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Pengertian Aturan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Aturan adalah ketentuan, petunjuk, atau perintah 

yang telah ditetapkan supaya dipatuhi. 



Manfaat Mematuhi Aturan

❑ Hidup menjadi teratur 

❑ Kehidupan menjadi aman dan tentram 

❑ Terhindar dari sanksi (hukuman) 

❑ Melatih disiplin 

❑ Hidup menjadi nyaman

❑ Menciptakan kerukunan 



Akibat Tidak Mematuhi Aturan

❑ Membahayakan keselamatan diri dan orang lain

❑ Mendapatkan sanksi (hukuman) 

❑ Hidup menjadi tidak teratur 

❑ Menumbulkan perselisihan 

❑ Menimbulkan bencana 



Macam-macam Aturan
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Aturan di Sekolah Aturan Memelihara 
Binatang dan Merawat 

Tanaman

Aturan di Rumah
Aturan di Tempat 

Umum



Aturan di 
Sekolah
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Aturan di Sekolah 

• Aturan di sekolah harus kita patuhi

• Menaati aturan di sekolah adalah tugas 

semua warga sekolah



Aturan di Sekolah 

1. Datang ke sekolah tepat waktu

2. Mengerjakan tugas sekolah 

3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah 

4. Memperhatikan saat guru menjelaskan



Aturan di Sekolah 

5. Menjaga ketertiban sekolah

6. Memakai seragam sesuai dengan jadwal 

dan rapi 

7. Menghormati guru

8. Siswa tidak boleh membawa handphone



Aturan di Perpustakaan 

1. Tidak boleh berisik 

2. Tidak boleh makan dan minum di perpustakaan 

3. Merawat buku yang dipinjam

4. Menjaga kebersihan di dalam perpustakaan 



Aturan memelihara 
Binatang dan Merawat 

Tanaman
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Aturan Memelihara Hewan

1. Memberi makan dan minum secara teratur

2. Menjaga kebersihan kandang 

3. Mengecek kesehatan binatang secara rutin 



Aturan Merawat Tanaman

1. Memberi pupuk 

2. Menyiram tanaman dengan rutin 

3. Memotong daun dan bunga yang sudah layu



Aturan di 
Tempat Umum
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Tempat Umum 

❑ Tempat umum adalah tempat yang dikunjungi banyak 

orang. 

❑ Contoh tempat umum yaitu supermarket, pasar, 

sekolah, rumah sakit, toko buku, taman, halte bus, 

kebun binatang, dll.



Aturan di Tempat Umum 

❑ Menjaga kebersihan tempat umum

❑ Menjaga fasilitas yang ada



Aturan di Kebun Binatang

❑ Menjaga kebersihan di lingkungan kebun binatang 

❑ Tidak boleh memasukan tangan ke dalam kandang

❑ Tidak boleh memberi makan pada hewan 

❑ Tidak boleh menganggu hewan



Aturan di rumah 
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Aturan di Rumah

● Aturan di rumah harus dipatuhi 

● Menaati aturan di rumah adalah tugas semua anggota 

keluarga.



Aturan di Rumah

❑ Menjaga kebersihan rumah 

❑ Mengetuk pintu dan mengucap salam sebelum 

memasuki rumah 

❑ Berpamitan sebelum bepergian

❑ Meletakkan kembali barang yang telah dipakai ke

tempat asalnya.



Terima Kasih 


