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PKn
Semester 1
Hidup Rukun
Ringkasan materi :
 Hidup rukun berarti hidup dengan damai dan tentram, dengan hidup rukun berarti tidak ada saling
mengejek, saling menghina, dan saling berburuk sangka.
 Hidup rukun berarti selalu mengutamakan kepentingan orang lain, gemar menolong, dan menerima
perbedaan setiap orang.
 Hidup rukun berarti menjaga hubungan selalu baik, baik di rumah, di sekolah dan juga di rumah sakit.
 Hidup rukun berarti semua orang harus di hormati dan di hargai, bukan di lihat dari umur dan suku
bangsanya.
 Gotong royong merupakan cara menyelesaikan pekerjaan secara bersama – sama.
 Manfaat gotong royong adalah
- pekerjaan terasa lebih ringan
- pekerjaan cepat selesai
- membina kerukunan hidup
- mempererat rasa persaudaraan
 Memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan kepada yang membutuhkan tanpa pilih – pilih
 Pertolongan dapat di berikan kapan saja dan di mana saja
 Menolong orang lain dapat berupa
- harta benda seperti makanan , obat – obatan , pakaian dan uang
- tenaga
- pikiran
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Hubungkan gambar sebelah kiri dengan pernyataan di bagian kanan yang sesuai !

Pilih jawaban yang paling tepat dari soal soal di bawah ini !
1. Bila kita saling menyayangi maka kita akan . . .
a. tenang
b. sedih
c. marah
2. Teman yang menginjak kakimu dengan tidak sengaja , sikap kamu . . .
a. memarahinya
b. memusuhinya
c. memaafkannya
3. Bila melihat temanmu yang sedang bertengkar maka seharusnya kamu . . .
a. menjauhinya
b. memisahkannya
c. menyorakinya
4. Orang yang selalu berbuat baik dengan siapapun pasti akan banyak mendapatkan . . .
a. teman
b. uang
c. harta
5. Perbuatan yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi . . .
a. orang lain
b. diri sendiri
c. diri sendiri dan orang lain
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6. Cara pertama bila kita ingin kenal dengan orang lain adalah . . .
a. tersenyum padanya
b. menepuk bahunya
c. memelototinya
7. Jika bertemu dengan tetanggamu di jalan maka kamu . . .
a. lari darinya
b. membiarkannya
c. menyapanya
8. Walaupun di kelasmu bermacam – macam agama dan suku bagsa tapi tetap harus . . .
a. bermusuhan
b. bersatu
c. berpisah
9. Kepada anak yang lebih kecil kita harus . .
a. menghormatinya
b. menyayangi nya
c. membiarkannya
10. Saling mengejek akan mengakibatkan . . .
a. persatuan
b. perdamaian
c. permusuhan
III. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1) Jika temanmu marah pada mu sebaiknya kamu . . .
2) Kakak mu membantu mengerjkakan pr maka kamu mengucapkan . . .
3) Ketika kamu berjalan di antara orang yang duduk maka ucapkan . . .
4) Berbeda suku dan agama tetapi tetap . . .
5) Berbuat baik di mulai sejak . . .
6) Teman yang sakit seharusnya kita . . .
7) Menghina orang lain sama dengan menghina . . .
8) Orang yang senang dengan permusuhan hidupnya akan . . .
9) Salah satu contoh rukun di sekolah adalah . . .
10) Orang yang senang berbuat baik maka ia akan . . .
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Ceritakanlah oleh mu bagaimana kau membina kerukunan dalam keluarga mu !
Aku dan keluarga ku selalu

Tolong Menolong
Ringkasan Materi
 Tolong menolong berarti saling menyenaNgkan kita dan orang lain.
 Tolong menolong di lakukan untuk mengerjakan hal – hal yang baik, seperti menolong orang yang jatuh,
membantu orang lain yang membutuhkan pinjaman, membantu teman memahami pelajaran,
mengerjakan pekerjaan bersama dan hidup bergotong royong.
 Tolong menolong harus di lakukan di mana saja dan kapan saja.
 Dengan banyak menolong orang lain , orang lain akan suka untuk menolong kita.
 Gotong royong merupakan cara menyelesaikan pekerjaan secara bersama antara kita dan orang lain, bisa
di rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat.
 Dengan saling tolong – menolong dan bergotong royong tugas – tugas kita sebagai manusia dan anggota
masyarakat menjadi lebih ringan , pekerjaan akan cepat selesai, hidup menjadi rukun dan rasa
persaudaraan antar sesama akan semakin kuat.

I.

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari soal – soal di bawah ini !
1. Orang yang suka menolong banyak orang, biasanya akan banyak . . .
a. teman
b. musuh
c. uang
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2. Saling membantu melakukan suatu pekerjaan di sebut . . .
a. bermain
b. tolong menolong
c. mengajar
3. Contoh tolong menolong di sekolah adalah . . .
a. membayar spp
b. bermain bersama teman
c. melaksanakan piket
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gambar di atas menunjukan contoh perbuatan . . .
a. cinta kepada lingkungan
b. merusak lingkungan
c. menjaga keadaan
Bila ada teman yang jatuh dari sepeda, maka saya harus . . .
a. membiarkannya
b. menolongnya
c. meninggalkannya
Di bawah ini adalah manfaat tolong menolong, kecuali . . .
a. biaya hidup lebih besar
b. kerja lebih ringan
c. mempererat persaudaraan
Dengan bekerja sama maka pekerjaan yang sulit akan terasa . . .
a. mudah
b. semakin sulit
c. biasa saja
Keamanan dan kedalaman di sekolah adalah tanggung jawab . . .
a. guru
b. murid
c. semua warga sekolah
Jika teman sekelasmu sakit , sebaiknya kau antarkan ke ruang . . .
a. kelas
b. perpustakan
c. uks
Gambar berikut yang menunjukan anak yang gemar menolong perbuatan yang baik adalah . . .
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II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1) Menolong orang lain harus di lakukan dengan rasa . . .
2) Kebersihan sekolah dan kelas adalah . . .
3) Ulangan di kerjakan secara . . .
4) Bila kau melihat ibu guru banyak membawa buku maka sikapmu . . .
5) Berat sama di pukul ringan sama . . .
6) Manusia selalu memerlukan . . . orang lain .
7) Orang tuamu sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah sebaiknya kamu . . .
8) Orang yang senang member maka hidupnya akan . . .
9) Teman yang kurang memehami suatu pelajaran dan kamu memahaminya maka sikap kamu . . .
10) Jika kau malas dan enggan membantu orang , maka orang lain akan . . .
III.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1) Apa arti tolong menolong ?
2) Sebutkan 2 manfaat tolong menolong ?
3) Apa saja pekerjaan yang bisa di lakukan secara bergotong royong di kelasmu ?
4) Apa akibatnya jika manusia tidak saling menolong lagi ?
5) Sebutkan hal – hal apa saja yang dapat kau dan temanmu lakukan jika mengalami bencana alam ?
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Ceritakan pengalaman mu dalam menolong orang dan di tolong orang lain ! bagaimana
perasaanmu!

aku pernah menolong

dan aku juga pernah di tolong
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Cinta Lingkungan
Ringkasan materi :
 Lingkungan alam adalah lingkungan yang ada karena proses alam yang di ciptakan oleh Tuhan, seperti
gunung, sungai, laut, hutan, danau, dan pantai yang sangat berharga untuk seluruh makhluk hidup.








I.

Lingkungan alam adalah tempat hidup tumbuhan dan hewan, juga sebagai penyedia air bersih bagi
kebutuhan makhluk hidup terutama manusia.
Tumbuhan bermanfaat untuk menghasilkan udara segar, pencegah banjir dan longsor, tempat berteduh,
sumber makanan dan juga bahan untuk membuat benda – benda.
Hewan bermanfaat untuk sumber makanan, membantu membajak sawah, alat transportasi, hewan
peliharaan dan sebagainya.
Lingkungan alam, hewan, dan tumbuhan harus selalu di jaga dan di lestarikan oleh semua manusia.
Menjaga lingkungan dapat kita lakukan dengan mudah yaitu selalu membuang sampah pada tempatnya,
mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, dan menanam pohon atau tumbuhan.
Sampah yang di buang sembarangan dapat mengakibatkan banjir dan banyak penyakit yang akan
merugikan diri sendiri dan orang lain.
Ayo tuliskan bagaimana menurutmu jika kau menjadi anak – anak di gambar tersebut !
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II. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari soal – soal di bawah ini !
1. Gunung, sungai, dan laut di ciptakan oleh tuhan untuk di manfaatkan dengan . . .
a. semaunya
b. sebaik – baiknya
c. seadanya
2. Lingkungan alam di bawah ini yang menjadi sumber makanan protein bagi manusia adalah . . .
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3. Udara segar dapat kita dapatkan di . . .
a. taman kota
b. jalan raya
c. perumahan kumuh
4. Jika kau membuang sampah, seharusnya membuang di . . .
a. tempat sampah
b. luas rumah
c. sungai
5. Berperilaku bersih di mulai sejak . . .
a. besar
b. kecil
c. sekolah
6. Yang dapat menyebabkan penyakit adalah . . .

7. Agar sampah lebih bermanfaat sebaiknya sampah . . .
a. di jadikan pupuk
b. di bakar
c. di buang ke tempat sampah
8. Hutan yang gundul akan menyebabkan . . .
a. gempa
b. banjir
c. tsunami
9. Yang merupakan hewan penghasil telur adalah . . .
a. sapi dan gajah
b. ayam dan bebek
c. kerbau dan lumba – lumba
10. Sayur – sayuran bermanfaat sebagai sumber makanan yang banyak mengandung . . .
a. vitamin
b. protein
c. karbohidrat
III. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1) Alam semesta ini di ciptakan oleh Tuhan, agar di olah dan di jaga dengan baik oleh . . .
2) Air yang tergenang dan terbuka dapat menyebabkan datangnya . . .
3) Gigitan nyamuk dapat menyebabkan penyakit . . .
4) Meledakan sungai untuk menangkap ikan adalah perbuatan . . .
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5) Supaya lingkunganku selalu bersih , aku harus membuang sampah pada . . .
6) Berperilaku bersih harus di mulai sejak . . .
7) Hewan yang di gunakan untuk membajak sawah adalah . . .
8) Hutan yang gundul akan mengakibatkan . . .
9) Contoh perbuatan cinta terhadap lingkungan adalah . . .
10) Kebersihan di lingkungan rumah merupakan tanggung jawab . . .
IV.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1) Apa yang di maksud perilaku cinta lingkungan ?
2) Sebutkan 2 manfaat dari hewan dan tumbuhan !
3) Sebutkan 2 manfaat dari hutan !
4) Sebutkan 2 contoh perbuatan cinta terhadap lingkungan !
5) Sebutkan 2 contoh perbuatan manusia di darat dan di laut yang dapat merusak lingkungan !

ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
I.

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari soal – soal di bawah ini !
1. Hidup yang tenang dan tentram akan terwujud jika ada . . .
a. permusuhan
b. pertengkaran
c. kerukunan
2. Jika kita saling mengejek maka akan timbul . . .
a. keamanan
b. pertengkaran
c. kasih sayang
3. Hidup rukun berlaku untuk . . .
a. semua orang
b. kakak adik
c. teman sekelas
4. Bila kita berbuat salah maka kita segera . . .
a. meminta maaf
b. berterima kasih
c. menangis sedih
5. Bila adikmu meminjam mainan mu maka kamu . . .
a. memarahinya
b. memberinya pinjam
c. membiarkannya
6. Bila ingin di hargai orang lain maka kita harus . . . orang lain .
a. di hormati
b. menghargai
c. memberi uang
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7. Walaupun macam – macam suku bangsa dan agama bangsa Indonesia harus . . .
a. bersatu
b. berpisah
c. hidup sendiri sendiri
8. Binatang yang hidupnya saling bekerja sama adalah . . .
a. gajah
b. semut
c. belalang
9. Mengerjakan PR sebaiknya di lakukan ketika . . .
a. pulang sekolah
b. sebelum pergi ke sekolah
c. di sekolah
10. Gemar menolong dapat mendatangkan keuntungan berupa . . .
a. uang yang banyak
b. teman yang banyak
c. harta yang banyak
11. Temanmu ada yang menangis karena jatuh maka kamu . . .
a. ikut menangis
b. menolongnya
c. membiarkannya
12. Berat sama di pikul, ringan sama . . .
a. di angkat
b. di gendong
c. di jinjing
13. Jika temanku tidak membawa bekal, maka aku akan . . .
a. membagi dua bekal makananku
b. memberikan padanya jika makananku tidak enak
c. membiarkannya karena aku juga lapar
14. Makhluk hidup dapat di bagi menjadi tiga yaitu . . .
a. hewan, batu, dan manusia
b. hewan, tumbuhan, dan air
c. hewan, tumbuhan, dan manusia
15. Di bawah ini yang termasuk lingkungan buatan adalah . . .
a. sekolah
b. pantai
c. pegunungan
16. Mencintai lingkungan dapat di lakukan dengan cara di bawah ini, kecuali . . .
a. menanam pohon di rumah
b. membuang sampah ke tempatnya
c. membakar semua sampah di pekarangan
17. Kebersihan rumah menjadi tanggung jawab . . .
a. semua anggoota keluarga
b. orang tua
c. pembantu rumah tangga
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18. Hewan yang di gunakan untuk membajak sawah adalah . . .
a. gajah
b. kambing
c. kerbau
19. Nasi dan umbi – umbian adalah sumber makanan yang banyak mengandung . . .
a. karbohidrat
b. protein
c. vitamin dan mineral
20. Mendapatkan udara yang segar dapat di lakukan dengan cara . . .
a. menghiasi rumah dengan patung – patung
b. menanam pepohonan di pekarangan rumah
c. mengganti tanah di depan rumah dengan keramik
II.

Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1) Sesama manusia harus saling . . .
2) Ketika ada teman yang sakit maka kita harus . . .
3) Saling membantu dalam berbuat . . .
4) Berbeda – beda tapi . . .
5) Orang yang di sayangi Tuhan adalah orang yang selalu . . . . orang lain.
6) Dengan gotong royong pekerjaan akan semakin . . .
7) Salah satu contoh menolong orang tua adalah . . .
8) Manfaat tumbuhan adalah untuk di jadikan . . . . dan . . . .
9) Contoh menangkap ikan yang ramah lingkungan adalah dengan cara . . .
10) Mencoret – coret dinding sekolh mencerminkan sikap . . . lingkungan.

III.
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat !
1) Sebutkan 3 kegiatan yang dapat di lakukan dengan gotong royong !
2) Bagaimana sikapmu jika ternyata teman sebangkumu tidak dapat membayar iuran sekolah ?
3) Selain berupa barang, bantuan untuk korban bencana alam dapat berupa apa saja ? Sebutkan dan jelaskan
maksudnya !
4) Apa saja manfaat lingkungan alam untuk hidup kita ?
5) Sebutkan manfaat dan kegunaan hewan dalam hidup kita ? dan sebutkan juga contohnya !
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Semester 2
Musyawarah
Ringkasan rmateri :
 Musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu kepentingan secara bersama untuk mencapai
kesepakatan suatu keputusan.
 Musyawarah harus mencapai mufakat, mufakat artinya keputusan berasal dari persetujuan semua peserta
musyawarah.
 Walaupun keputusan pada awalnya tidak sesuai dengan pendapat sebagian peserta musyawarah, tapi
karena sudah di sepakati maka hasil keputusan harus di laksanakan oleh semua peserta musyawarah.
 Bila dalam musyawarah tidak mencapai mufakat maka di laksanakan pemungutan suara dan keputusan
yang di ambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta musyawarah.
 Pada musyawarah ada pendapat yang di terima dan ada juga yang tidak di terima, begitu juga dalam
permainan dan perlombaan akan ada yang tidak di terima, begitu juga dalam permainan dan perlombaan
aka nada yang kalah.
 Bila pendapat tidak di terima tidak boleh iri atau marah dan bila pendapat di terima dan di jadikan
keputusan tidak boleh menjadi sombong.
 Begitu juga dalam permainan dan perlombaan yang kalah tidak boleh iri yang menang tidak boleh
sombong.
 Bila pendapat tidak di terima mungkin pendapatnya belum tepat dan bila kalah dalam permainan pasti
harus banyak berlatih lagi oleh sebab itu setiap kekalahan harus di terima dengan lapang dada.
I.

Beri tanda bintang (
) untuk pernyataan yang benar dan beri tanda petir (
pernyataan yang salah !
1) Setiap pendapat kita harus di terima oleh teman sekelas.
2) Musyawarah artinya membicarakan suatu masalah untuk
mendapatkan kesepakatan.
3) Ketua kelas di pilih dan di tunjuk oleh guru.
4) Orang yang hebat adalah orang yang menang jika berkelahi.
5) Mendengarkan lebih baik dari pada mengejek.
6) Bila ingin berbicara maka poyong saja pembicaraan orang lain.
7) Mengerjakan ulangan sebaiknya di lakukan dengan bermusyawarah.
8) Memilih ketua kelas di lakukan dengan musyawarah.
9) Jika pendapat kita tidak di terima kita protes saja.
10) Dari pada ribut dalam bermusyawarah lebih baik diam saja.
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Isilah titik – titik di bawah inii dengan mencari jawaban nya pada kolom yang tersedia ! (ingat tidak
semua jawaban dalam kolom itu benar ya ! )
1. Musyawarah di lingkungan kelurahan di pimpin oleh seorang . . .
2. Saat teman berbicara kita harus . . .
3. Jika pendapat tidak di terima sebaiknya . . .
4. Jika kau terpilih sebagai ketua kelas seharusnya . . .
5. Keputusan musyawarah harus di . . .
6. Contoh musyawarah di rumah adalah . . .
7. Dalam musyawarah, peserta musyawarah harus . . .
8. Setiap peserta musyawarah mempunyai . . . yang sama dalam mengeluarkan pendapat.
9. Memaksakan kehendak dalam berpendapat akan berakibat . . . oleh teman.
10. Jika temanmu yang terpilih sebagai ketua kelas dan buka kamu, maka sikap kamu , . .

kolom pilihan jawaban
-

III.

menolaknya
mendengarkannya
mengacuhkan
mengucapselamat
laksanakan
keputusan
membicarakankegiatanwisata

-

di senangi
berpendapat
lurah
memilih KM
hak
camat
berlapang dada

menerima
di jauhi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !
1. Sebutkan 2 contoh musyawarah di lingkungan sekolah !
2. Apa tujuan musyawarah !
3. Sikap apa saja yang harus di tampilkan ketika kamu bermusyawarah !
4. Apa artinya menghargai suara terbanyak !
5. Bagaimana sikapmu jika kamu kalah dalam pemilihan ketua kelas !
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Hidup Jujur dan Disiplin
Ringkasan materi :
 Jujur adalah berkata dan berbuat apa adanya dan yang sebenarnya.
 Jujur juga adalah sikap yang sama antara tindakan dan ucapan.
 Hidup jujur harus di lakukan di setiap waktu dan tempat, di rumah, di sekolah, di lingkungan
masyarakat, dan di mana saja.
 Orang yang jujur akan selalu di percaya dan juga di senangi banyak orang.
 Dalam suatu permainan kita tidak boleh curang karena curang berarti kita bukan anak yang jujur dan
bermain curang akan merugikan orang lain dan diri kita.
 Orang yang suka berbohong dan curang hidupnya tidak akan di percaya dan tidak akan di sukai
banyak orang.
 Disiplin adalah sikap selalu menaati aturan atau tata tertib.
 Tanda orang yang disiplin adalah
- tertib waktu
- mentaati aturan
 Pekerjaan yang dapat membantu orang tua
- menyapu lantai
- mencuci piring
- membersihkan kamar tidur
- memelihara hewan
- merawat taman atau kebun
- menjaga adik
I.

Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk soal – soal di bawah ini !
1. Jika uang kembalianku berlebih, maka aku akan . . .
a. gunakan untuk jajan
b. berikan kepada teman
c. kembalikan ke tempat
2. Dalam setiap permainan atau perlombaan dengan teman seharusnya kita . . .
a. harus menang, walaupun curang
b. bermain sebaik – baiknya dan menaati semua aturan permainan
c. mengalah dan membiarkan teman menang
3. Jika nilai ulanganku jelek, aku akan . . .
a. membuang nilai ulanganku, dan berkata pada ibuku bahwa nilaiku bagus
b. berkata jujur pada orang tuaku, dan berjanji pada ulangan selanjutnya akan lebih rajin belajar
lagi.
c. aku tidak peduli, karena aku memang malas belajar
4. Jika temanku bersedih, aku akan . . .
a. berpura – pura ikut sedih
b. memarahinya karena dia sangat cengeng
c. menghiburnya agar gembira kembali
5. Mengakui kesalahan adalah perbuatan . . .
a. memalukan
b. buruk
c. jujur dan terpuji
6. Menggunakan alat sekolah milik teman harus . . .
a. langsung di pakai saja
b. minta izin kepada teman
c. minta izin kepada guru
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7. Anak yang suka berbohong sebaiknya kita . . .
a. musuhi dan jauhi
b. nasihat agar berubah menjadi jujur
c. dimarahi dan tidak usah di dengarkan lagi
8. Jika temanku mencontek ulanganmu, kamu akan . . .
a. menasehati dan melaporkannya kepada ibu guru
b. memberikan ulanganmu agar temanmu nilainya bagus
c. memarahi dan memusihinya
9. Yang merupakan perilaku tidak jujur adalah . . .
a. menabung
b. minta izin sebelum pergi ke sekolah
c. membuka catatan ketika sedang ulangan
10. Yang merupakan sikap jujur adalah . . .
a. mendapat nilai ulangan buruk
b. mengambil uang ibu tanpa izin
c. menemukan uang di luar kelas lalu di serahkan kepada ibu guru atau di serahkan kepada yang
punya
II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1) Jujur adalah . . .
2) Berbohong kepada guru adalah perbuatan . . .
3) Perbuatan jujur sebaiknya di lakukan kepada . . .
4) Jika merusak mainan adik, maka saya harus . . .
5) Orang jujur hidupnya akan . . .
6) Jika kau bersalah kepada temanmu, seharusnya kau . . .
7) Jujur dimulai sejak . . .
8) Jika menemukan barang berharga haruslah . . .
9) Jika menyadari telah berkata bohong harus segera . . .
10) Akibat perbuatan tidak jujur, akan . . .
III.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !
1) Berilah 2 contoh perbuatan jujur di rumah!
2) Bagaimana sikapmu jika temanmu sering berbohong, dan suka mencontek ulangan!
3) Sebutkan 2 manfaat kejujuran bagi dirimu sendiri!
4) Sebutkan 2 tanda – tanda atau ciri – ciri anak yang tidak jujur!
5) Sebutkan 2 akibat bila kita tidak jujur!
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Disiplin dan Senang Bekerja
Ringkasan materi :
 Disiplin adalah sikap yang selalu menaati peraturan dan tata tertib baik yang di buat sendiri maupun oleh
lingkungan.
 Peraturan dan tata tertib yang harus di taati yaitu di jalan raya, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di
rumah dan juga peraturan yang kita buat sendiri untuk memudahkan kegiatan kita sehari – hari.
 Orang yang di siplin selalu menaati aturan di manapun dia berada, ketika di lihat orang maupun tidak di
lihat.
 Disiplin di mulai dari diri sendiri, dengan hidup disiplin kehidupan akan menjadi tertib dan teratur.
 Hidup disiplin juga berarti di cerminkan dengan sikap senang bekerja yang di lakukan sejak kecil.
 Pekerjaan yang dapat kamu lakukan adalah membantu orang tua misalnya membersihkan lantai, menjaga
adik, mencuci piring, menyiram tanaman.
 Di sekolah, disiplin juga dapat di lakukan dengan membersihkan kelas, merawat kebun sekolah, dan
mengerjakan tugas pelajaran dengan sungguh – sungguh.
 Dengan senang bekerja hidup menjadi lebih untung, akan di senangi banyak orang, pekerjaan cepat beres,
dan juga dapat menghasilkan rezeki.
 Orang yang malas hidupnya akan susah, dan bila sudah dewasa orang malas akan susah mendapatkan
rezeki.
I.

Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk soal – soal di bawah ini !
1. Pulang sekolah maka saya . . .
a. langsung pulang ke rumah
b. bermain ke rumah teman
c. bermain game dengan teman
2. Menyiapkan pelajaran sekolah sebaknya pada . . .
a. pagi hari
b. malam hari
c. semaunya
3. Disiplin berarti . . .
a. datang terlambat ke sekolah
b. mengerjakan PR di sekolah
c. belajar setiap hari
4. Tempat tidur yang berantakan, sebaiknya . . .
a. di bereskan pembantu
b. di bereskan orang tua
c. di bereskan sendiri
5. Seorang anak yang menunjukan perilaku disiplin adalah . . .
a. melempar sepatu ke lantai
b. menaruh sepatu ke rak
c. bermain bola menggunakan seragam sekolah
6. Orang yang di siplin hidupnya selalu . . .
a. teratur
b. pandai
c. bahagia
7. Membantu orang tua di rumah dapat di lakukan dengan mudah yaitu . . .
a. mencuci pakaian semua anggota keluarga
b. merapikan kamar tidur sendiri
c. menyapu dan mengepel lantai rumah setiap hari
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8.

Gambar di atas di sebabkan karena warganya . . .
a. malas bekerja
b. senang bekerja
c. gemar bekerja
9. Tertib lalu lintas di laksanakan oleh . . .
a. polisi
b. pengendara bermotor
c. semua pengguna jalan
10. Tugas utama kamu sebagai pelajar adalah . . .
a. membersihkan sekolah
b. mencari nafkah
c. belajar yang rajin
II.

Ayo membuat jadwal kegiatan sehari – hari mu dari bangun tidur sampai kau mau tidur malam
lagi!
No
1.

Waktu
05.00

Kegiatan
Bangun tidur

Keterangan

20.30

tidur

Tidak lupa berdoa dulu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.

Ayo isi titik – titik di bawah ini dengan mencari jawaban pada kotak yang berisi kata – kata
berikut ini !








1)
2)
3)
4)

membiarkan
menjadi regu piket
di tepati
helm
membantu
bermain bola
bersama – sama








di langgar
sekolah
sedih
dirisendiri
ulangan
upacarabendera

 sendiri
 aman
 malas

Disiplin berarti taat pada . . .
Sikap disiplin di mulai . . .
Salah satu kegiatan di sekolah yang dapat melatih sikap di siplin adalah . . .
Jika berjanji harus . . .
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5) Pengendara mobil harus memakai . . .
6) Pekerjaan akan cepat selesai jika di kerjakan dengan . . .
7) Bila orang tua sedang sibuk , sebagai anak kita . . .
8) Membantu orang tua di lakukan dengan perasaan . . .
9) Tata tertib di buat agar kehidupan menjadi . . .
10) Salah satu sikap senang bekerja di sekolah adalah . . .
IV.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1) Sebutkan hal – hal baik yang biasa kau lakukan ketika bangun tidur !
2) Apa saja ciri – ciri anak yang di siplin ?
3) Bagaimana jika seseorang tidak di siplin dalam berkendaraan ?
4) Bagaimana sikapmu jika ibu mu meminta tolong agar kamu membantu pekerjaan rumahnya ?
5) Sebutkan pekerjaan – pekerjaan di sekolah yang bisa di lakukan dengan cara bekerja sama !

ULANGAN AKHIR SEMESTER 2
I.

Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk soal – soal di bawah ini !
1. Saling menghormati dan menerima perbedaan kepada semua orang akan menimbulkan . .
a. kekayaan
b. kecerdasan
c. kerukunan
2. Gambar berikut ini adalah contoh hidup rukun di lingkungan . . .

a. sekolah
b. rumah
c. masyarakat
3. Di bawah ini adalah manfaat tolong – menolong, kecuali . . .
a. biaya hidup lebih besar
b. kerja lebih ringan
c. mempererat persaudaraan
4. Tindakan yang harus kita lakukan bila melihat nenek – nenek yang akan menyebrang adalah . . .
a. membiarkannya saja
b. melihatnya dari kejauhan
c. membantunya menyebrang
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5. Alam semesta ini di ciptakan tuhan untuk di pelihara oleh . . .
a. manusia
b. hewan
c. tumbuhan
6. Anak yang baik di manapun dia berada selalu membuang sampah di . . .
a. selokan
b. jalan raya
c. tempat sampah
7. Salah satu hak peserta dalam rapat adalah . . .
a. memprotes keputusan rapat
b. menyampaikan pendapat
c. diam saja
8. Menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah ialah . . .
a. tidak mendengarkan pendapat orang lain
b. menertawakan pendapat orang lain
c. tidak mencela pendapat orang lain
9. Semua peserta musyawarah harus ,. . .
a. melupakan dan diam saja
b. menghargai dan melaksanakan
c. menghargai lalu di lupakn
10. Jika uang kembalianku berlebih , maka aku akan . . .
a. gunakan untuk jajan
b. berikan kepada teman
c. kembalikan ke tempat membeli
11. Orang jujur hidupnya akan . . .
a. mempunyai banyak uang
b. mempunyai banyak teman
c. mempunyai banyak kekayaan
12. Jika nilai ulangan ku jelek, aku akan . . .
a. membuang nilai ulangannku
b. mempunyai banyak teman
c. mempunyai bnyak kekayaan
13. Jika merusakkan mainan adik, maka aku harus . . .
a. membuang mainan tersebut
b. mengancam adik agar tidak melapor kepada ibu
c. meminta maaf kepada adik dan membetulkannya
14. Anak yang taat kepada Tuhan nya, bangun . . . setiap harinya karena selalu menunaikan sholat
a. malam – malam
b. pagi – pagi
c. kesiangan
15. Anak di siplin datang ke sekolah . . .
a. sesudah bel berbunyi
b. sebelum bel berbunyi
c. semaunya
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16. Anak yang selalu disiplin akan selalu . . . . orang lain.
a. di jauhi
b. di juluki sombong
c. di sayangi
17. Ketika ada kerja bakti di lingkungan rumah kita, yang kita lakukan adalah . . .
a. bermain dengan tetangga
b. ikut membantu sebisanya
c. semaunya
18. Pada hari minggu pagi, keluarga bahgia . . . agar rumah menjadi bersih dan rapi.
a. menonton tv
b. membersihkan rumah bersama – sama
c. tidur lagi
19. Pekerjaan yang dapat di lakukan dengan kerja sama ialah . . .
a. mengerjakan soal ulangan
b. mengerjakan tugas pribadi
c. mengerjakan tugas kelompok
20. Kita belajar dengan rajin supaya . . .
a. mendapat pujian guru
b. mendapat hadiah dari orang tua
c. menjadi anak yang pandai
II.
Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1) Dengan temanmu yang berbeda agama kamu harus tetap . . .
2) Jika bekal makanan temanmu jatuh dan tidak bisa di makan lagi kamu akan . . .
3) . . . . dan . . . dapat menghasilkan sumber makanan yang sehat dan bergizi untuk manusia
4) Bila tanaman layu, maka saya harus segera . . .
5) Akibat anak yang sering berbohong adalah akan . . .
6) Gambar di samping itu menunjukan musyawarah
di lingkungan . . .

7) Keputusan musyawarah tidak boleh mementingkan . . .
8) Orang tua akan sayang kepada kita jika kita selalu berkata dan bertindak . . . dalam kehidupan kita.
9) Agar selamat berkendaraan mobil harus memakai . . .
10) Keamanan dan ketentraman lingkungan sekolah adalah tanggung jawab . . .
III.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !
1)
2)
3)
4)
5)

Sebutkan 2 manfaat hidup rukun dan 2 akibat hidup tidak rukun !
Sebutkan dua syarat agar musyawarah berjalan dengan tertib dan lancar !
Berilah 3 contoh perbuatan jujur di sekolah !
Sebutkan 2 manfaat di siplin dan 2 akibat tidak di siplin di sekolah !
Tuliskan 2 contoh pekerjaan di masyarakat beserta fungsinya !
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