
Contoh Lembar Kerja dan Hasil Karya Kelas II SD 

   Oleh Anak yang Gemar Membaca

Oleh: Ishartiwi, PLB – FIP-UNY

(sumber: forto Filio: LKS karta guru kelas II dan isian siswa Danar Puspito, SDIT Luqman Al Hakim)  

1. Puisi Judul : Alamku

Oh alamku betapa indanya dirimu
Kalau kotor itu karena ulah manusia yang tidak bertanggungjawab

Karena perbuatan manusia itu kau menjadi sangat kotor
Karena itulah kota kita menjadi sarang penyakit

Oleh karena itu kita  harus menjaga kebersihan biar tidak terkena penyakit
Dengan  bergotong-royong membersihkan kota kita biar tidak menjadi timbunan 

kotoran
Karena Alloh yang menciptakan semua ini jadi kita harus merawatnya

(Karya: Danar Puspito Trihandoko (Rihan). Siswa Kelas II, SD IT Luqman 

Alhakim, Yogyakarta)

2. Surat untuk Ibu

Dari : RIHAN untuk Ibu tercinta (12-05-2004)
                                                                                                         Kepada
                                                                                                 Yth Ibu Dirumah
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Ibu yang ku sayangi, maafkan kesalahanku kepada Ibu yang ku 
cinta. Aku akan menurut kepada Ibu, jasa-jasa Ibu yang telah menyekolahkan ku 
dan sekarang aku menjadi pintar seperti ini, karena Ibu telah merawatku menjadi 
baik. Semoga Alloh memberikan umur panjang kepada Ibu, semoga pula Ibu akan 
masuk surga dan dosa-dosa Ibu dimaafkan, amin…
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

                                                                                      Hormat Kami,

                                                                                            RIHAN



3. Hasil Pelajaran PPKN : Topik Disiplin

Disiplin Waktu Disiplin Ibadah
a. Disiplin sholat 
b. Disiplin belajar
c. Sekolah tidak terlambat

a. Sholat tepat waktu
b. Melaksanakan sholat 5 waktu
c. Membaca Al-Quran

Disiplin Pekerjaan Disiplin Belajar
a. Mengerjakan ulangan
b. Mengerjakan PR
c. Mengerjakan apa-apa yang dibilang 
    guru

a. Belajar dengan tertip
b. Memperhatikan guru
c. Belajar dengan sungguh-sungguh

4. Hasil Pelajaran IPA

Pohon Jeruk : pohon jeruk rasanya ada yang kecut, ada yang manis, jeruk 
                      bentuknya bulat.
Sapi : sapi itu warnany ada yang coklat, putih, hitam dan lain sebagainya. 
         Suaranya hemoooo…
Bunga Mawar : bunga mawar adalah bunga yang sangat harum dan disukai.
Kambing : kambing berwarna coklat dan putih baunya tidak enak dia 
                 mempunyai tanduk yang berjumlah dua tanduk.
Ayam : ayam itu berwarna putih dan kuning ayam kesukaannya memakan 
            beras.
Pohon Kelapa : Pohon kelapa enak diminum airnya, airnya berwarna putih.
Kucing : Kucing itu warnanya coklat, hitam, putih suaranya meong.
Sekolah : Sekolah warna dalam kelas warnyanya hijau, kalau warna luarnya 
                putih.
Pasar : pasar itu suasananya ramai banyak yang berjualan.
Rumah Sakit : rumah sakit ditempati oaring-orang yang sakit, dirumah sakit 
                       ada dokter dan suster.



5. Lembar Kerja Kunjungan Edukatif ke Pamela Swalayan

A. Berbelanja
   Nama : Rihan
  Kelas            : 2A

No Barang yang dibeli Harga Jumlah
1 Buku Cerita 3000,- 1
2 Pensil 600,- 1

Uang yang dimiliki : Rp. 4000,-

Jumlah Belanjaan : Rp. 3600,-

Sisa Uang : Rp.  400,-

B. Mengarang

Judul Karangan : Pergi Ke Pamela

Saya pergi ke Pamela pada hari kamis. Saya disana membeli buku cerita dan 

pensil. Harga buku cerita Rp 6000,- sedangkan pensil Rp 600,-. Saya disana 

senang sekali karena aku bisa bermain bersama teman-teman. Saya membeli buku 

dan pensil harus antri lama sekali.

C. Perasaanku

Sifat-sifat yang baik saat berbelanja/infaq :

1. Ramah. 3. Tertib. 5. Tidak Meneritik

2. Sabar. 4. Bersopan santun.


