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 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 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
Juni, 2018

Kata Pengantar
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TEMA MATERI KOSAKATA
TUJUAN

 PEMBELAJARAN

KD 

K-13

TEMA 1

Di Rumah 
Bersama 
Keluarga

•	 Cerita “Makan Malam 
Penuh Cerita”

•	 Kegiatanku di rumah
•	 Cerita “Makan Bersama 

menggunakan Daun 
Pisang”

•	 Menata meja makan

•	 alas
•	 berkunjung
•	 kebiasaan
•	 kuman
•	 lauk 
•	 lezat
•	 manfaat
•	 menata
•	 nikmat

•	 Menjelaskan isi cerita 
sederhana 

•	 Menceritakan gambar
•	 Memahami isi bacaan 
•	 Mengenal kata kerja 

dalam kalimat

•	 3.3
•	 4.3

TEMA 2

Kita Semua 
Berteman

•	 Percakapan “Inilah 
Indonesia”

•	 Cerita asal-usulku
•	 Percakapan “Kenali 

Beragam Agama”
•	 Asal-usul keluargaku

•	 asal-usul
•	 berwarna-warni
•	 budaya
•	 ibadah
•	 keberagaman 
•	 ondel-ondel
•	 penampilan
•	 rumah adat
•	 suku

•	 Mengenal bentuk 
percakapan 

•	 Menceritakan asal-usul 
diri 

•	 Memahami informasi 
keberagaman budaya

•	 Mengenal pemakaian 
kata depan di dan ke

•	 3.1
•	 4.1
•	 3.3
•	 4.3
•	 3.10
•	 4.10

TEMA 3

Bertualang 
di Kalimantan

•	 Pantun “Kudapan Khas 
Pontianak”

•	 Percakapan seru 
bergambar 

•	 Catatan petualangan 
Doni dan Nesia di 
Kalimantan

•	 Formulir kehilangan 
barang

•	 bertualang 
•	 diapit
•	 formulir
•	 kayak
•	 kemarau
•	 kudapan
•	 lidah buaya
•	 pasar apung
•	 pengkang
•	 santan
•	 tandatangan 
•	 wisatawan

•	 Mengenal pantun dan 
isinya 

•	 Memerankan percakapan 
dengan nada dan 
gerakan

•	 Memahami informasi 
bacaan 

•	 Mengenal pengisian 
formulir

•	 3.3
•	 4.3
•	 3.6
•	 4.6

TEMA 4

Danau Toba 
yang Indah

•	 Bacaan “Wisata 
Sumatera Utara”

•	 Ajakan berkunjung ke 
tempat wisata

•	 Cerita “Legenda Danau 
Toba”

•	 Poster wisata

•	 air terjun
•	 aksesori
•	 festival
•	 karnaval
•	 kerajianan
•	 legenda
•	 menakjubkan
•	 menjelma
•	 merencanakan
•	 provinsi
•	 syarat
•	 ulos

•	 Memperoleh informasi 
dari bacaan 

•	 Memerankan percakapan 
kreatif 

•	 Memahami pesan moral 
cerita 

•	 Mengenal kalimat ajakan

•	 3.1
•	 4.1
•	 3.3
•	 4.3

Peta Pembelajaran 2
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TEMA MATERI KOSAKATA
TUJUAN

 PEMBELAJARAN

KD 

K-13

TEMA 5

Aku Mandiri

•	 Lagu “Aku Anak Mandiri”
•	 Diskusi kegiatan yang 

dilakukan sendiri
•	 Bacaan “Kisah 

Perjuangan Teman-
Teman”

•	 Cerita “Hariku”

•	 alas kaki
•	 jurang
•	 kisah
•	 mandiri
•	 mentari
•	 mewawancarai
•	 mobil pribadi
•	 perjuangan
•	 sarapan
•	 sebilah terjal
•	 spontan

•	 Menanggapi isi lagu 
dengan gerakan

•	 Mengenal cara 
mewawancarai teman

•	 Memahami isi bacaan 
bergambar 

•	 Menulis beberapa 
kalimat pendek

•	 3.3
•	 4.3
•	 3.10
•	 4.10

TEMA 6

Buang Sampah 
di Tempatnya

•	 Bacaan “Perjalanan 
Sampah Kita”

•	 Wawancara dengan  
petugas sampah

•	 Artikel “Banyak Sampah, 
Penyu Menderita?”

•	 Ajakan peduli sampah

•	 artikel
•	 dimusnahkan
•	 diolah
•	 dipilah
•	 pupuk
•	 ulah
•	 menderita
•	 mencemari
•	 sementara
•	 stiker
•	 timbunan 
•	 ubur-ubur

•	 Memahami dan 
menanggapi isi bacaan

•	 Mengenal cara 
mewawancarai dan 
mempresentasikan 
laporannya 

•	 Mengenal informasi 
sebuah artikel

•	 Membuat kalimat ajakan

•	 3.4
•	 4.4

TEMA 7

Aksi Sosial 
Sekolahku

•	 Cerita fabel “Senang Bisa 
Ikut Menyumbang”

•	 Kunjungan ke panti 
wreda

•	 Artikel “Bencana Alam di 
Sinabung”

•	 Aksi sosialku

•	 aksi
•	 disumbangkan
•	 kelalaian
•	 korban
•	 layak
•	 lingkungan
•	 panti wreda
•	 rukun
•	 serentak
•	 sosial
•	 sukarelawan

•	 Memahami dan 
menanggapi isi cerita 

•	 Bercerita tentang 
kegiatan sosial  

•	 Memahami isi informasi 
artikel

•	 Menulis paragraf dengan 
panduan

•	 3.1
•	 4.1
•	 3.8
•	 4.8
•	 3.9
•	 4.9

TEMA 8

Ayo Hemat Air

•	 Puisi “Manfaat Air”
•	 Survei tentang kebiasaan 

hemat air
•	 Bacaan “Wisata Air 

Terjun”
•	 Poster “Ayo Hemat Air”

•	 bening
•	 berbuih  
•	 bergemuruh
•	 keran
•	 keruh
•	 lembah
•	 mengalir (alir)
•	 menghemat  
•	 objek
•	 survei

•	 Memahami isi dan pesan 
puisi 

•	 Memberi pendapat 
dalam kelompok 

•	 Memahami isi informasi 
artikel

•	 Membuat kalimat ajakan 
dalam poster

•	 3.3
•	 4.3
•	 3.5
•	 4.5

Peta Pembelajaran 2
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TEMA MATERI KOSAKATA
TUJUAN

 PEMBELAJARAN

KD 

K-13

TEMA 9

Pergi ke Sawah

•	 Puisi “Ayo ke Sawah”
•	 Puisi karyaku
•	 Artikel “Sistem Irigasi 

Subak”
•	 Bacaan pendek “Dari 

Mana Asal Nasi?”

•	 bendungan
•	 diciptakan
•	 gabah
•	 irigasi
•	 melambai-lambai
•	 padi
•	 panen
•	 pematang sawah
•	 sawah
•	 sistem
•	 terowongan
•	 UNESCO
•	 warisan 

•	 Memahami isi puisi anak
•	 Membaca puisi dengan 

baik
•	 Memahami bacaan 

dengan bantuan gambar
•	 Melengkapi kalimat 

dengan kata kerja

•	 3.3
•	 4.3
•	 3.5
•	 4.5

TEMA 10

Si Bunga Raksasa

•	 Cerita “Si Bunga Raksasa”
•	 Tempat piknik pilihanku
•	 Artikel “Sejarah Bunga 

Rafflesia Arnoldii”
•	 Ciri-ciri	bunga	Rafflesia	

Arnoldii

•	 bangkai
•	 ilmuwan
•	 kagum
•	 konservasi 
•	 langka
•	 menyengat
•	 piknik
•	 sejarah
•	 semak belukar
•	 unik

•	 Mendapat informasi dari 
bacaan 

•	 Memberi pendapat dan 
menceritakan kegiatan

•	 Memahami isi dan detail 
informasi bacaan

•	 Menulis kalimat-kalimat 
pendek 

•	 3.3
•	 4.3
•	 3.7
•	 4.7

TEMA 11

Di Jalan Raya

•	 Bacaan “Rambu-Rambu 
Lalu Lintas”

•	 Percakapan “Doni dan 
Nesia Tersesat”

•	 Pantun “Bepergian”
•	 Artikel pendek “Berhati-

hati di Jalan”

•	 cucur
•	 gurita
•	 mengebut
•	 mengendarai
•	 menyetir
•	 pantun
•	 pacet
•	 rambu-rambu
•	 stasiun
•	 tersesat 

•	 Memahami isi dan pesan 
bacaan 

•	 Memerankan percakapan
•	 Membaca pantun 

dengan nada yang benar
•	 Menulis paragraf 

sederhana

•	 3.2
•	 4.2
•	 3.5
•	 4.5

TEMA 12

Pahlawan-
Pahlawanku

•	 Puisi “Untung Ada Kakak”
•	 Cerita sosok pahlawan
•	 Puisi “Guruku Pahlawanku”
•	 Karangan pendek 

“Pahlawan Hidupku”

•	 berkostum
•	 buruk
•	 disiplin 
•	 jasa
•	 memberkati
•	 pahlawan
•	 sederhana
•	 tanda jasa
•	 teladan

•	 Memahami pesan moral 
bacaan 

•	 Memberi pendapat 
sendiri 

•	 Mengenal bahasa puisi
•	 Mengenal kata-kata 

ungkapan 

•	 3.4
•	 4.4
•	 3.5
•	 4.5

Peta Pembelajaran 2
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Tujuan Pembelajaran

Di Rumah Bersama Keluarga

A.  Menjelaskan isi cerita sederhana
B.  Menceritakan gambar
C.  Memahami isi bacaan
D.  Mengenal kata kerja dalam kalimat

kebiasaan menata lezat berkunjung alas
lauk   manfaat kuman nikmat 

Kosakata
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Apa kebiasaan di rumah Doni dan Nesia?
Mereka selalu makan malam bersama dengan ayah dan ibunya.
Yuk, kita dengarkan gurumu membacakan.

Cerita  “ Makan  Malam  Penuh  Cerita ”

A. Ayo Mendengarkan

Makan Malam Penuh Cerita

Untuk dibacakan oleh guru

Ini waktunya makan malam
Saatnya Ayah, Ibu, Doni, dan Nesia berkumpul
menikmati makan malam
sambil berbagi cerita

Ini waktunya makan malam
Doni dan Nesia membantu dengan riang 
menata meja makan
menyiapkan makanan

Jika semua sudah siap
semua berkumpul dan berdoa
mengucapkan terima kasih
untuk makanan yang lezat

Bila keluarga Paman Heri berkunjung
makan malam menjadi semakin meriah 
karena Paman Heri pintar bercerita
Acara makan malam pun penuh tawa

2 Tema 1  Di Rumah bersama Keluarga
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1  Kebiasaan apa yang dilakukan keluarga Doni di waktu malam?

_________________________________________________________

2  Apa yang dilakukan Doni dan Nesia sebelum makan malam? 

_________________________________________________________

3  Apa yang dilakukan Doni dan Nesia saat makan malam sudah siap? 

_________________________________________________________

4  Apa yang membuat makan malam mereka lebih meriah?

_________________________________________________________

Kata Arti

kebiasaan sesuatu yang biasa dikerjakan

menata mengatur dengan rapi 

lezat rasanya enak

berkunjung pergi ke suatu tempat untuk menjumpai 
seseorang atau melihat sesuatu

3Tema 1  Di Rumah bersama Keluarga
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Doni, Nesia, dan keluarganya suka melakukan kegiatan bersama di rumah. 
Ceritakan apa yang mereka lakukan dalam tiga gambar ini dengan 
kalimat lengkap, ya.
•	 Sebutkanlah apa yang mereka lakukan secara bersama. 
•	 Sebutkanlah siapa yang melakukan kegiatan apa. 

Apa kegiatan yang sering kamu lakukan bersama ayah, ibu, kakak, atau adikmu 
di rumah? 
Gambarkan, lalu ceritakan di depan kelas, ya.

B. Ayo Berbicara

Menceritakan  GambarB.1

Menggambar  dan  Menceritakan  GambarB.2

4 Tema 1  Di Rumah bersama Keluarga
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Apa yang kamu ketahui tentang daun pisang?

Pernahkah kamu melihat kebiasaan makan bersama menggunakan daun pisang?

C. Ayo Membaca

5Tema 1  Di Rumah bersama Keluarga
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Makan Bersama Menggunakan Daun Pisang

        Cara makan bersama banyak orang 
ini adalah cara menyampaikan rasa syukur 

kepada Tuhan atas segala kebaikan yang 
sudah didapat. Selain itu, juga memelihara 

rasa kebersamaan dan persaudaraan.

Daun pisang mempunyai banyak 
manfaat. Selain dapat membunuh 

kuman, daun pisang juga dapat 
membuat makanan menjadi 

lebih nikmat. Bila dibuang, dapat 
menyuburkan tanah.

Yuk, kita baca tentang kebiasaan orang makan menggunakan daun pisang. 

Kata Arti

alas tempat, wadah

lauk daging, ikan, tempe, dan sebagainya (selain sayur) 
yang dimakan sebagai teman nasi

manfaat guna

kuman binatang kecil yang dapat menyebabkan penyakit

nikmat enak; lezat

           Di banyak daerah di Indonesia, sejak 
zaman dulu sampai sekarang, daun pisang 
digunakan sebagai alas dan pembungkus 
makanan.

           Para tamu duduk berkeliling, lalu 
selembar daun pisang diletakkan di tengah. 
Nasi dan lauknya disusun dengan rapi di 
atas daun pisang. Biasanya mereka makan 
menggunakan tangan tanpa sendok. 

6 Tema 1  Di Rumah bersama Keluarga6
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Yuk, kita baca tentang kebiasaan orang makan menggunakan daun pisang. 

Isilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan pilihan kata yang tepat.

Melengkapi  Kalimat

1  Daun pisang mempunyai  ___________________ yang banyak bagi tubuh.  

2  Daun pisang  juga dapat ______________________  tanah.  

3  Makanan yang bergizi dapat ______________________  penyakit.  

4  Cucilah tangan sebelum makan untuk membunuh _____________ di tanganmu.  

Tahukah Kamu?

Tahukah kamu bahwa dalam sebuah kalimat, biasanya ada kata kerja-nya?

Contoh: Daun pisang dapat membunuh kuman.
      Makanan diletakkan di atas daun pisang.

Pada contoh-contoh di atas, kata ‘membunuh’ dan ‘diletakkan’ adalah kata 

kerja dalam kalimat-kalimat tersebut. 

Perhatikan bahwa ada yang diawali dengan imbuhan me- dan ada 
yang dengan di-, dan artinya menjadi berbeda.

D. Ayo Menulis

mencegah manfaat

kuman

menyuburkan

berbahaya

7Tema 1  Di Rumah bersama Keluarga 7
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Menulis   Kalimat   PendekD.2

Cobalah menulis kalimat pendek dengan menggunakan kata di sebelah kiri. 
Jangan lupa menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan tanda 
baca titik pada akhir kalimat.

Isilah dengan jawaban yang sesuai dari kata kerja yang tersedia!

membaca  1.____________________________________________

dibantu  2.____________________________________________

dibungkus  3.____________________________________________

mempunyai 4.____________________________________________

Melengkapi  KalimatD.1

1  Ibu meminta Nesia ___________________ ibu menata meja.

2  Ibu senang ___________________ Nesia.

3  Nesia _______________ sepiring lauk di meja makan.

4  Lauk ___________________ di bagian tengah meja makan. 

5  Apa yang _________________ Doni dan Nesia saat makan malam sudah siap?

membantu menaruh

ditaruh

dibantu

dilakukan

8 Tema 1  Di Rumah bersama Keluarga
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