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Kata Pengantar

 Buku “Menjadi Indonesia” adalah buku pelajaran bahasa Indonesia yang 
disajikan melalui pendekatan bercerita tentang petualangan kakak beradik Doni dan 
Nesia yang berkesempatan mengunjungi beberapa daerah di wilayah Indonesia.

 Melalui bacaan dan cerita-cerita menarik dari petualangan Doni dan Nesia 
yang ada dalam buku ini, diharapkan anak-anak menjadi suka membaca dan 
sekaligus mengenal banyak adat istiadat, budaya, makanan khas, dan tempat 
wisata di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, anak-anak dapat 
mencintai bahasa Indonesia, mengenal Indonesia dan menjadi Indonesia.  

 Buku “Menjadi Indonesia” juga selaras dengan Kurikulum Nasional 2013. 
Melalui buku ini, anak-anak akan dipandu untuk mempelajari penggunaan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar melalui contoh dan latihan yang ada di dalam buku.

 Sasaran akhir buku ini adalah anak-anak dapat mengutarakan ide dan 
pemikirannya dengan runtut dan baik, menjadi komunikator yang baik dan efektif, 
secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 
dan benar, sebagai bahasa pemersatu bangsa.

Penerbit, PT ASTA Ilmu Sukses
Januari 2018
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TEMA MATERI KOSAKATA
TUJUAN

 PEMBELAJARAN
K-13

TEMA 1

Mari 
Berkenalan

•	 Perkenalan Doni, Nesia 
dan teman-temannya di 
kelas

•	 Perkenalan diri
•	 Nama-nama teman
•	 Kartu namaku

•	 berkenalan
•	 berlatih
•	 kesukaan
•	 lantang
•	 mengeja

•	 Mengenal cara 
berkenalan

•	 Memperkenalkan diri 
secara jelas

•	 Mengenal suara huruf 
dan suku kata

•	 Menulis nama dengan 
jelas dan rapi

•	 KD 3.3
•	 KD 4.3
•	 KD 3.9
•	 KD 4.9

TEMA 2

Suka Bercerita

•	 Lagu “Si Kancil Anak 
Nakal” 

•	 Cerita menggunakan 
boneka 

•	 Cerita “Keledai yang 
Baik”

•	 Lagu “Kalau Kau Suka 
Hati”

•	 ampun
•	 keledai
•	 komentar
•	 ladang 
•	 penghargaan

•	 Mengenal isi cerita 
•	 Bercerita menggunakan 

boneka
•	 Membaca dengan 

mengeja setiap suku kata
•	 Menulis kata yang tepat 

sesuai dengan gambar

•	 KD 3.3
•	 KD 4.3
•	 KD 3.4
•	 KD 4.4

TEMA 3

Cita-citaku

•	 Kegemaran dan cita-cita
•	 Cita-citaku
•	 Cerita “Atlet Pemenang 

Olimpiade”
•	 Pekerjaan dan cita-citaku

•	 astronaut
•	 atlet
•	 cita-cita
•	 dokter
•	 huruf kapital
•	 kegemaran
•	 koki
•	 komikus
•	 medali
•	 olimpiade
•	 perawat

•	 Mencocokkan gambar
•	 Menceritakan cita-cita
•	 Memahami isi cerita
•	 Melengkapi kalimat

•	 KD 3.5
•	 KD 4.5

TEMA 4

Liburanku

•	 Cerita “Memancing 
bersama Ayah”

•	 Lagu “Kapal Api”
•	 Cerita “Berkemah”
•	 Cerita liburanku

•	 api unggun
•	 berkemah
•	 bertamasya
•	 jangkrik
•	 mengepul
•	 nelayan
•	 pura
•	 senter
•	 suasana
•	 tenda
•	 umpan

•	 Menjelaskan isi cerita
•	 Bercerita tentang liburan
•	 Membaca cerita dengan 

suara yang sesuai
•	 Melengkapi kalimat 

dalam cerita

•	 KD 3.6
•	 KD 4.6
•	 KD 3.7
•	 KD 4.7

TEMA 5

Aku dan 
Keluargaku

•	 Cerita “Keluarga Doni”
•	 Pohon keluarga
•	 Cerita “Berhari Raya 

bersama Keluarga”
•	 Keluargaku

•	 hari besar
•	 hari raya
•	 istimewa
•	 meriah
•	 paman
•	 percakapan
•	 sepupu
•	 sulung
•	 syukur
•	 tante

•	 Mengenal hubungan 
kekeluargaan

•	 Bercerita tentang 
anggota keluarga

•	 Menerangkan isi cerita
•	 Menulis tentang keluarga

•	 KD 3.9
•	 KD 4.9
•	 KD 3.10
•	 KD 4.10
•	 KD 3.11
•	 KD 4.11

Peta Pembelajaran 1
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TEMA MATERI KOSAKATA
TUJUAN

 PEMBELAJARAN
K-13

TEMA 6

Pergi ke Pasar

•	 Cerita “Bersama Ibu Pergi 
ke Pasar”

•	 Toko yang menarik
•	 Puisi “Ke Pasar”
•	 Tempat belanja

•	 bergantian
•	 buah-buahan
•	 kesan
•	 menghafal
•	 pengalaman
•	 puisi
•	 sayur-sayuran
•	 sepasang
•	 sepotong
•	 tersasar

•	 Memahami isi 
percakapan

•	 Bercerita tentang suatu 
tempat

•	 Membaca puisi dengan 
lantang

•	 Menulis kesan tentang 
suatu tempat

•	 KD 3.6
•	 KD 4.6

TEMA 7

Berlibur ke Aceh

•	 Cerita “Belajar Bahasa 
Daerah”

•	 Baju dan makanan khas 
daerah

•	 Bacaan “Tempat-Tempat 
Wisata di Aceh”

•	 Nama-nama tempat 
wisata

•	 adat
•	 bencana
•	 beras ketan
•	 khas
•	 lepat
•	 museum
•	 pelestarian
•	 penyu
•	 tsunami
•	 wisata

•	 Mengenal bahasa daerah
•	 Bercerita tentang baju 

dan makanan khas 
daerah

•	 Menjelaskan isi bacaan
•	 Menulis kesan tentang 

suatu tempat

•	 KD 3.3
•	 KD 4.3
•	 KD 3.6
•	 KD 4.6

TEMA 8

Lingkungan
 Sekitarku

•	 Cerita “Berjalan-jalan 
Keliling Kota”

•	 Permainan Si Buta
•	 Cerita “Membantu Ibu di 

Rumah”
•	 Lingkungan yang asri

•	 arahan
•	 asri 
•	 berbagai
•	 harum
•	 kanan-kiri
•	 persimpangan
•	 peta
•	 serong
•	 terminal

•	 Memahami alur cerita
•	 Memberikan petunjuk 

arah
•	 Mencocokkan isi cerita
•	 Menulis kesan tentang  

gambar

•	 KD 3.6
•	 KD 4.6

TEMA 9

Bersopan Santun

•	 Cerita “Orang-Orang 
Berjasa”

•	 Sikap sopan santun
•	 Cerita “Membantu 

Teman”
•	 Ucapan terima kasih dan 

maaf

•	 berjasa
•	 berserakan
•	 kasir
•	 menyenggol
•	 musibah
•	 parkir
•	 pramusaji
•	 sikap
•	 situasi
•	 sopan santun

•	 Memahami pesan dalam 
cerita

•	 Memperagakan cara 
berlaku santun dan 
berbicara sopan

•	 Membaca cerita dengan 
bantuan gambar

•	 Menulis ucapan terima 
kasih dan permintaan 
maaf

•	 KD 3.8
•	 KD 4.8

Peta Pembelajaran 1
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TEMA MATERI KOSAKATA
TUJUAN

 PEMBELAJARAN
K-13

TEMA 10

Mengenal 
Komodo

•	 Cerita “Pergi ke Kebun 
Binatang”

•	 Percakapan seru 
bergambar

•	 Cerita “Mengenal 
Komodo”

•	 Binatang 
kesayanganku

•	 ciri-ciri
•	 ikan koki
•	 kadal
•	 lebah
•	 madu
•	 melengkung
•	 menyelam
•	 padang rumput
•	 punah
•	 tabel

•	 Memahami isi cerita 
•	 Memerankan 

percakapan 
bergambar 

•	 Menjelaskan isi cerita
•	 Menulis catatan 

dengan bantuan 
gambar

•	 KD 3.6
•	 KD 4.6
•	 KD 3.8
•	 KD 4.8

TEMA 11

Gunung Berapi

•	 Bacaan “Gunung 
Berapi”

•	 Gunung berapi pilihan
•	 Nama-nama gunung 

di Indonesia
•	 Huruf sambung

•	 abu
•	 aktif
•	 diungsikan
•	 lumpur
•	 makhluk
•	 perkebunan
•	 pertanian
•	 segar
•	 sejuk
•	 zat

•	 Memahami informasi 
dari bacaan

•	 Berbagi pikiran dengan 
kelompok

•	 Menjelaskan informasi 
dari bacaan

•	 Menulis kalimat 
dengan huruf 
sambung

•	 KD 3.6
•	 KD 4.6

TEMA 12

Mari Membaca 
Cerita

•	 Cerita “Kancil dan 
Buaya”

•	 Cerita berseri
•	 Cerita “Si Ayam Jago”
•	 Cerita bergambar

•	 akal
•	 berkokok
•	 cerdik
•	 dihuni
•	 elang
•	 hinggap
•	 melahap
•	 menerkam
•	 punggung
•	 purnama

•	 Menjelaskan isi cerita
•	 Bercerita 

menggunakan gambar
•	 Memahami isi cerita 
•	 Menyusun gambar 

menjadi cerita

•	 KD 3.6
•	 KD 4.6

Peta Pembelajaran 1
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Tujuan Pembelajaran

berkenalan        kesukaan  lantang    mengeja      berlatih

Kosakata

Mari Berkenalan

A.  Mengenal cara berkenalan
B.  Memperkenalkan diri secara jelas
C.  Mengenal suara huruf dan suku kata
D.  Menulis nama dengan jelas dan rapi

Revisi isi unit 1-4 revisi.indd   1 26/03/2019   15.56.31



Mari  Berkenalan

Halo. Saya Doni.
Umur saya 6 tahun.

Saya suka membaca buku.

Selamat pagi. 
Nama saya Budi. 

Umur saya 6 tahun.
Saya suka berenang.

Halo. Saya Nesia.
Umur saya 4 tahun.

Saya suka main piano.

Selamat pagi. 
Nama saya Nita.

Umur saya 6 tahun. 
Saya suka melukis.

A. Ayo Mendengarkan

Lihatlah gambar di bawah ini. Ayo, kita berkenalan dengan mereka!
Dengarkan gurumu membacakan, ya.

2 Tema 1  Mari Berkenalan
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Mengenalkan  Diri  Sendiri

Nah, sudahkah kamu mengenal mereka?

Siapa saja yang mengenalkan diri?

Berapa umur Doni?

Berapa umur Nesia?

Apa kesukaan Doni?

Apa kesukaan Nesia?

Siapa yang suka berenang?

Siapa yang suka melukis?

1

2

3

4

5

6

7

B.1

B. Ayo Berbicara

Yuk, sekarang kenalkan dirimu di depan kelas!
Berbicaralah dengan jelas dan lantang. Jangan malu, ya.

Lihatlah gambar di bawah ini. Ayo, kita berkenalan dengan mereka!
Dengarkan gurumu membacakan, ya.

3Tema 1  Mari Berkenalan
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4 Tema 1  Mari Berkenalan

Majulah ke depan kelas. Tunjukkan bagaimana caramu berkenalan. 

Bacalah huruf-huruf ini dengan suara lantang.
Kamu juga dapat melakukannya sambil menyanyikannya. 

B.2

Orang berkenalan dengan cara yang berbeda-beda.

 a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t
u v w x y z

C.1

C. Ayo Membaca

Memperagakan  Cara  Berkenalan

Mengenal  Suara  Huruf  dan  Suku  Kata
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5Tema 1  Mari Berkenalan

Sekarang cobalah membaca suku kata di bawah ini. 

Cobalah menyambung-nyambungkan huruf-huruf lainnya.

Bacalah dengan menyambung hurufnya.

 a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t
u v w x y z

C.2

  u

 d  u

du  du

  o

 j  o

 jo  jo

  e

 b  e

be  be

  i

 n  i

ni  ni

  a

 t  a

ta  ta

Membaca  dengan  Mengeja

 

 

 

 

 

 

 ma mi mu me mo

 na ni nu ne no

 ra ri ru re ro

 ta ti tu te to

 da di du de do

 ha hi hu he ho

 ja ji ju je jo

 ka ki ku ke ko
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6 Tema 1  Mari Berkenalan

Cobalah membaca nama-nama lain.

Bacalah sekali lagi nama-nama mereka.

Saya Doni.
Sa - ya
Do - ni

Saya Nita.
Sa - ya
Ni - ta

Budi Nita
Doni

Nesia Dodi

Ika

  u      i

 b  u    d  i

  bu      di

   Bu -  di

  o      i

 d  o    d  i

  do      di

   Do -  di

  e      i  a

 n  e    s  i a

  ne      si  a

       Ne  -   si  -  a

Budi Dodi Nesia

NesiaBudi Dodi

Yuk, kita baca dengan suara lantang dengan mengeja! 
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7Tema 1  Mari Berkenalan

Perhatikanlah gambar di bawah ini. Ingatkah kamu nama-nama mereka?
Tulis nama-nama mereka dengan rapi, ya. 

D.1

Berlatihlah menulis namamu dan nama teman-temanmu.

1 2
2

21 11

D. Ayo Menulis

Menulis  Nama
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8 Tema 1  Mari Berkenalan

Kartu Nama Saya

Nama     : 

Umur     : 

Kesukaan:

Tulislah beberapa hal tentang dirimu. 

D.2

Kata Arti
berkenalan bersalaman dan berbicara untuk saling mengenal

kesukaan kegiatan yang sering kita lakukan dengan hati senang

lantang jelas dan terdengar

mengeja menyebutkan huruf satu per satu

berlatih belajar dan membiasakan melakukan sesuatu

Mengisi  Kartu  Namaku
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