
RANGKUMAN MATERI PKN TEMA 1 (SUBTEMA 1) 

Kerjasama dalam Keragaman  

Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerja sama.  

Contoh Kerjasama dalam Keberagaman  

1. Kerja bakti  

2. Festival budaya 

3. Festival makanan tradisional 

Pentingnya Sikap Persatuan dan Kesatuan  

Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Oleh karena 

itu, bangsa indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat.  

 

Sebagai rakyat indonesia, kita harus menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa berikut.  

1. Menghormati teman yang beribadah 

2. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku 

3. Meghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat 

4. Meminta maaf jika melakukan kesalahan 

5. Menghormati keragaman budaya lain 

 

Kegiatan yang Mencerminkan Sikap Persatuan dan Kesatuan 

Untuk mempererat persatuan dan kesatuan, kita dapat membuat sebuah kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh banyak orang. Sebelum membuat, sebaiknya kita merancang kegiatan 

terlebih dahulu. Merancang kegiatan berguna agar kegiatan yag akan dilakukan memiliki 

tujuan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Misalnya, rancangan kegiatan untuk acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia di lingkungan rumahmu.  

 

 



RANGKUMAN MATERI PKN TEMA 1 (SUBTEMA 2) 

Kerjasama dalam Keberagaman 

Kerja sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kerjasama memiliki banyak manfaat, 

yaitu meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan 

rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong menolong.  

Kerjasama dapat dilakukan dimana saja, contohnya di sekolah. Salah satu bentuk 

kerjasama dalam keragaman di sekolah adalah kerjasama membersihkan lingkungan 

sekolah. Ketika membersihkan lingkungan sekolah, kita melakukan kerjasama dengan 

kompak dan penuh semangat.  

 

Bentuk-bentuk Kerjasama di Kelas 

Kerjasama sangat beragam bentuknya. Kerjasama juga dapat dilakukan di kelas, 

contohnya: 

1. Piket kelas 

2. Mengumpulkan sumbangan 

3. Mengerjakan tugas sekolah 

 

Kerjasama di Lingkungan Rumah 

Kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan rumah. Berikut contoh kegiatannya:  

1. Ronda 

2. Kerja bakti 

3. Gotong royong 

4. Persiapan hari kemerdekaan 

 

 

 

 

 



RANGKUMAN MATERI PKN TEMA 1 (SUBTEMA 3) 

Kerjasama dalam Diskusi 

Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai 

suatu hal. Saat berdiskusi kita harus menghormati pendapat orang lain.  

Berikut manfaat saling menghormati pendapat:  

1. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan 

2. Menambah pengetahuan 

3. Permasalahan lebih mudah diselesaikan 

4. Kita akan dihormati orang lain 

5. Menghasilkan kesimpulan yang adil 

 

Tujuan dan Manfaat Kerjasama 

Kerjasama bertujuan mencapai kepekaan bersama dan menghargai satu sama lain. 

Kerjasama memiliki manfaat meringankan pekerjaan, dapat menyelesaikan kesulitan 

bersama, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan.  

 

Keragaman Permainan Tradisional Indonesia 

Permainan tradisional ada yang dimainkan secara perorangan atau berkelompok. 

Permainan perorangan: engklek, egrang, gasing, dan layang-layang 

Permainan berkelompok: gobak sodor, ular tangga 

Engklek adalah permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak. Dibeberapa 

daerah lain disebut juga permainan taplak (taplak gunung, taplak meja), teklek, ingkling, 

sundamanda, dll.  

 

 

 

 

 

 




