MODUL PKn SD KELAS 2

LES PRIVAT INSAN CERDAS

PKn
Semester 1
Hidup Rukun
Ringkasan materi
 hidup rukun dapat di lakukan di mana saja di rumah atau di sekolah
 hidup rukun di sekolah banyak sekali manfaatnya
 dengan hidup rukun kita akan menjadi banyak teman
 jika kita kesulitan pasti teman kita akan membantu
 jika kita mendapt kesenangan akan berbagi bersama
 di rumah kita harus hidup rukun dengan adik dan kakak
 dengan hidup rukun kita dapat saling membantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah sehingga
pekerjaannya cepat selesai
 selain hidup rukun kita juga harus saling menolong dan saling berbagi
 tolong menolong dapat di lakukan di mana saja
Bacalah cerita di bawah ini !
ibu guru sedang bercerita tentang kehidupan rukun
antar teman dan saudara
meskipun banyak perbedaan tetapi kita harus
hidup rukun , itulah saran bu guru
murid murid mendengarkan cerita bu guru
dengan seksama, mereka berjanji dalam
hati akan mengikuti saran bu guru
dengan hidup rukun maka kita akn hidup
tentram, nyaman, dan bahagia
I.

jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan cerita di atas !
1) apa yang sedang ibu guru ceritakan ?
2) apa saran yang di berikan bu guru ?
3) bagaimana sikap murid murid saat ibu guru bercerita ?
4) apa janji murid-murid ?
5) apa yang akan terjadi apabila hidup rukun ?
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apabila perilaku rukun dan gambarapabila prilaku tidak rukun !

berilah gambar

1. selalu bertengkar dengan adik

2. mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah

3. suka membantu teman

4. sering mencela teman

5. menonton tv bersama keluarga

6. suka marah marah kepada orang tua

7. memberi salam sebelum berangkat sekolah

8. mengganggu teman yang sedang belajar

9. menghargai perbedaan agama

10. membantu ibu menyapu di rumah

III.
silanglah (X) huruf a , b , c pada jawaban yang benar !
1. contoh hidup rukun dengan anggota keluarga adalah . . .
a. merebut mainan anak
b. belajar bersama kakak
c. memarah adik
2. apabila ada teman yang bertengkar sebaiknya kita . . .
a. memisahkan mereka
b. ikut bertengkar
c. diam saja
3. contoh hidup rukun dalam belajar di kelas adalah . . .
a. membantu teman yang kesulitan belajar
b. ikut teman mencontek
c. membuat keributan
4. apabila ada teman yang menangis sebaiknya kita . . .
a. memarahinya
b. menghiburnya
c. suruh dia diam
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5. budi meminjamkan penghapus kepada lia
lia mengucapkan terima kasih
ternyata hidup rukun . . .
a. merugikan
b. menguntungkan
c. mengecewakan
IV.
isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1) jka adik bertanya sebaiknya kamu . . .
2) jika kamu melakukan kesalahan kepada ibu mu sebaiknya . . .
3) contoh hidup rukun dalam beribadah di rumah adalah . ..
4) memaafkan kesalahan orang lain merupakan perbuatan . . .
5) akibat kita tidak rukun dengan teman adalah . . . .

Perbedaan
Ringkasan materi
 Indonesia adalah Negara kita
 wilayah Indonesia sangat luas penduduk nya juga banyak
 Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama
 di Indonesia kita mengenal ada 5 agama yaitu islam Kristen katolik budha hindu
 agama islam beribadah di masjid agama Kristen dan katolik di gereja
agama hindu di pura
agama budha di wihara
 berbagai macam suku bangsa yaitu suku sunda jawa bali sumatera nusa tenggara Sulawesi Maluku
papua
 itu semua adalah saudara kita setanah air
 meskipun berbeda beda kita tidak boleh saling mengejek
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Bacalah cerita di bawah ini !

ali mempunyai 4 orang sahabat
yang pertama bernama gusti
ia berasal dari bali dan memeluk agam hindu
gusti rajin berdoa dan pergi sembahyang ke pura
sahabat ali yang kedua bernama daril
ia memeluk agama budha
ia rajin berdoa dan pergi sembahyang ke wihara
sahabat ali yang ketiga bernama marcel
ia memeluk agama kristen
ia rajin berdoa dan pergi ke gereja
sahabat ali yang terakhir bernama fahri
ia memeluk agama yang sama dengan ali
yaitu islam
ia rajin berdoa dan pergi shalat di mesjid
bersama ali
meskipun mereka berbeda agama tetapi
mereka tetap rukun dan sering bermain
layangan bersama sama
I.

tulislah huruf b jika pertanyaan itu benar dan s jika pernyataan itu salah !

1.

daril rajin berdoa dan pergi sembahyang ke gereja

2. ali dan fahri mempunyai agama yang sama
3. tempat ibadah gusti adalah pura
4. ali, gusti, daril, marcel dan fahri hidup rukun
dan sering bermain layang layang
5. marcel pemeluk agama kristen
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tuliskan nama teman mu pada tabel di bawah ini sesuai dengan jelas kelamin !
No

nama teman laki laki

nama teman perempuan

1.
2.
3.
4.
5.

III.

silanglah (x) huruf a, b, c pada jawaban yang benar!

1. meski berbeda suku bangsa kita harus tetap . . .
a. bermusuhan
b. rukun
c. kenal
2. apabila ada teman yang ingin beribadah sebaiknya kita . . .
a. mengajaknya bermain
b. mempersilahkan untuk beribadah
c. mengganggunya
3. kita berteman sebaiknya . . .
a. harus dengan laki – laki saja
b. harus dengan perempuan saja
c. tidak membeda bedakan jenis kelamin
4. yang bertugas piket di kelas adalah . . .
a. semua murid di kelas
b. hanya murid laki laki saja
c. hanya murid perempuan saja
5. memusuhi teman yang berbeda agama merupakan perbuatan . . .
a. terpuji
b. tidak terpuji
c. baik
IV.
isilah titik titik di bawah ini dengan benar !
1) kita harus saling . . . . . meskipun berbeda agama
2) yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas adalah . . .
3) membeda-bedakan teman merupakan perilaku . . .
4) mengejek teman dapat mengakibatkan . . .
5) kita melakukan tugas piket agar . . .

INSAN CERDAS-KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

-88 -

MODUL PKn SD KELAS 2
V.

LES PRIVAT INSAN CERDAS

carilah nama 4 tempat ibadah pada teka teki silang di bawah ini, posisi dapat menyamping ke
kanan, kiri, atas, bawah maupun miring !
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Tata Tertib
Ringkasan materi :
 tata tertib di sebut juga peraturan
 tata tertib itu sangat penting baik di rumah ataupun di sekolah
 sekolah membuat tata tertib untuk di taati bersama oleh seluruh warga sekolah
 tata tertib juga mengatur kebersihan sekolah seperti tidak boleh membuang sampah sembarang
 contoh tata tertib di sekolah adalah datang ke sekolah tepat waktu berdoa sebelum belajar
menjaga kebersihan sekolah
sopan dan hormat kepada ibu dan bapak guru
I.
1.

2.

3.

4.

5.

silanglah (x) huruf a, b, c pada jawaban yang benar!
setelah bangun tidur sebaiknya kita . . .
a. membereskan tempat tidur
b. makan
c. menonton tv
pakaian sekolah yang kotor sebaiknya kita simpan di . . .
a. tempat tidur
b. mesin cuci
c. meja belajar
saat di kelas kita perlu taat kepada . . .
a. guru
b. orang lain
c. penjaga kantin
shalat tidak tepat waktu merupakan perilaku tidak tertib dalam . . .
a. berteman
b. berpakaian
c. beribadah
tertib di dalam rumah antara lain . . .
a. menonton tv setiap hari
b. mengganggu adik
c. menyimpan sepatu pada tempatnya
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6. perhatikan gambar di bawah ini

7.

8.

9.

10.

II.

Gambar di atas merupakan perilaku tertib dalam hal . . .
a. kebersihan
b. berpakaian
c. upacara
tata tertib sekolah harus di taati oleh . . .
a. semua warga sekolah
b. semua guru
c. semua murid
apabila melihat sampah berserakan di kelas , sebaiknya kita . . .
a. melapor ke bu guru
b. membuang ke tempat sampah
c. diam saja
perilaku tertib pada saat upacara adalah . . .
a. menyimak dengan serius
b. mengobrol dengan teman
c. duduk
sebelum kita belajar di kelas, sebaiknya . . .
a. mengobrol
b. berdoa
c. berolahraga

bacalah teks di bawah ini kemudian jawablah pertanyaan nya dengan tepat !
Jadwal kegiatan aya sebelum pergi ke sekolah
1. jam 05.30 bangun tidur lalu membereskan tempat tidur
2. jam 05.45 shalat
3. jam 06.00 mandi
4. jam 06. 15 sarapan
5. jam 06.30 pergi ke sekolah
6. jam 09.30 pulang sekolah
Aya selalu tertib dalam melaksanakan kegiatannya
1. apakah kamu punya jadwal seperti aya ?
2. jam berapa aya bangun setiap harinya ?
3. apakah aya suka membereskan tempat tidurnya ?
4. jam berapa aya pergi sekolah ?
5. apakah aya tertib dalam melaksanakan jadwal kegiatannya ?
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masukan perilaku tertib di bawah ini ke kotak di bawahnya yang sesuai !

memperhatikan guru

membereskan kamar

mengerjakan tugas piket
kelas
tidur tepat waktu

menyimpan pakaian
kotor pada tempatnya

tertib di perpustakaan

membantu ibu

tidak mengobrol di kelas

tertib pada waktu
upacara

memberi salam sebelum
masuk rumah

no

Tertib di lingkungan
rumah

no

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Tertib di lingkungan sekolah
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ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
I.

silanglah (x) huruf a,b,c pada jawaban yang benar !
1. apabila adik kita berbeda jenis kelamin dengan kita sebaiknya kita . . .
a. memusuhinya
b. menyayanginya
c. membencinya
2. perhatikan gambar di bawah ini !

Sesuai dengan gambar di atas , meskipun berbeda warna kulit dan
suku bangsa tetapi harus tetap saling . . .
a. menghargai
b. meledek
c. mencemooh
3. jika tetangga kita beda suku bangsa dengan kita meminta tolong sebaiknya kita . . .
a. tidak menolongnya karena beda suku bangsa
b. menolongnya tanpa membeda bedakan suku bangsa
c. diam saja
4. perhatikan gambar di bawah ini !
Gambar di atas contoh hidup rukun di lingkungan . . .
a. keluarga
b. sekolah
c. teman teman

5. tuhan menciptakan kita bemacam macam suku bangsa untuk saling . . .
a. menghormati
b. memusuhi
c. membeda bedakan
6. contoh hidup rukun dengan orang tua . . .
a. mencium tangan sebelum berangkat sekolah
b. memaksa ibu membeli mainan
c. marah kepada orang tua
7. sepulang sekolah sepatu seharusnya langsung di simpan di . . .
a. mesin cuci
b. rak sepatu
c. bawah meja makan

INSAN CERDAS-KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

-92 -

MODUL PKn SD KELAS 2

LES PRIVAT INSAN CERDAS

8. tertib dalam belajar di rumah adalah . . .
a. meminta bantuan kakak apabila ada soal yang sulit
b. mengganggu adik
c. belajar sambil tidur
9. saat di rumah kita harus taat kepada . . .
a. orang lain
b. orang tak di kenal
c. orang tua
10. perhatikan gambar di samping ini !
Gambar di samping menunjukkan tertib setelah . . .
a. bangun tidur
b. belajar
c. olahraga

II.

tuliskan perilaku rukun dan tidak rukun pada kotak di bawah ini!
Perilaku rukun

1.
2.
3.
4.
5.

Perilaku tidak rukun
1.
2.
3.
4.
5.
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isilah titik titik dengan mengurutkan kalimat di bawah ini sesuai dengan gambar!
irman sarapan dengan makanan yang di sediakan oleh ibunya
sebelum bu guru masuk , irman membaca buku terlebih dahulu
hari ini irman bangun jam 05.30
setiap hari irman berjalan kaki ke sekolah
setelah bangun irman mandi dengan bersih

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)
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Semester 2
Hak
Ringkasan materi :
 hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki
 hak anak di rumah adalah
- mendapat perlindungan dari orang tua
- mendapat keamanan
- mendapat pendidikan
- mendapatkan kasih sayang dari orang tua
- berhak untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi
- berhak untuk bermain
 hak anak di sekolah
- mendapat pelajaran dari guru
- mendapatkan buku buku pelajaran
- mendapatkan pelayanan dari sekolah
- berhak mendapat nilai dari guru
I.
berilah tanda silang pada jawaban yang benar!
1. apabila kamu sakit kamu berhak mendapatkan kasih sayang dari . . .
a. orang tua
b. orang lain
c. tetangga
2. perhatikan gambar di bawah ini

3.

4.

5.

6.

Gambar tersebut menunjukan bahwa anak berhak untuk . . .
a. bermain
b. belajar
c. mendapatkan kasih sayang
ayah dan ibu menyekolahkan ku, dan di sekolah aku mempunyai banyak teman, ku merasa senang
karena mendapatkan . . .
a. hak
b. kewajiban
c. tugas
contoh hak anak di rumah adalah . . .
a. membantu ibu masak
b. mendapat uang jajan
c. mengganggu adik
orang tua menyekolahkan kita agar kita. . .
a. pintar
b. bodoh
c. malas
contoh hak murid memberi pendapat di sekolah adalah . . .
a. menolong teman
b. mengusulkan supaya di sediakan tempat sampah
c. mengobrool di kelas
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7. sarah telah mengisi ulangan dengan benar, sarah berhak mendapatkan . . . yang tinggi dari guru.
a. kado
b. nilai
c. pujian
8. contoh hak murid di perpustakaan adalah . . .
a. membaca buku yang ada di perpustakaan
b. mengobrol dengan teman
c. mengganggu teman yang sedang membaca
9. di kelas kita berhak mendapatkan pelajaran dari . . .
a. penjaga sekolah
b. orang tua
c. guru
10. perhatikan gambar

Gambar tersebut merupakan hak anak dalam memperoleh . . .
a. kasih sayang
b. pendidikan
c. mengeluarkan pendapat
II.
hubungkan perilaku di bawah ini yang sesuai dengan hak atau bukan hak !

mengasuh anak
hak
mendapat pakaian
yang layak

menyampaikan
pendapat

bermain bersama
teman
menolong teman

menuruti kedua
orang tua

mendapatkan
pendidikan

mendapat pelayanan
kesehatan
bukan hak

memperhatikan guru
mendapatkan nilai dari
guru

INSAN CERDAS-KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

-96 -

MODUL PKn SD KELAS 2
III.

LES PRIVAT INSAN CERDAS

ayo ceritakan hak apa saja yang sudah kamu dapatkan dari orang tuamu. tuliskan di kotak di
bawah ini ya . . .

hak yang aku dapatkan dari orang tuaku
antara lain . . .
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Kewajiban
Ringkasan materi
 kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan
 kewajiban kita di rumah
- menghormati orang tua
- membantu pekerjaan orang tua
- belajar dengan tekun
- berdoa untuk orang tua
- melaksanakan nasihat orang tua
- mengucapkan salam kepada orang tua
 kewajiban di sekolah
- menaati peraturan sekolah
- belajar dengan rajin
- berkata sopan kepada guru
- memberi salam jika bertemu guru

nama ku rudi, aku mempunyai kakak yang bernama rendi
aku dan keluarga ku sering berkumpul dan mengobrol
di ruang keluarga
ibu selalu menasehati ku untuk selalu
melakukan kewajiban ku di rumah
kewajiban di rumah antara lain harus
menghormati kedua orang tua ku , menghormati kakak ku,
membantu ibu di rumah dan mengerjakan pr
aku selalu mendengarkan nasihat ibu
dan melaksanakan kewajibanku di rumah
ibu senang sekali bila aku menuruti nasihatnya
I. jawab pertanyaan di bawah sesuai dengan teks di atas !
1. apakah rudi mempunyai kakak ?
2. apa nasihat ibu kepada rudi ?
3. apa saja kewajiban rudi di rumah ?
4. apakah rudi selalu menuruti nasihat ibunya ?
5. apakah kamu selalu melaksanakan kewajiban di rumah ?
II. berilah tanda silang pada jawaban yang benar !
1. apabila ada teman yang sakit, sebaiknya kita . . .
a. menengoknya
b. membiarkannya
c. memarahinya
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2. apabila kita rajin membaca maka akan . . .
a. menambah uang jajan
b. menambah pengetahuan
c. malas belajar
3. contoh kewajiban murid di kelas adalah . . .
a. menjaga kebersihan kelas
b. mendapatkan nilai bagus
c. jajan di kantin sekolah
4. jika kita kesulitan mengerjakan pr sebaiknya kita . . .
a. mencontek punya teman
b. tidak usah mengerjakan
c. bertanya pada orang tua
5. apabila kita melihat sampah berserakan maka kewajiban kita adalah . . .
a. menginjak nya
b. membuang ke tempat sampah
c. diam saja
6. saat adik menangis, sebaiknya aku . . .
a. menghiburnya
b. mengganggunya
c. mencubitnya
7. yang berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan adalah . . .
a. pak rt
b. ayah
c. semua warga
8. kerja bakti di lakukan dengan maksud . . .
a. membersihkan lingkungan
b. mengumpulkan uang
c. membantu tukang sampah
9. saat berbicara dengan guru sebaiknya . . .
a. berbicara dengan keras
b. sopan
c. berbisik bisik
10. ronda malam di adakan dengan maksud . . .
a. menjaga keamanan lingkungan
b. agar tidak ada tamu yang datang
c. membersihkan lingkungan
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hubungkan gambar dengan pernyataan yang sesuai !

ikut membantu kerja
bakti

mengikuti upAcara
dengan hikmat

pamit kepada ke dua
orang tua sebelum
pergi ke sekolah

tidak berisik di
perpustakaan
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ULANGAN AKHIR SEMESTER 2
I.

berilah tanda silang pada jawaban yang benar!

1. hak anak mendapatkan makanan bergizi agar . . .
a. sehat
b. mudah sakit
c. lesu
2. selain belajar anak anak mempunyai hak untuk . . .
a. bermalas malasan
b. membantu orang tua
c. bermain
3. perhatikan gambar di bawah ini

gambar di atas menunjukan bahwa andi mempunyai hak . . .
a. mengeluarkan pendapat
b. belajar
c. tamasya
4. selain belajar anak anak mempunyai hak untuk . . .
a. bermain
b. bermalas malasan
c. membantu orang tua
5. ayah dan ibu harus bersikap . . . kepada semua anaknya
a. adil
b. membeda bedakan
c. tidak peduli
6. perilaku yang kurang baik saat guru menerangkan pelajaran adalah . . .
a. memperhatikan
b. menyimak
c. mengobrol dengan teman
7. membantu ibu , memperhatikan guru merupakan . . . aku
a. hak
b. kewajiban
c. aturan
8. jika ada teman yang mencontek sebaiknya kita . . .
a. mencontohnya
b. menasehati nya
c. diam saja
9. melaksanakan hak dan kewajiban harus . . .
a. seimbang
b. berat sebelah
c. terpaksa
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10. yang harus menjagA lingkungan adalah . . .
a. semua warga
b. ayah
c. tetangga
II.

gambar apabila jawabannya iya danapabila jawabannya tidak pada bulatan di
sampingnya!

aku sering membantu ibu

aku pernah mendapatkan
hadiah dari ayah

ibu memberiku makanan
bergizi

aku selalu belajar dengan
giat
orang tuaku merawat aku
ketika sakit
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III.

LES PRIVAT INSAN CERDAS

perhatikan cerita di bawah ini!

setiap hari jumat sd sari selalu
mengadakan kerja bakti
kerja bakti di lakukan oleh semua warga sekolah
murid murid, guru, dan penjaga sekolah
sari sangat senang
sari selalu mengikuti kerja bakti
kerja bakti di lakukan agar sekolah bersih
semua murid mengikuti kerja bakti
dengan senang hati
sari menyapu halaman sekolah
meskipun capek sari tetap semangat
selesai kerja bakti sari langsung masuk kelas
sekolah menjadi bersih dan nyaman
isilah daftar berikut beri tanda centang pada salah satu kolom sesuai dengan cerita di atas !

no.
1.

pernyataan
kerja bakti setiap hari sabtu

2.

5.

Kerja bakti di lakukan oleh semua
warga sekolah
Sari selalu mengikuti kerja bakti
di sekolahnya
Kerja bakti di lakukan agar
sekolahnya mahal
Sari menyapu kelas

6.

Sari capek dan mengeluh

7.

Selesai kerja bakti sari langsung
pulang
Setelah kerja bakti sekolah
menjadi bersih dan nyaman

3.
4.

8.

betul

salah

INSAN CERDAS-KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

-103 -

