
MATERI PPKN TEMA 6 

KELAS 1 

SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF KOTA MAGELANG 

 

SUB TEMA 1 : 

KEGIATAN MENJAGA KEBERSIHAN DI RUMAH 

Kegiatan menjaga kebersihan di rumah antara lain: 

1. Menyapu lantai kamar 

2. Membersihkan kaca jendela 

3. Membereskan mainan setelah digunakan 

4. Membuang sampah di tempat sampah 

5. Tidak mencorat coret dinding rumah 

Contoh kerjasama di rumah antara lain: 

1. Membantu ibu mencuci sayur dan buah 

2. Membantu ayah mencuci mobil 

3. Ibu memasak, kita menyiapkan makanan di meja 

 

SUB TEMA 2 : 

KEGIATAN MENJAGA KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN SEKITAR 

Contoh kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar antara lain: 

1. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar 

2. Gotong royong membangun rumah atau masjid 

3. Gotong royong membangun jembatan 

4. Gotong royong memperbaiki fasilitas umum 

 

 

 

 

 



SUB TEMA 3 : 

SILA PANCASILA 

PANCASILA 

1. Ketuhanan yang Maha Esa 

 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

 

3. Persatuan Indonesia 

 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan 

 

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia 

 

PENGAMALAN SILA KETIGA PANCASILA 

❖ Pengamalan sila ketiga di lingkungan keluarga 

1. Rajin belajar demi membanggakan keluarga 

2. Menghormati anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. 

3. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 

4. Selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. 

❖ Pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah 

1. Menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman bermain 

2. Saling menyapa jika bertemu dengan teman 

3. Mengucapkan salam jika bertemu teman dan guru 

4. Menanyakan kabar ketika bertemu dengan teman 

5. Tidak membeda-bedakan teman 

6. Melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan khidmat dan tertib 

 

 



SUB TEMA 4 : 

MENJAGA KEBERSIHAN DI SEKOLAH 

Membersihkan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara kerjasama. 

Berikut ini contoh kerjasama membersihkan lingkungan di sekolah antara lain: 

1. Membersihkan ruang kelas dengan membentuk regu piket. 

2. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. 

3. Mematuhi peraturan tata tertib sekolah (tidak membuang sampah sembarangan). 

 

Manfaat kerjasama membersihkan lingkungan di sekolah antara lain: 

1. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 

2. Mempererat persaudaraan dan kerukunan. 

3. Menghilangkan perbedaan dan menciptakan kebersamaan. 

4. Membangun semangat gotong royong. 

5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

6. Kehidupan bermasyarakat menjadi nyaman, tentram dan damai. 

 

 

 

 

 

 


