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conversation

METODE 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. GambaranIdentitas Budaya
Keindonesian  

(1) Di sekolah banyak teman. Kita 
membutuhkan teman. Kita senang 
mempunyai teman. 
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(2) Kita bergembira.Tubuh kita banyak 
manfaatnya.Kita bersyukur kepada Tuhan. 

(3) Setiap anak istimewa.  Kita berbeda tetapi 
saling menyayangi. 

(4) Udin dapat berlari cepat. Edo dapat berlari 
lebih cepat. Udin tidak kecewa.Karena 
semua anak istimewa. 
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(5) Aku tinggal di kampung. Temanku 
banyak.Temanku tinggal di 
gunung.Udaranya segar. 
Temanku tinggal di 
pantai.Pemandangannya indah.Temanku 
tinggal di kota. 
Gedung-gedungnya tinggi.Kami semua 
bahagia.

(6) Edo suka buah jeruk. Udin suka buah 
apel.Siti suka buah mangga. 
Buah pemberian Tuhan.Kita bersyukur 
kepada Tuhan. 

(7) Setiap orang memiliki kelebihan.Semuanya 

tolong-menolong. 

(8) Laki-laki dan perempuan adalah ciptaan 
Tuhan.Semua bekerja sama. 

(9) Namaku dan teman-temanku 
berbeda.Semua nama bagus. 
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(1) Beni selesai bermain bola.Badan Beni 
berkeringat.Beni melepas sepatu bolanya. 
Sepatu diletakkan di rak sepatu.Beni 
membuka kaos olahraganya. 
Kaos dimasukkan ke dalam 
keranjang.Setelah itu Beni mandi. 

(2) Siti suka olahraga bulu tangkis.Lani juga 
suka olahraga bulu tangkis. 
Main bulu tangkis bisa satu lawan 
satu.Bisa juga berpasangan. 

(3) Udin suka olahraga sepak bola.Tim sepak 
bola terdiri atas sebelas pemain.Satu orang 
sebagai penjaga gawang.Mereka harus 
bekerja sama. Memasukkan bola ke 
gawang lawan. 

(4) Olahraga penting untuk tubuh 
kita.Olahraga membuat tubuh kita sehat. 

Olahraga membuat jantung kita 
kuat.Olahraga membuat paru-paru kita 
kuat. 

(5) Kesehatan adalah karunia Tuhan.Kita 
harus menyukurinya. 

(6) Siti dan Lani gemar bermain bulu 
tangkis.Siti dan Lani rajin berlatih.Pak 
Tagor melatih Siti dan Lani.Pak Tagor 
mengajarkan aturan dan sikap yang baik. 
Siti dan Lani menaatinya. 

(7) Kita harus menghormati orang lain dalam 
berolahraga.Kita harus menaati peraturan. 
Kita harus menjaga sopan santun. 
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(8) Setiap orang memiliki kegemaran masing-
masing.Kita harus menghargai perbedaan 
tersebut. 

(9) Saat bernyanyi kita mengeluarkan 
suara.Ada suara lembut seperti suara orang 
berbisik. 
Ada suara sedang seperti orang 
berbicara.Ada suara keras seperti orang 
berteriak. 

(10) Indonesia kaya akan budaya.Salah satunya 
adalah tarian daerah.Setiap daerah 
memiliki tarian yang indah. 

(11) Indonesia memiliki banyak suku.Indonesia 
memiliki banyak lagu daerah. 
Lagu daerah kita bagus bagus.Kita harus 
memeliharanya. 

(1) Matahari terbit pada pagi hari.Cahayanya 
bersinar terang.Udara pun menjadi hangat. 
Semua terlihat jelas.Hatiku menjadi 
riang.Terima kasih Tuhan.Atas karunia 
yang Kauberi. 

(2) Sebelum berangkat sekolah. Siti selalu 
sarapan.Siti sarapan dengan menu yang 
sehat. 
Sarapan membuat tubuh Siti kuat.Sebelum 
makan Siti berdoa.Siti makan secukupnya. 
Setelah makan Siti juga berdoa. 

(3) Pelajaran telah usai.Semua siswa memberi 
salam kepada ibu guru.Siwa petugas piket 
belum pulang.Mereka membersihkan kelas 
lebih dulu.Edo menyapu lantai.Siti 
membersihkan meja.Udin menghapus papan 
tulis.Dayu merapikan buku dan 
kertas.Lani mengurus tanaman.Kelas 
menjadi bersih dan rapi.Kelas yang bersih 
indah dipandang. 
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(4) Siti makan siang di rumah.Sebelum makan 
Siti mencuci tangan dan berdoa. Siti 
bersyukur kepada Tuhan. Siti makan siang 
dengan menu sehat. 

(5) Pulang sekolah Lani beristirahat.Tidur 
siang banyak manfaatnya.Tidur siang 
membuat tubuh sehat.Setelah tidur siang 
badan terasa segar.Belajar dan bermain 
lebih semangat. 

(6) Udin suka mendengarkan cerita.Setiap 
malam Udin dibacakan buku cerita. 
Ayah dan ibu bergantianmembacakan 
cerita.Malam ini ayah membacakan cerita. 
Udin merasa senang sekali.Udin berterima 
kasih kepada ayah.Ayah berpesan kepada 
Udin untuk berdoa sebelum tidur.Ayah 
mematikan lampu kamar. 

(1) Dalam keluarga Udin ada ayah dan 
ibu.Ada kakak dan Udin.Keluarga Udin 
saling menyayangi. 

(2) Keluarga adalah karunia Tuhan.Aku 
menyayangi keluargaku. 

(3) Anggota keluarga memiliki kegiatan 
yangberbeda-beda.Pada sore hari ayah 
membaca koran.Ibu mendampingi Udin 
menggambar. Kakak sedang belajar. 

(4) Kita ingin seluruh keluarga sehat.Kita 
semua harus rajin berolahraga.Senam irama 
asyik dan menyehatkan. Apalagi jika 
dilakukan bersama keluarga.Mari 
melakukan senam irama. 

(5) Setiap keluarga memiliki 
peraturan.Contohnya pembagian tugas 
merapikan rumah 
Patuh dan tertib akan membuat lebih 
teratur. 
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(6) Ibu hendak menyiapkan makan.Udin dan 
Mutiara membantu ibu menata meja 
makan. 
Udin menyiapkan piring sendok dan 
garpu.Mutiara mengisi gelas dengan air 
minum. 
Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi 
ringan.Apakah kamu suka membantu ibu? 

(7) Dalam keluargaku ada ayah dan ibu.Ada 
juga kakak.Aku menyayangi ayah dan 
ibuku. 
Aku menghormati ayah dan ibuku.Aku 
menyayangikakakku. 

(8) Edo menonton televisi bersama Ayah dan 
Ibu.Edo menonton sambil dipeluk Ibu. 
Edo senang dipeluk Ibu.Edo sangat sayang 
kepada Ayah dan Ibu.Kita harus 
bersyukur. 
Kita mempunyai orang tua yang menyayangi 
kita. 

(9) Ayah ibu telah berjasa kepada kita.Tak 
ada yang menyayangi kita seperti ayah ibu. 
Kita harus patuh kepada ayah ibu.Kita 
menyayangi ayah ibu.Ayah ibu selalu 
menjaga kita setiap saat. 

(10) Kita senang berlomba.Menang atau kalah 
tak apa apa.Asalkan kita sudah berusaha. 
Jika kalah tidak perlu kecewa.Saat bermain 
bersama.Sangat penting bekerja sama. 
Agar dapat meraih kemenangan. 

(11) Siti anak yang baik. Siti suka membantu 
ibu.Siti juga suka membantu ayah dan 
saudara. 
Anak yang suka membantu disayang 
Tuhan. 

(12) Udin dan keluarga berlomba tarik 
tambang.Mereka berlomba untuk 
memperingati Hari Kemerdekaan.Lomba 
tarik tambang membutuhkan 
kesungguhan.Lomba tarik tambang 
membutuhkan kerja sama.Udin dan 
keluarga memenangkan lomba. 
Keluarga Udin saling 
mendukung.Keluarga Udin saling bekerja 
sama. 
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2.Penggunaan Bahasa Sebagai
Representasi Identitas Budaya 
Keindonesiaan  

Di sekolah banyak teman.Kita 
membutuhkan teman.Kita senang mempunyai 
teman.

kita, banyak teman, 
anak istimewa, nama bagus, laki-laki, 
perempuan,  nama peserta didik kita

banyak teman 

anak istimewa

istimewa

laki-laki 
perempuan

membutuhkan, mempunyai, bersyukur, 
menyayangi, berlari, tinggal, suka, pemberian,

tolong-menolong
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lebih cepat, tidak kecewa, di 
kampung, di gunung, udaranya segar, di pantai, 
pemandangannya indah, di kota, gedungnya tingi-
tinggi, bekerja sama, berbeda nama bagus 

membutuhkan 
teman memiliki teman

bersyukur Tuhan
Kita bersyukur 

kepada Tuhan 

Setiap anak istimewa

networking

Kita berbeda 
tetapi saling menyayangi

berbeda

Kami semua bahagia 

Laki-laki dan perempuan 
adalah ciptaan Tuhan.Semua bekerja 
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sama.
Namaku dan teman-temanku 

berbeda. Semua nama bagus.

bulu tangkis,  
sepakbola, tubuh, jantung, paru-paru, sehat, 
kuat, karunia Tuhan, bersyukur, aturan, 
menaati, menghormati, sopan santun

Beni, bola, badan, rak 
sepatu, rak sepatu, kaos olahraga, keranjang, 
bulu tangkis, olahraga, sepakbola, penjaga 
gawang, tubuh, jantung, paru-paru, kesehatan, 
Lani, Siti, Pak Tagor 

bermain, berkeringat, 
melepas,diletakkan, mandi, suka, bersyukur

satu lawan satu, 
berpasangan, sebelas pemain, bekerja sama, sopan 
santun, lembut 

Mereka harus 
bekerja sama

Kita harus menghormati orang 
lain dalam berolahraga Kita harus menaati 
peraturan Kita harus menjaga sopan 
santun.

Setiap orang memiliki kegemaran 
masing-masing Kita harus menghargai 
perbedaan tersebut

Indonesia kaya akan budaya

Indonesia memiliki banyak suku Indonesia 
memiliki banyak lagu daerah

kita harus 
memeliharanya
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yaitu matahari, 
pagi hari, cahaya, terang, udara, hangat, hatiku, 
riang

berdoa
bersyukur

matahari, cahaya, 
udara, hatiku, karunia, sekolah, siti, sarapan, 
menu, sarapan, tubuh, pelajaran, siswa, ibu guru, 
petugas piket, mereka, kelas, Edo, lantai, meja, 
udin, papan tulis, buku, kertas, dayu, lani, 
tanaman, kelas, menu sehat, tangan, sekolah, 
lani, tubuh, badan, udin, cerita, buku cerita, 
ayah, ibu

terbit, 
bersinar, terlihat, terima kasih, berangkat, 
membuat, makan, berdoa, memberi, 
membersihkan, menghapus, merapikan, 
mengurus, menyapu, dipandang, makan, mencuci, 
bersyukur, pulang, tidur, beristirahat, bermain, 
belajar, suka, mendengarkan, dibacakan, 
bergantian, membacakan, berpesan, 
mematikan

Terima kasih 
Tuhan Atas karunia yang 
Kauberi

Sebelum makan Siti berdoa Setelah 
makan Siti juga berdoa

Sebelum makan Siti 
mencucitangan dan berdoa Siti bersyukur 
kepada Tuhan

Sebelum berangkat sekolah. Siti selalu 
sarapan.Siti sarapan dengan menu yang 
sehat.Sarapan membuat tubuh Siti kuat.Siti 
makan secukupnya.

Siswa petugas piket belum pulang.Mereka 
membersihkan kelas lebih dulu.Edo menyapu 
lantai.Siti membersihkan meja.Udin menghapus 
papan tulis

saling menyayangi, 
memiliki, membaca, mendampingi, menggambar, 
belajar, berolahraga, menyehatkan, dilakukan, 
memiliki, merapikan, membuat, menyiapkan, 
makan, membantu, menata, menyiapkan, 
mengisi, bekerja sama, membuat, suka, 
membantu, menyayangi, menghormati, menonton, 
dipeluk, bersyukur, mempunyai, berjasa, menjaga, 
berlomba, berusaha, bermain, bekerja sama, 
membantu, disayang, memperingati, 
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membutuhkan, memenangkan, dan saling 
mendukung

mereka, 
keluarga, anggota keluarga, aku, kakak, kita

kamu

Udin, ayah, ibu, karunia Tuhan, 
kegiatan, koran, senam irama, peraturan, rumah, 
mutiara, meja makan, piring, sendok, garpu, 
gelas, air minum, pekerjaan, Edo, televisi, orang 
tua, kemenangan, saudara, anak, tarik tambang, 
mereka, kesungguhan lomba

Keluarga Udin 
saling menyayangi

Keluarga adalah karunia 
Tuhan Aku menyayangi keluargaku

Anggota keluarga memiliki 
kegiatan yang berbeda-beda

Kita ingin seluruh 
keluarga sehat

Setiap keluarga memiliki peraturan.

Kita 
harus bersyukur Kita mempunyai orang tua 
yang menyayangi kita

Anak yang suka membantu disayang Tuhan
Ayah ibu telah 

berjasa kepada kita Tak ada yang 
menyayangi kita seperti ayah ibu

3.Ideologi Identitas Budaya
Keindonesiaan 
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Religius 

Sosial-Humanis 

Pluralis-toleransi 
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Kemandirian 

 

SIMPULAN 

teman keluarga

menyayangi 
menghormati

berdoa bersyukur Tuhan

aturan menjalankan 
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