping benda benda berharga
ada juga  benda dokumen 
dokumen pribadi dan keluarga
contohnya  adalah foto 
akta kelahiran ktp
sim kartu keluarga
surat nikah rapot
ijazah dan sertifikat tanah
perhatikan gambar berikut ini

24 bab 2 memelihara dokumen dan
koleksi benda berharga
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ktp dan sim adalah dokumen identitas diri 
yang harus selalu dibawa
ktp adalah kartu tanda penduduk 
sim adalah surat izin mengemudi
ktp dikeluarkan camat 
sim dikeluarkan polri
sim wajib di bawa pengendara 
motor maupun mobil

agar ktp dan sim  ini awet 
dan tidak mudah rusak
sebaiknya perlu dirawat 
yaitu dengan di laminating

barang koleksi perlu dirawat
barang barang koleksi 
yang perlu dirawat misalnya 
lukisan uang kuno dan perangko lama

25ilmu pengetahuan sosial 2
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barang koleksi perlu dirawat 
agar awet dan tidak rusak
barang koleksi 
dibersihkan seminggu sekali
jika suatu saat 
kamu membutuhkannya
kamu dapat menggunakannya

jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 mengapa dokumen harus dipelihara
2 mengapa jika naik motor harus punya sim
3 tulislah 3 contoh barang koleksi
4 mengapa barang koleksi perlu dipelihara
5 apakah kepanjangan dari ktp 

sebutkan benda yang baik untuk dikoleksi
tanyakan kepada orang tuanmu

�����

�����	

26 bab 2 memelihara dokumen dan
koleksi benda berharga
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petunjuk guru
guru memerintah anak untuk membawa gambar 

gambar koleksi atau fotokopi dokumen miliknya
anak dibimbing untuk menghargai dokumen dan

barang koleksi milik keluarga 

menceritakan cara memelihara dokumen 
dan koleksi barang keluarga

barang atau benda
kalau tidak dirawat akan rusak
benda benda yang sudah rusak 
tidak dapat dimanfaatkan
agar koleksi barang berharga 
dapat awet dan tahan lama
perlu perawatan khusus

cara merawat barang berharga 
agar lebih awet dan tahan lama 
adalah sebagai berikut

bersihkan tempat dari debu
bersihkan juga barang koleksi
taruh barang di tempat kering
taburi kapur barus 
tata rapi agar terlihat indah 
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jauhkan dari jangkauan anak
taruh di lemari terkunci

jika di rumahmu 
ada benda koleksi yang berharga
hendaklah kamu selalu merawat 
jagalah agar tampak bersih 
dan dapat digunakan sewaktu waktu 

kegiatan siswa
buatlah daftar barang koleksi di rumahmu
tulislah di selembar kertas 
kumpulkan kepada gurumu

jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 mengapa kapur barus baik untuk pemeliharaan

benda benda koleksi
2 sebutkan tiga cara merawat barang koleksi
3 apa akibatnya jika benda koleksi atau dokumen

itu rusak
4 jelaskan cara kamu merawat dan menjaga

barang barang penting milikmu
5 coba sebutkan di mana seharusnya kamu

menyimpan benda dokumenmu

�����	
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tulis pada selembar kertas 
cara memelihara dokumen keluargamu

petunjuk guru
guru mengajarkan cara cara merawat dan 

menyimpan barang koleksi atau dokumen 
milik keluarganya 

sikap sosial

berilah tanda cek ( ) pada kolom setuju
(s) dan tidak setuju (ts)
no pernyataan s ts
1 raport merupakan dokumen keluarga

yang dapat dijual
2 belajar ilmu pengetahuan sosial

dapat lebih mengenal budaya
masyarakat

3 cara merawat dokumen foto dengan
dicuci pakai sabun

4 merawat benda koleksi dilakukan
seminggu sekali

5 surat surat penting keluarga
sebaiknya dirawat dengan cara 
dilaminating

�����
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keterampilan sosial

isilah tabel berikut dengan benar
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no gambar nama dokumen/ cara 
benda berharga merawat

1 foto keluarga
2 album
3 lemari ukir
4 akta kelahiran
5 keris pusaka
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berilah tanda silang (x) pada huruf a b
atau c di depan jawaban yang paling
benar
1 barang barang berharga disimpan upaya

mudah ...
a  dicari
b  dibersihkan
c  dijual lagi

2 dokumen harus dipelihara agar tidak ...
a  berubah
b  pergi
c  mudah rusak

3 barang jika dipelihara akan menjadi ...
a  abadi
b  awet
c  kekal

4 menyimpan perangko kuno termasuk ...
a  koperasi
b  koleksi 
c  koreksi

5 piala termasuk benda ...
a  koleksi
b  murah
c  mahal
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6 salah satu cara merawat dokumen adalah ...
a  diletakkan di tempat yang tinggi
b  dimasukkan dalam map
c  diletakkan di bawah lemari

7 raport diberi sampul agar ...
a  rapi
b  aman
c  bersih

8 kegiatan memelihara dokumen adalah ...
a  sangat penting
b  tidak begitu penting
c  biasa-biasa saja

9 bukan cara memelihara dokumen ...
a  disimpan
b  dibersihkan
c  dirobek

10 saat mengemudi harus membawa ...
a  sim
b  ktp
c  kk

11 benda berharga keluarga yang biasa dijadikan
koleksi adalah ...
a  perangko
b  guci
c  sim
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12 contoh dokumen adalah ...
a  keris
b  tombak
c  sertifikat

13 ktp dikeluarkan oleh ...
a  camat
b  lurah
c  bupati

14 ktp dan sim sebaiknya ... agar tidak mudah rusak
a  dipigura
b  dilaminating
c  ditempal

15 orang yang mengumpulkan benda berharga
disebut ...
a  promotor
b  kondektur
c  kolektor

isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1 dokumen dan barang koleksi keluarga harus di ...
2 foto keluarga yang dipajang di ruang tamu

termasuk ...
3 museum tempat merawat benda benda ...
4 dokumen yang kena air hujan mudah ...
5 yang berkewajiban memelihara dokumen dan

barang koleksi adalah ...
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6 ktp ayah disimpan baik baik karena ktp
termasuk ...

7 tiga contoh barang koleksi adalah ...
8 menata barang koleksi dalam rak atau lemari

termasuk ...
9 dilaminating disebut juga ...

10 cara menjaga ktp dan sim agar awet adalah ...

jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah
ini dengan benar
1 mengapa dokumen keluarga harus dipelihara
2 sebutkan lima cara memelihara barang koleksi
3 tanggung jawab siapa memelihara dokumen

dan barang keluarga itu
4 bagaimana jika barang koleksi dibiarkan saja
5 bagaimana sebaiknya cara memelihara dokumen

berupa foto

tulislah benda benda koleksi kesayanganmu dan
bagaimana cara merawatnya
tulislah dengan rapi dalam huruf tegak 
bersambung

�������
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tujuan pembelajaran
setelah mempelajari materi ini
diharapkan siswa dapat menjelaskan peristiwa
masa lalu dalam keluarga, hubungan antar peristiwa,
dan pengaruh masa lalu terhadap masa kini sehingga
tumbuh sikap memperbaiki diri 

kata kunci 
peristiwa masa lalu, keluarga inti

materi IPS 2 bab 3.qxp  07/07/2008  8:37  Page 35



manusia punya masa lalu
masa lalu ada yang menggembirakan
masa lalu ada yang menyedihkan
masa lalu dapat mengenai 
hal-hal yang baik dan buruk
dapatkah kamu menceritakan 
peristiwa keluarga yang menyenangkan

peristiwa masa lalu 
peristiwa penting masa lalu 
keluarga punya masa lalu
masa lalu menyenangkan 
saat mengalami peristiwa gembira 
masa lalu menyedihkan
jika ada anggota keluarga sakit
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kamu ingat waktu kecilmu bukan
sejak kamu lahir
kamu sudah menjadi anggota keluarga 
keluarga adalah orang orang
yang ada hubungan darah 
atau ada ikatan perkawinan

keluarga yang terdiri atas
bapak ibu dan anak anak 
disebut keluarga inti 
laki laki perempuan dewasa 
yang sudah menikah 
disebut sudah berkeluarga

keluarga paling kecil 
terdiri atas bapak dan ibu
sedangkan keluarga dengan dua anak 
disebut caturwarga
caturwarga bertujuan membentuk 
keluarga kecil bahagia sejahtera

37ilmu pengetahuan sosial 2

materi IPS 2 bab 3.qxp  07/07/2008  8:37  Page 37



keluarga pak doni yang bahagia
pak doni dan bu nana menikah 
menikah pada tanggal 15 september
mereka selalu ingat 
tanggal pernikahannya
pernikahan merupakan hari penting 

pak doni bahagia
ketika anaknya lahir
anak pertamanya laki laki 
namanya joko suyono
biasa dipanggil joko

dua tahun kemudian 
lahir adik joko
namanya nani sumari
nama panggilannya nani 
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keluarga bapak doni
ada empat orang
disebut catur warga

jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 apa yang dimaksud catur warga
2 tanggal berapa pak doni dan ibu nana menikah
3 siapa nama anak pertama pak doni
4 berapa jumlah anak pak doni
5 adakah peristiwa penting yang pernah kamu

alami sebutkan

sebutkan peristiwa penting 
yang pernah kamu alami dalam keluargamu
tulis dalam bukumu
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hubungan antarperistiwa
setiap peristiwa
berhubungan satu sama lain
kita ambil contoh misalnya
datangnya musim penghujan 
selalu berhubungan dengan banjir
banjir besar selalu membawa korban
korbannya berupa harta benda
maupun korban manusia

jika pepohonan di pegunungan
ditebang tanpa diganti
maka dikemudian hari
akan terjadi longsor
jika kamu malas belajar
kamu tidak naik kelas

setiap rangkaian peristiwa 
dalam kehidupan kita
selalu berhubungan
peristiwa sekarang merupakan 
akibat dari peristiwa masa lalu
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jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 apa akibatnya jika pohon di lereng gunung 

ditebang
2 mengapa kita harus giat belajar
3 sebutkan beberapa peristiwa yang pernah

kamu alami
4 tuliskan peristiwa yang kamu alami akibat

kurang disiplin
5 apa manfaat peristiwa dicatat

tanyakan pada orang tuamu 
peristiwa penting yang pernah dialaminya
mintalah orang tuamu bercerita

urutan peristiwa peristiwa penting
ingatkah kamu peristiwa masa lalu
dapatkah kamu bercerita 
urut urutan peristiwa tersebut
peristiwa pasti ada urut urutannya
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namun tidak semua peristiwa 
dapat diingat kembali
biasanya hanya yang penting penting saja
berikut ini contoh kegiatan kawanmu
selama sehari semalam

manusia selama hidupnya
punya urut urutan peristiwa
namun tidak semua peristiwa
dapat diingat dalam pikirannya
biasanya yang diingat
hanyalah hal hal penting saja

no jam jenis kegiatan/peristiwa
1 05.00 bangun tidur/doa pagi
2 05.30 mandi dan berganti pakaian
3 06.00 persiapan sekolah
4 07.00 belajar di sekolah
5 10.00 pulang sekolah
6 11.00 bermain dengan teman
7 13.00 tidur siang
8 15.00 olah raga
9 16.00 mandi sore

10 18.00-19.00 makan malam bersama keluarga 
11 19.00-21.00 belajar
12 21.00-pagi tidur malam
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apakah kamu masih ingat
pada peristiwa masa kecilmu 
agar kamu tidak lupa semuanya
kamu dapat mencatatnya
di buku harianmu

buatlah jadwal kegiatan yang hendak kamu
lakukan di rumah selama seminggu
tentukan waktunya secara tepat

petunjuk guru
guru membimbing siswa untuk dapat menjelaskan 

arti masa lalu dan dapat menyebutkan contoh
peristiwa penting masa lalu di keluargamu

sikap memperbaiki diri
pengaruh masa lalu terhadap masa kini
semua orang 
pasti mempunyai 
peristiwa masa lalu 
yang bermacam macam
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kamu dapat membedakannya
peristiwa ada yang menyenangkan
peristiwa ada yang menyedihkan
peristiwa yang menyenangkan
kita lanjutkan 
peristiwa yang menyedihkan
kita ambil hikmahnya
sebagai pelajaran berharga
agar peristiwa menyedihkan
tidak terulang kembali

kita tidak boleh larut 
dalam kesedihan masa lalu
kita harus yakin 
hari ini harus lebih baik
dari hari kemarin
kita berupaya sekuat tenaga
tuhan yang menentukan

perilaku yang harus ditingkatkan
sejak kamu sekolah
kamu punya tanggung jawab
tanggung jawabmu belajar
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dengan belajar giat
kamu dapat pandai
membaca berbagai buku
akan menambah 
pengetahuan

biasakan dirimu disiplin
disiplin mengatur waktu 
dapat mengubah perilaku 
hidup lebih meningkat

sudahkah kamu disiplin 
dalam mengatur waktu
semua perilaku harus ditingkatkan
perilaku tidak baik ditinggalkan
perilaku kurang sesuai diperbaiki
perilaku sudah baik ditingkatkan

hari penting milik semua 
yang punya hari penting 
tidak hanya orang tua
anak anak juga punya

hari ulang tahun 
merupakan hari penting 
bagi anak anak
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apakah kamu merasakan 
hari ulang tahunmu 
merupakan hari penting 
yang baik dirayakan

tidak semua orang
dapat merayakan
hari ulang tahunnya
meskipun demikian
kita harus bersyukur
punya orang tua
yang baik hati

punya teman teman
yang dapat diajak bermain
kita boleh berharap
suatu saat nanti
dapat berulang tahun
membagikan kue tar
menerima banyak kado
bernyanyi gembira ria
mengajak teman
bersuka cita
menuju hidup bahagia
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isilah titik titik berikut dengan benar
1 hari penting bukan hanya milik ...
2 catur warga adalah ...
3 hari ulang tahun merupakan ...
4 yang diajak berulang tahun ...
5 saat ulang tahun menerima ...

sikap sosial

tulislah pengalaman masa lalu yang baik
ataupun yang tidak baik yang pernah
kamu alami 
tulis pula tindakan apa yang akan kamu
perbuat
kerjakan pada buku tugas

tanyakan pada teman teman sekelasmu tentang
data diri yang memuat nama tempat hari tanggal
bulan dan tahun lahirnya
buatlah daftarnya
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petunjuk guru
anak dibimbing untuk mengingat kejadian masa lalu

yang pernah dialaminya sehingga dapat belajar
dari pengalamannya untuk memperbaiki perilaku
yang kurang baik
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silanglah (x) huruf a b atau c di depan
jawaban yang benar
1 keluarga terdiri atas ayah ibu dan anak disebut

keluarga ...
a inti
b besar
c kecil

2 tujuan pembentukan caturwarga adalah ...
a keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia
b keluarga kecil yang bermasalah
c rumahnya muat ditempati

3 hari pernikahan orang tua termasuk peristiwa ...
a penting
b tidak penting
c biasa

4 orang orang yang ada hubungan darah karena
ikatan pernikahan disebut ...
a tetangga
b keluarga
c warga

5 yang termasuk peristiwa penting adalah ...
a melihat sepak bola
b bermain ke tempat teman
c hari kelahiran
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6 peristiwa masa lalu yang kurang baik dapat
digunakan sebagai ...
a pelajaran
b contoh
c perbaikan

7 peristiwa yang telah dialami disebut peristiwa
masa ...
a sekarang
b lalu
c yang akan datang

8 contoh peristiwa yang kurang menyenangkan ...
a juara pertama di sekolah
b menerima hadiah ulang tahun
c dirawat di rumah sakit 

9 peristiwa sedih menjadi pelajaran berharga agar ...
a tidak terulang lagi
b berlanjut
c berhasil baik

10 hari ini harus lebih baik dari hari ...
a esok
b lusa
c kemarin

11 kita dapat pandai apabila ...
a banyak bekerja
b acuh belajar
c rajin belajar
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12 perayaan ulang tahun adalah hari penting  bagi ...
a kakek nenek
b anak anak
c ayah ibu

13 usaha kita harus disertai ... agar berhasil
a doa
b malas
c santai

14 mengubah perilaku dapat dimulai dari ...
a malas belajar
b disiplin waktu
c banyak bermain

15 kita bersyukur mempunyai orang tua yang  ...
a baik hati
b tinggi hati
c kecil hati

isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1 sebuah keluarga dimulai dengan peristiwa ...
2 sebagai pelajar aku harus rajin ...
3 sikap yang baik harus terus ...
4 contoh peristiwa penting yang pernah aku

alami adalah ...
5 aku di dalam kandungan ibu selama ... bulan
6 ada peristiwa yang menyenangkan dan ada

pula yang ...
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7 sebagai anak sebaiknya patuh pada ...
8 sikap yang buruk harus ...
9 peristiwa masa lalu bisa dijadikan sebagai ...

10 ibuku bilang saya harus menjadi anak yang
berguna bagi nusa dan ...

jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah
ini dengan benar
1 mengapa semua peristiwa yang tidak baik

perlu diperbaiki
2 jika kamu sakit apa yang dilakukan orang

tuamu
3 peristiwa penting apa saja yang pernah kamu

alami
4 kamu pernah nakal di masa lalu apa yang akan

kamu lakukan untuk memperbaiki kenakalanmu
5 semua peristiwa pasti ada hikmahnya apakah

maksudnya

catat peristiwa penting dalam kehidupanmu 
buatlah dalam garis waktu
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silanglah (x) huruf a b atau c di depan
jawaban yang benar
1 termasuk peristiwa penting adalah ...

a mandi setiap hari
b pergi ke sekolah
c hari kelahiran

2 dokumen penghargaan kejuaraan ...
a akta jual beli
b piagam
c ktp dan sim

3 merupakan dokumen diri adalah ...
a ktp
b surat tanah
c kartu keluarga

4 contoh dokumen penting adalah ...
a perangko
b undangan
c ijazah

5 pengumpul barang barang kuno disebut ...
a kondektur
b kolektor
c konduktor
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6 barang berharga dirawat agar ...
a mudah dijual
b mudah dicuri
c tetap awet

7 kelahiran anak dicatatkan di kantor ...
a kelurahan
b kecamatan
c catatan sipil

8 tanda kenal lahir disebut ...
a notaris
b jual beli
c akta kelahiran

9 menyimpan foto sebaiknya di ...
a album
b buku
c amplop

10 yang bukan dokumen adalah ...
a map
b akta
c ijazah

11   surat penting disebut juga ...
a dokumen
b arsip
c katalog
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12 kebiasaan tidak baik contohnya ...
a mengerjakan pr di rumah
b mengerjakan pr di sekolah
c menyalin catatan dengan rapi

13 sikap yang harus ditinggalkan ...
a malas
b rajin
c baik

14 sikap yang perlu diperbaiki adalah ...
a berkelahi dengan teman
b belajar kelompok
c membantu ibu di dapur

15 mengamankan barang koleksi ...
a disimpan di lemari dan dikunci
b ditaruh di atas meja
c diletakkan di atas lantai

16 dalam map tersimpan ...
a surat surat penting
b uang
c perhiasan

17 ijazah akta kelahiran dan ktp merupakan ...
a dokumen
b arsip
c surat
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18 dilaminating berarti ...
a dilapis plastik
b di jilid
c dirapikan

19 foto agar awet perlu ...
a dirawat
b dimasukkan lemari
c dilihat setiap hari

20 perilaku baik yang harus ditingkatkan ...
a membantu ayah dan ibu
b memarahi adik
c tidak mengerjakan tugas

21 memperbaiki diri contohnya ...
a belajar sungguh sungguh
b bermain sungguh sungguh
c bermalas malasan

22 cara meningkatkan perilaku baik ...
a membagi waktu belajar 
b bermain terus
c tidak mengerjakan pr 

23 masa lalu kurang baik dijadikan ...
a pelajaran berharga
b peringatan keras
c petunjuk
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24 peristiwa menyenangkan contohnya ...
a tinggal kelas
b sakit
c juara kelas

25 ayah ibu dua anak disebut ...
a triwarga
b caturwarga
c pancawarga

isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1 sebagai juara andi mendapat ...
2 syarat mengendarai kendaraan bermotor

adalah ...
3 surat izin mengemudi (sim) dilaminating agar ...
4 piala termasuk barang yang harus ...
5 akta kelahiran berisi tentang ...
6 dokumen diri artinya ...
7 barang-barang seperti buku ditata rapi di ...
8 contoh barang koleksi adalah ...
9 ktp merupakan surat ...

10  lulus dari sekolah akan mendapat ...
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jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah
ini dengan benar
1 ceritakan dengan singkat peristiwa senang apa

yang pernah kamu alami
2 siapakah yang disebut kakek dan nenek
3 bagaimana cara merawat dokumen dan koleksi

barang milikmu
4 apa kegunaan foto
5 mengapa dokumen itu perlu dirawat
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tujuan pembelajaran
setelah mempelajari materi ini
diharapkan siswa dapat menjelaskan kedudukan
dan peran anggota keluarga sehingga
siswa dapat mengetahui dan membuat silsilah keluarga 

kata kunci 
kedudukan anggota keluarga, peran anggota keluarga
anggota keluarga, silsilah keluarga
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kedudukan anggota keluarga 
anggota keluarga
kita hidup dalam keluarga 
keluarga terdiri atas 
ayah ibu dan anak anak

keluarga yang terdiri atas 
ayah ibu dan anak anak 
disebut keluarga batih 
atau keluarga inti

dalam masyarakat indonesia 
terdapat banyak keluarga 
yang anggota keluarganya
bukan dari keluarga inti 
ada anggota keluarga lain 
misalnya kakek nenek 
paman bibi dan keponakan
karena mereka tinggal 
di bawah satu atap 
makan minum bersama 
maka semua dikatakan 
suatu keluarga gabung
atau keluarga luas
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keluarga inti atau keluarga gabung 
jika hidup makan bersama 
dari dapur yang sama 
maka keluarga tersebut 
disebut rumah tangga

keluargaku

namaku dea
aku anak ke dua 
dari dua bersaudara
orang menyebutku anak bungsu 
anak bungsu anak terakhir 

anak pertama di keluargaku 
bernama nina 
anak pertama anak sulung 

ayah dan ibu sayang 
kepada kami berdua 
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keluargaku terdiri atas 
ayah ibu dan dua anak
keluargaku termasuk catur warga

kedudukan anggota keluarga
setiap anggota keluarga 
memiliki kedudukan 
yang berlaku secara umum
dan turun temurun

ayah mempunyai kedudukan 
sebagai kepala keluarga 
kedudukan ibu 
sebagai ibu rumah tangga 
aku adik dan kakakku 
kedudukannya anggota keluarga 

ayah adalah suami dari ibu 
ayah dari anak anak 
ibu adalah istri dari bapak 
ibu dari anak anak

anak berkedudukan 
sebagai anak dari ayah ibu
kakak dari adik
dan adik dari kakak
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peran anggota keluarga
keluarga inti terdiri 
atas ayah ibu dan anak anak
anggota keluarga mempunyai
peranan masing masing 

ayah bertugas mencari nafkah 
menghidupi anak dan istrinya

ibu mengatur rumah tangga 
dan mencari nafkah tambahan 
membimbing merawat mengasuh 
dan mendidik anak anak 
hingga mencapai usia dewasa 

anak adalah anggota keluarga 
berperan membantu orang tua 
mematuhi nasihat orang tua
dan menjaga harta benda 
jika orang tua tidak di rumah
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catatlah kegiatan yang dilakukan orang tua dan
saudara saudaramu
isilah kolom kolom di bawah ini dengan 
pernyataan yang sesuai

silsilah keluarga
setiap keluarga punya silsilah
silsilah adalah asal usul keluarga
dengan adanya silsilah 
kamu dapat mengenali 
saudara saudara sedarah
saudara dari ayah dan 

nama kedudukan anggota peran anggota
keluarga keluarga

bapak

ibu

anak
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saudara dari ibu
bahkan asal usulmu sendiri 
seturut garis keturunan yang pasti
contoh silsilah dari sebuah keluarga

buatlah bagan silsilah keluargamu

carilah gambar foto keluarga
tempelkan pada kertas dan beri penjelasan
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silanglah (x) huruf a b atau c di depan
jawaban yang benar
1 bapak dari ibu adalah ...

a nenek
b kakek
c paman

2 adikku disebut anak bungsu artinya anak ...
a tertua
b terakhir
c pertama
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3 aku adalah anak sulung artinya anak ...
a pertama
b kedua
c ketiga

4 ibu menyiapkan makanan untuk sarapan ...
a pagi
b siang
c malam

5 keluargaku ada 4 orang disebut ...
a triwarga
b caturwarga
c pancawarga

6 keluarga ... menjadi idaman setiap orang
a bahagia dan sejahtera
b murung
c berantakan

7 kepala keluarga di rumah kita adalah ...
a ayah
b ibu 
c paman

8 contoh kewajiban orang tua adalah ...
a memberi makanan bergizi
b memberi buku dan peralatan sekolah
c membelikan susu
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9 kewajibanku sebagai anggota keluarga ...
a membantu ayah dan ibu
b memberi nasihat ayah dan ibu
c membantah nasihatnya

10 menggambarkan asal usul keluarga disebut ...
a silsilah
b dokumen 
c rangkuman

11 saudara dari satu ayah dan ibu disebut ...
a saudara kandung
b saudara tiri 
c keponakan

12 suami dari ibu adalah ...
a ayah
b kakak 
c paman

13 menjaga harta benda orang tua adalah tugas ...
a satpam
b pembantu 
c anak anak

14 peran anak dalam keluarga adalah ...
a membantu orang tua
b memerintah ayah 
c meminta uang
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15 kewajiban ibu mendidik anak sampai ...
a tua
b punya cucu 
c dewasa

isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1 selagi kecil harus rajin ...
2 walau sudah tua kakek masih kuat ... di kebun
3 dian membantu ibu ... di dapur
4 anak berkewajiban membantu orang tuanya di

...
5 waktu pagi ibu menyiapkan ... untuk keluarganya
6 kewajiban anak di sekolah adalah ...
7 ayah bersiap siap ke kantor untuk bekerja

mencari ...
8 arfin membantu ayah menyiram ...
9 kakek adalah orang tua dari ...

10 jika ibu sedang repot aku sebaiknya ... adikku

jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah
ini dengan benar
1 mengapa kakek tidak boleh kerja berat
2 apa saja tugas ibumu di rumah
3 siapakah kepala keluarga di rumah kita
4 jelaskan peran pembantu di rumah kita
5 apa tugas ayahmu di rumah
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buatlah silsilah keluargamu 
mulai dari kakek nenek
minta bantuan orang tuamu 
untuk merunutnya
tempelkan foto anggota keluarga 
pada silsilah tersebut
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tujuan pembelajaran
setelah mempelajari materi ini
diharapkan siswa dapat menjelaskan peran
anggota keluarga, perubahan peran keluarga,
dan pengalaman bersama keluarga sehingga
siswa dapat melaksanakan peran di keluarga
berdasarkan pengalaman yang diperoleh 

kata kunci 
anggota keluarga, perubahan peran, bersama keluarga

materi IPS 2 bab 5.qxp  07/07/2008  8:34  Page 71



peran anggota keluarga 
keluarga terdiri atas 
bapak ibu dan anak anak 
masing masing anggota keluarga 
memiliki peran 

seorang ayah perannya
bertanggung jawab atas keselamatan 
dan kesejahteraan keluarga
mencari nafkah keluarga
bekerja keras 
untuk kebutuhan keluarga

ibu rumah tangga
bertanggung jawab mengurus 
rumah tangga mendidik anak
menyediakan makanan bergizi
mencuci pakaian anak anak 
dan membersihkan rumah 
bekerja mencari nafkah tambahan

peran anak adalah 
membantu menyapu lantai
membantu merapikan pakaian
dan belajar dengan rajin
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apabila anggota keluarga 
dapat melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan peran masing masing
maka segala kegiatan 
dapat dilaksanakan dengan lancar

jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 sebutkan peran ayah atau ibu yang dapat

kamu gantikan
2 apa tanggungjawab kepala keluarga
3 apa tugas ibu rumah tangga
4 apa tugas seorang anak dalam keluarga
5 apa hasil melaksanakan peran keluarga 

dengan baik
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buatlah daftar susunan kedudukan anggota 
keluargamu di rumah

buatlah kelompok 
untuk memainkan peran 
sebagai bapak ibu atau anak
buatlah dialognya 
lakukan di hadapan teman temanmu
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no anggota kedudukan dalam peran dalam 
keluarga keluarga keluarga

1

2

3
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perubahan peran dalam keluarga 
masing masing anggota keluarga
tidak selamanya dapat melaksanakan 
tugasnya sesuai perannya

meskipun ada pembagian peran 
peran masing masing anggota keluarga 
dapat saja berubah

waktu ibu sakit
bapak membantu mencuci 
belanja bahkan memasak

ketika bapak tidak dapat 
melaksanakan perannya
perannya digantikan ibu

jika ayah dan ibu 
tidak dapat melaksanakan perannya
anak yang menggantikan 

sebagai anggota keluarga 
anak harus mengambil bagian 
menutupi segala kekurangan 
yang terjadi dalam keluarga 
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anak dapat berperan 
sebagai ayah atau ibu 
dalam melaksanakan pekerjaannya
meskipun sebatas kemampuan 
yang kamu miliki

jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 siapa yang membantu ibu waktu sakit
2 apa peran ayah
3 jika ibu sakit siapa yang menggantikan 

perannya
4 bagaimana caramu menggantikan peran ibu

buatlah daftar pekerjaan ayah
buatlah daftar pekerjaan ibu
pekerjaan mana yang dapat kamu kerjakan
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pengalaman melaksanakan peran dalam
keluarga
ibu nana sedang mengandung
mengandung anak kedua
anak pertamanya bernama dian
dia sudah kelas dua sd

ibu nana mengurangi kegiatannya
di rumah ada bulik sari
bulik sari menggantikan peran ibu

pekerjaan ibu mencuci pakaian
memasak membersihkan ruangan
semua dibantu bulik sari

dian membantu mencuci piring 
dian juga menyapu halaman
ayah dian tidak ketinggalan
ayah berbelanja ke pasar 

semua dikerjakan dengan tulus
ibu melahirkan anaknya
melaksanakan peran dalam keluarga

dengan hati yang senang
akan membawa kemajuan 
dan kebahagiaan
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jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 ibu nana sedang ...
2 anak pertamanya bernama ...
3 di rumah ibu nana dibantu oleh ...
4 aku membantu ibu dengan  ...
5 hati senang akan membawa ...

buatlah karangan tentang pengalaman melak-
sanakan peran dalam keluarga yaitu membantu
memasak di dapur karena ibu sedang sakit
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sikap sosial
1 bagaimana sikapmu terhadap orang yang

memiliki kedudukan
2 jika saudaramu tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan karena sakit bagaimana sikapmu
3 berikan uraian tentang keluarga yang rajin 

bekerja sama

silanglah (x) huruf a b atau c di depan
jawaban yang benar
1 keluargaku sangat rukun karena ...

a  saling menghormati
b  ramah
c  berkumpul

2 dari bodoh sampai pandai karena ...
a  berdiskusi
b  bermain
c  rajin belajar

3 bila sedang sakit ayah akan berobat ke ...
a  dokter
b  dukun
c  guru
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4 bu mirna adalah tetanggaku yang menjadi
polisi dan bertugas ...
a  menjaga kantor
b  menyerang musuh
c  menjaga keamanan dan ketertiban

5 ayah bekerja di kantor mencari nafkah untuk
memenuhi ...
a  kebutuhan keluarga 
b  uang jajan anaknya
c  kebutuhan pribadi ayah

6 tugas utama seorang pelajar adalah ...
a  bermain
b  belajar
c  bekerja

7 sebagai anak anak wajib membantu ...
a  orang lain
b  ayah ibu
c  guru

8 dalam keluarga ada ayah ibu dan ...
a  anak anak
b  bu guru
c  pak guru

9 mencari nafkah buat keluarga adalah tugas ...
a ayah
b ibu 
c paman
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10 menyediakan makanan bergizi adalah peran ...
a ayah
b ibu 
c pembantu

11 melaksanakan peran dalam keluarga harus ...
a senang
b terpaksa 
c sesuka hati

12 peran anak dalam keluarga adalah ...
a mengasuh bayi
b belajar giat 
c mencari nafkah

13 yang mengganti peran ayah dan ibu ketika
sakit adalah ...
a kakek
b nenek
c anak

14 yang bertugas sebagai kepala keluarga adalah ...
a ayah
b ibu 
c paman

15 menyapu lantai adalah peran ... dalam keluarga
a kakek
b paman 
c anak
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isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1 kita harus makan makanan yang ... agar sehat
2 agar cita cita dapat tercapai maka harus ...
3 contoh peran anak dalam keluarga adalah ...
4 mengatur rumah tangga urusan ...
5 nasihat ayah dan ibu harus ...
6 kewajiban anak adalah ... orang tua
7 pekerjaan berat terasa ringan jika dikerjakan ...
8 kewajiban ayah ibu pada anaknya adalah ...
9 presiden perempuan pertama di indonesia

adalah ...
10 menunda pekerjaan berarti ... pekerjaan

jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah
ini dengan benar
1 apa panggilan adik ayah dan adik ibu
2 mengapa ayah disebut kepala keluarga
3 bolehkah kita membantah nasihat orang tua
4 tulislah tiga peran anak di rumah
5 mengapa kita harus mengikuti nasihat orang tua

ceritakan kegiatan sehari hari yang melibatkan
seluruh anggota keluarga
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tujuan pembelajaran
setelah mempelajari materi ini
diharapkan siswa dapat menjelaskan dan
melaksanakan bentuk kerja sama
di lingkungan keluarga sehingga
siswa dapat meningkatkan rasa persaudaraan
dan memupuk rasa persatuan 

kata kunci 
bentuk kerja sama, manfaat kerja sama
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bentuk bentuk kerja sama di lingkungan
tetangga
bentuk bentuk kerja sama
manusia  tidak dapat hidup sendiri
mereka hidup bersama orang lain
kamu punya pengalaman 
hidup bersama orang lain

hidup dengan orang lain 
sungguh menyenangkan
hidup dengan orang lain 
perlu kerja sama

di rumah kamu bekerja sama
dengan orang tua adik kakak
di sekolah kamu bekerja sama 
dengan teman teman

di lingkungan tetangga 
kamu dapat kerja sama 
dengan para tetangga 

di lingkungan masyarakat 
kamu juga dapat kerja sama
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manusia adalah makhluk sosial
manusia hidup bersama orang lain
manusia membutuhkan sesamanya
mereka perlu kerja sama
bentuk kerjasama antara lain

membangun tempat ibadah
membersihkan lingkungan
giliran ronda malam
kegiatan pemakaman warga 
membangun rumah warga
rapat rt
arisan posyandu 

jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 apakah kerja sama itu
2 apa bentuk kerja sama di lingkunganmu
3 bagaimana cara warga membersihkan 

lingkungan
4 mengapa hidup bersama  perlu kerja sama
5 mengapa perlu bekerja bakti
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catatlah kegiatan yang terjadi di lingkunganmu
laporkan hasilnya pada guru

kerja sama sebagai ciri bangsa indonesia 
bangsa indonesia adalah
bangsa yang besar
terdiri atas berbagai suku bangsa
meskipun berbeda beda
tetap bersatu padu
bekerja sama
gotong royong
saling membantu

kerja sama bangsa kita
terwujud dalam
ikrar sumpah pemuda

isi  sumpah pemuda 
adalah
kami putra putri indonesia
mengaku
bertumpah darah yang satu
tanah air indonesia
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kami putra putri indonesia
menjunjung tinggi bahasa persatuan
bahasa indonesia
kami putra putri indonesia
mengaku
berbangsa  yang satu
bangsa indonesia

dengan semangat kerja sama
kita mampu mengusir penjajah
dengan bekerja sama
kita dapat membangun
bangsa indonesia merdeka
sejajar dengan bangsa lain
kerja sama adalah ciri khas
bangsa indonesia

contoh hidup rukun dan kerja sama 
dapat kita laksanakan 
di tingkat yang paling bawah 
yaitu warga tingkat rt/rw

bekerja sama dalam hal yang baik 
akan berguna bagi bangsa
hidup bergotong royong
saling menghargai orang lain
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menjaga persatuan dan kesatuan
saling tenggang rasa
kerja bakti membersihkan selokan 
kerja bakti meratakan jalan 
merupakan ciri bangsa indonesia

jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 sebutkan ciri bangsa indonesia 
2 apa gunanya persatuan dan kesatuan
3 apa isi sumpah pemuda
4 beri contoh hidup rukun
5 apa gotong royong itu

buat kliping kegiatan gotong royong
laporkan hasil kegiatan
pada guru kelasmu

����	

������
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manfaat kerja sama di lingkungan
di mana pun tempatnya 
bila dilakukan dengan tulus 
akan membawa manfaat

tahukah kamu manfaat 
kerja sama di lingkungan

berikut contoh pengalaman 
kerja sama di lingkungan 
dan manfaat kerja sama 
di lingkungan tetangga

pengalaman melakukan kerja sama di
lingkungan

setiap hari sabtu
sekolah adi mengadakan kerja bakti
kerja bakti wajib diikuti 
semua anak kelas satu 
hingga kelas enam
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anak kelas satu
kerja bakti di dalam kelas
anak perempuan menyapu 
anak laki laki melap kaca

pak amin wali kelas enam 
memerintahkan siswanya
untuk membersihkan air 
yang menggenang di parit

air yang menggenang
dapat menjadi sarang penyakit
nyamuk demam berdarah 
akan tumbuh subur di sana

anak anak kelas enam 
baik putra maupun putri 
semangat bekerja bakti

ada anak sembunyi 
tidak mau kerja bakti
seru tono dari kejauhan

pak amin terkejut mendengarnya
wahono dipanggil menghadap
wahono memberi penjelasan
baru saja pulang
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dari rumah sakit
sakit  demam berdarah
wahono diizinkan istirahat

pak amin beserta anak anak 
melanjutkan membersihkan selokan
pak amin senang
anak anak dapat diandalkan
mereka bekerja bahu membahu 
untuk menyelesaikan pekerjaannya

jawablah pertanyaan ini dengan benar
1 kapan sekolah adi mengadakan kerja bakti
2 apa akibatnya air menggenang di parit
3 siapa yang tidak mau bekerja bakti
4 mengapa wahono dipanggil pak amin
5 penyakit apa yang diderita wahono

manfaat kerja sama di lingkungan tetangga
hidup bertetangga
harus saling menghargai
satu sama lain
dapat bekerja sama

������
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desa kami di pinggir kota
setiap bulan sekali 
diadakan kerja bakti
membersihkan lingkungan

semua warga bekerja bakti
mereka bergotong royong
saling bantu membantu 
membersihkan lingkungan

kebersihan adalah pangkal kesehatan 
kebersihan bagian dari iman

isilah titik titik di bawah ini dengan 
jawaban yang tepat
1 semua warga melakukan kerja ...
2 hidup bertetangga harus saling ...
3 kebersihan adalah pangkal ... 
4 kebersihan bagian dari ...
5 kerja bakti dilaksanakan setiap ...

����	

92 bab 6 kerja sama di
lingkungan tetangga

materi IPS 2 bab 6.qxp  07/07/2008  8:33  Page 92



� ��������	���
�����������������
��������
�������������������������	��������������
�����	�

� ��������	�������
���������
����	���
���������

���	���������

� 	���������������	���
����
� 	����������������������
�����
� 	�	�������������������
� �����������������������
� ��������������
��������������������

� ��������	��
�����	����������������������
������������
��������
��������

� ��������
��������������������
���	������

���	���������	���
���������������������
	�	��������	������������	�����������������

��������
���

� 
����
����������
��������������������	�����
���������������������������

� ��������������������������������	����	�
������	�������
���������	�	������
���	
	��������������������������������

� �������������������
����
� 	�	������������������
���������
� ������������������
�������	�

93ilmu pengetahuan sosial 2

materi IPS 2 bab 6.qxp  07/07/2008  8:33  Page 93



silanglah (x) huruf a b atau c di depan
jawaban yang benar
1 pekerjaan akan menjadi ringan bila dikerjakan

...
a  bersama sama
b  tukang yang ahli
c  sendiri sendiri

2 tugas ibu ibu pada kerja bakti ialah ...
a  membersihkan sungai
b  menggali tanah
c  menyediakan makanan
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3 kegiatan anak dalam kerja bakti ...
a  harus melihat
b  bermain main
c  ikut serta

4 lingkungan aman bila diadakan ...
a  pembangunan pos hansip
b  regu piket
c  ronda malam

5 lingkungan bersih di rumah diciptakan melalui
...
a  kerja bakti
b  warga
c  kerja sendiri

6 dengan tetangga kita harus hidup ...
a  sendiri
b  memilih
c  rukun

7 lingkungan rumah bersih mencerminkan ...
a  kerja pak rt
b  kepedulian warga
c  warga yang malas

8 kerja bakti mulai berkurang di daerah ...
a  pedesaan
b  transmigrasi
c  perkotaan

95ilmu pengetahuan sosial 2

materi IPS 2 bab 6.qxp  07/07/2008  8:33  Page 95



9 dalam kerja bakti anak perempuan sebaiknya
...
a  ikut serta
b  bermain
c  tidak perlu ikut

10 manfaat kerja bakti di lingkungan adalah ...
a  membuat capek badan
b  tercipta suasana kekeluargaan
c  membuat pak rt senang

11 kegiatan beberapa orang untuk mencapai
tujuan bersama disebut ...
a  kerja sama
b  kerja paksa
c  kerja bakti

12 salah satu manfat kerja sama adalah ...
a  cepat kaya
b  memupuk rasa persatuan
c  memerintah orang lain

13 bentuk kerja sama yang sangat baik di indonesia
adalah ...
a  kerja berat
b  kerja tanpa upah
c  kerja bakti
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14 kebersihan adalah pangkal ...
a  kesehatan
b  kesuksesan
c  kemakmuran

15 kebersihan adalah bagian dari ...
a  keteraturan
b  iman
c  kepahitan

isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1 tujuan ronda adalah untuk ...
2 kerja bakti di kota sulit karena ...
3 jika ada ronda malam maka warga harus ...
4 semua masalah lingkungan diselesaikan

secara ...
5 kerja bakti sebaiknya diadakan setiap ...
6 yang wajib menjadi keamanan lingkungan

adalah ...
7 keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab

...
8 dengan tetangga kita harus ...
9 kerja bakti dapat meningkatkan rasa ...

10 satuan pengamanan sering disingkat ...
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jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah
ini dengan benar
1 apa akibatnya jika lingkungan kotor
2 apa manfaat lingkungan yang bersih
3 apa tujuan ronda malam dan 
4 apa perlunya poskamling
5 mengapa saluran air harus dibersihkan

carilah gambar tentang kegiatan kerja bakti 
ceritakanlah gambar tersebut di depan kelas

�������
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silanglah (x) huruf a b atau c di depan
jawaban yang benar
1 pak maman seorang masinis tugasnya ...

a  menyetir mobil
b  menjalankan pesawat
c  menjalankan kereta api 

2 ibuku seorang guru sd berarti tugas ibuku ...
a  berdagang
b  melayani masyarakat 
c  mengajar

3 keluarga ... menjadi idaman setiap orang
a  murung
b  bahagia dan sejahtera
c  berantakan

4 kakek adalah ... dari ayah atau ibu
a  nenek
b  paman
c  ayah

5 anggota keluarga yang berjumlah empat orang
disebut ...
a  triwarga
b  caturwarga
c pancawarga

��������	���
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��������������

99ilmu pengetahuan sosial 2

LUS sem 2 (stlh bab 6).qxp  07/07/2008  8:40  Page 99



6 gambar di samping adalah 
ayah sedang ...
a  bekerja
b  bermain
c  belajar

6 tetangga adalah saudara terdekat maka kita
harus hidup ...
a  sendiri
b  memilih
c  rukun

7 ketua rt mengajak kerja bakti kita sebaiknya ...
a  menolaknya
b  menurutinya
c  membantahnya

8 rukun tetangga dipimpin oleh seorang ...
a  kepala desa
b  ketua rw
c  ketua rt

9 pamanku seorang polisi ia bertugas ...
a  menjaga keamanan dan ketertiban
b  berperang di medan pertempuran
c  menangkap penjahat
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10 kerja bakti bertujuan membersihkan lingkungan
kotor agar tampak indah dan ...
a  bersih
b  cantik
c  bagus

11 kerja bakti di kampung dilakukan ...
a  bapak bapak saja
b  ibu ibu saja
c  semua warga kampung

12 tugas harus dikerjakan ...
a  setelah menumpuk
b  sewaktu ingat
c  tepat waktu

13 ayah bekerja keras untuk ...
a  membeli kebutuhan pribadi ayah
b  mengumpulkan harta sebanyak banyaknya
c  memenuhi kebutuhan keluarga 

14 tugas pelajar adalah ...
a  bermain main
b  mengganggu teman
c belajar sungguh sungguh

15 anggota keluarga wajib ...
a  membantu ayah dan ibu bekerja
b  menuruti nasihat ayah dan ibu
c  membantah kepala keluarga 
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16 kedudukan anak dalam keluarga ...
a  anggota
b  pemimpin
c  pembantu

17 anak sulung artinya anak ...
a  pertama
b  kedua
c  ketiga

18 bu pipin berjualan mencari ...
a  teman
b  uang
c  jalan

19 pekerjaan berat terasa ringan jika dikerjakan
...
a  sendiri sendiri
b  oleh ahlinya
c  bersama sama

20 keuntungan kerja bakti ialah ...
a  tercipta suasana kekeluargaam 
b  pak rt menjadi senang
c  warga menjadi lelah
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isilah titik titik di bawah ini dengan benar
1 ketua rt bertanggung jawab atas ... 
2 manfaat kerja bakti adalah ...
3 nasihat orang tua harus ...
4 tugas murid adalah ...
5 membuang sampah harus pada ...
6 warga wajib menjaga kebersihan ...
7 ayah kedudukannya sebagai ... 
8 tanggung jawab ibu terhadap anak adalah ...
9 keamanan lingkungan tanggung jawab ...

10 dengan tetangga kita harus hidup ...

jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah
ini dengan benar
1 bagaimana jika orang tuamu sakit
2 mengapa disebut pembantu rumah tangga
3 disebut apa satu keluarga yang berjumlah lima

orang
4 apa saja peranan ayah di rumah
5 ceritakan kegiatanmu selama satu hari

103ilmu pengetahuan sosial 2

LUS sem 2 (stlh bab 6).qxp  07/07/2008  8:40  Page 103



daftar pustaka

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Isi
Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial untuk SD/MI. Jakarta: BSNP.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Penulisan
Butir Soal Berdasarkan Penilaian Berbasis
Kompetensi. Jakarta: Asosiasi Pengawas Sekolah
Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Teknik
Analisis Butir Soal Instrumen Tes dan Nontes.
Jakarta: Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2004. Pedoman
Penilaian di Sekolah Dasar. Jakarta: Dirjen
Dikdasmen.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Model
Pembelajaran, Bahan Ajar, dan penilaian, Mata
Pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial Sekolah Dasar
dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Badan
Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.

Kudin, faridah bte. 2002. I'm Healthy, Primary.
Singapore: EPB. Pte. Ltd.

Kuswanto, Suharjanto. 2003. Sosiologi Antropologi
Solo:  PT. Pabelan.

Kuswanto. 2005. IPS SMP. Solo: Tiga Serangkai.
Kuswanto. 2006. Geografi Solo: Tiga Serangkai.

104 daftar pustaka

daftar pustaka+glosarium.qxp  07/07/2008  8:40  Page 104



Kusmarwanto 2007. IPS Geografi, Ekonomi, Sejarah.
Klaten: Sahabat.

Mann, Robyn. 2004. I'm Creative. Singapore:
EPB.Pte.Ltd.

Marsudi, dkk. 2003. Wawasan Ilmu Pengetahuan
Sosial untuk SD. Jakarta. ESIS.

R.I.C Publication. 2000. Society and Environment
(Work Book). Australia: RIC Publication.

105ilmu pengetahuan sosial 2

daftar pustaka+glosarium.qxp  07/07/2008  8:40  Page 105



glosarium

akta kelahiran : surat keterangan resmi sebagai
warga negara

anak sulung : anak pertama yang dilahirkan ibu
catur warga : keluarga yang terdiri dari ayah ibu

dan dua anak
dokumen : surat surat penting yang harus 

disimpan dengan baik contoh foto
akta ktp sim paspor 

foto : gambar wajah kita sebagai dokumen
diri

kartu keluarga : daftar yang berisi semua nama
nama pada setiap keluarga

ktp : kartu tanda penduduk
keluarga : orang orang yang ada hubungan

darah oleh karena ikatan 
perkawinan

keluarga inti : terdiri atas bapak ibu dan anak
manusia : adalah makhluk sosial ciptaan tuhan

yang hidup di permukaan bumi
bersama orang lain

sim : surat ijin mengemudi
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