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Salam Pancasila!

 Buku “Ibu Pertiwi” adalah buku tentang nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, yang disajikan melalui cerita, kegiatan, dan permainan 
yang menarik untuk anak-anak tingkat sekolah dasar.

 Nilai-nilai yang ditanamkan melalui buku “Ibu Pertiwi” ini mencakup nilai-nilai karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Anak-
anak perlu menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-harinya dalam bentuk praktik-praktik baik. Pancasila sebagai ideologi 
atau pedoman hidup bangsa harus mulai ditanamkan kepada anak-anak sejak mereka berusia dini. 

 Melalui buku ini, anak-anak akan memahami, mendalami dan termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai karakter bangsa. Beberapa 
kegiatan dalam buku ini juga melibatkan guru, pihak sekolah, orang tua, dan keluarga. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk proses 
pembiasaan anak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan akan tumbuh menjadi pelajar yang memiliki kompetensi global dan 
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

 Buku “Ibu Pertiwi” ini disusun secara sistematik, dengan memperhatikan faktor perkembangan usia, sosial emosional anak, dan 
keterkaitan antara nilai-nilai karakter bangsa dengan kelima sila Pancasila. 

 Selain itu, buku ini dilengkapi dengan Buku Panduan Pendidik yang ditujukan untuk guru, orang tua, atau siapapun yang ingin terlibat 
dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter bangsa bagi anak-anak sebagai penerus bangsa. Buku Panduan Pendidik akan melengkapi 
para pendidik dengan tips dan cara penyampaian materi, ide kegiatan lain, referensi cerita anak, video, permainan, bacaan pendukung 
lainnya, dan penjelasan tentang kaitan kegiatan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
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Surat untuk siswa/siswi,

 Kepada siswa/siswi yang terkasih, selamat untuk mengenal, 

menghidupi, dan belajar bersama guru serta teman-temanmu 

bersama Ibu Pertiwi. Buku Ibu Pertiwi dirancang khusus untuk 

kamu agar dapat mengenal karakter dan sifat baik yang bisa 

kamu tumbuhkan, hidupi dan refleksikan di dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Karakter dan sifat baik di dalam Ibu Pertiwi  diberikan melalui 

cerita dan kegiatan yang sangat menarik. Semua karakter baik 

yang akan kamu pelajari, berlandaskan nilai-nilai Pancasila 

yang merupakan dasar negara yang harus kita junjung tinggi.

Selamat belajar dan salam Pancasila!  

Sahabatmu, 

Ibu Pertiwi
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Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

1

2

3

4

5

6

Peta Pembelajaran Kelas 2

Empati

Bersahabat

Toleransi

Peduli Sosial

Mandiri

Kemanusiaan

Sikap dapat memahami, menghargai, dan 
menghormati perasaan orang lain

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 
berbicara, senang bergaul, dan senang bekerja 
sama dengan orang lain

Sikap, tindakan dan kerendahan hati untuk menghargai 
perbedaan pendapat, sikap, tindakan, agama, suku, 
maupun etnis lain yang berbeda dari dirinya. 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 
bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 
membutuhkan

Kemampuan menyelesaikan tugas-tugasnya 
tanpa tergantung pada orang lain sehingga tidak 
memberatkan orang lain bahkan mampu
membantunya

Sikap dan tindakan memperlakukan sesama 
manusia dengan adil, tanpa membeda-bedakan 
dengan berprinsip pada akhlak yang mulia

Unit

1
Empati
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“Senangnya bisa berendam dalam kolam,” kata Nila si kuda nil.
“Betul, Nila. Panas sekali hari ini, ya,” jawab Buya si buaya.
“Betul, teman-teman. Ah, segar sekali air kolam ini,” 
kata Zebo si zebra sambil minum dengan perlahan.
Sio si singa tak menjawab karena sedang sibuk minum.

Gadi si gajah melihat teman-temannya sedang berendam dan minum.
Kolam tampak sangat penuh. Ia menunggu gilirannya dengan sabar.
“Aku sudah selesai minum, Gadi. Silakan giliranmu,” kata Sio sambil 
menjauh dari kolam dan berteduh di bawah pohon.
“Terima kasih Sio,” ucap Gadi. “Sama-sama,” sahut Sio.

Baru saja Gadi mulai mengisap air dengan belalai kecilnya. 
Tiba-tiba, Jeri si jerapah menyelip di antara Gadi dan Zebo tanpa 
berkata apa-apa. Hampir saja Gadi dan Zebo tercebur ke kolam!

Tunggu Giliranmu, Ya!

AST
A IL

M
U
 

AST
A IL

M
U
 

AST
A IL

M
U
 

AST
A IL

M
U
 



4 5Unit 1   Empati Unit 1   Empati

Sio menegur, “Hei Jeri! Sabar, ya! 
Jangan menyerobot seperti itu. 
Ayo, antre! Semua akan dapat giliran 
dengan adil.”
“Aku haus sekali, Sio,” jawab Jeri 
membela diri.
“Semua juga haus, Jeri. Namun, kita 
harus menghormati teman-teman 
yang sedang minum. Gadi tadi juga 
sangat haus, tetapi dia mengantre 
untuk menunggu gilirannya,” jawab Sio 
dengan tegas.

Jeri merasa malu atas teguran Sio. Ia pun mundur menjauh dari 
kolam dan menunggu. Tak lama kemudian, Gadi dan Zebo selesai 
minum. Mereka memberi giliran kepada Jeri.
“Maafkan aku, ya teman-teman,” kata Jeri.
“Iya, Jeri,” jawab Sio, Gadi, dan Zebo. 
Jeri pun bisa minum dengan nyaman.
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Gadi antre minum.

Gadi menunggu 

dengan sabar.

Gadi menunggu 

temannya selesai 

minum. 

Gadi menyerobot 

minum. 

Gadi tahu bila 

menyela antrean 

itu tidak baik.

Gadi tidak haus. 

Gadi menghormati 

teman. 

Apa yang dilakukan oleh Gadi si gajah ketika 
melihat teman-temannya sedang minum dan 
berendam?

1

2 Mengapa Gadi si gajah sabar menanti gilirannya?

Apakah kalian sudah memahami cerita di atas? 
Bacalah tiga pertanyaan di bawah ini. 
Warnai pilihan jawabanmu, ya.

Gadi sayang 

kepada temannya.

Jeri mendorong 

Gadi dan Zebo.

Jeri 

menyerobot.
Jeri menunggu 

gilirannya.

Jeri tidak 

mengantre.

Ada hal lain yang kamu 
rasakan?

Mengapa Sio si singa 
menegur Jeri si jerapah? 

Bayangkan! 
Kamu sedang mengantre.
Tiba-tiba, ada yang menyerobot 
antreanmu.
Apa yang kamu rasakan?

3

2

1

kesalsedih

3
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"Semoga Dina dan Abi 
tidak terlambat piket 
hari ini," kata Beno 
kepada Puspa saat mereka 
berjalan ke sekolah.

Ya, Ampun!
Yuk, kita baca 

cerita bergambar 
ini!

1

2

“Iya. Hari ini kalian tepat 
waktu. Ayo kita bersihkan 
kelas!” ajak Puspa dan 
Beno.

Kita memang tugas piket, 
tetapi teman-teman tidak 
bisa seenaknya membuang 
sampah untuk kita 
bersihkan," gerutu Beno.

"Ya, ampun!" seru anak-
anak dengan terkejut saat 
masuk kelas.

Sampah berserakan             
di mana-mana.

Bagaimana kelanjutan ceritanya?

3

4

5

“Beno! Puspa!” panggil 
Dina dan Abi.

“Maaf, kami terlambat 
datang piket minggu lalu.“
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“Beno! Puspa!” panggil 
Dina dan Abi. “Maaf, kami 
terlambat datang piket 
minggu lalu. “

“Iya. Hari ini kalian tepat 
waktu. Ayo kita bersihkan 
kelas!” ajak Puspa dan Beno.

“Semoga Dina dan Abi tidak 
terlambat piket hari ini,” kata 
Beno pada Puspa saat mereka 
berjalan ke sekolah.

“Ya, ampun!” seru anak-anak 
dengan terkejut saat masuk 
kelas. Sampah berserakan di 
mana-mana.

Ayo, diskusikan bersama temanmu,

bagaimana akhir cerita "Ya, Ampun!"! 

Tulislah cerita hasil diskusi kelompokmu 

dan buat gambarnya, ya.

1 2

3 4

“Kita memang tugas piket, 
tetapi teman-teman tidak 
bisa seenaknya membuang 
sampah untuk kita bersihkan,” 
gerutu Beno.

5

7 8

6
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12 13Unit 1   Empati Unit 1   Empati

Ayo, tunjukkan hasil diskusimu 
tentang akhir cerita "Ya 
Ampun!" dengan bermain peran 
bersama teman-temanmu.

Tentukanlah siapa yang akan menjadi 
Dina, Abi, Beno, dan Puspa.

Jangan lupa berlatih dulu, ya.

Mungkin ada juga yang akan 
berperan menjadi tokoh lainnya. 

Kemudian, mainkanlah peranmu 
masing-masing di depan teman-
teman lainnya.

Bermain
Peran

Setelah bermain peran, mari kita lengkapi kolom di bawah ini!
Aku berperan sebagai murid 
yang ....

Dari peran yang aku mainkan, 
aku belajar ....

Dari bermain peran bersama 
teman-teman, aku belajar dan 
menjadi paham tentang ....  

Gambar adegan favoritku dari 
bermain peran ini.

Refleksi: "Ya, Ampun!”

Berbeda , Tetapi Bersama

Mari membaca puisi ini bersama!

Halo, teman-temanku!
Kita semua boleh berbeda,
tetapi bersama kita bisa bersatu.
Saling berempati, ya.

Apa kabar sahabatku?
Tubuh kita boleh berbeda,
tetapi kita duduk satu bangku.
Belajar dan piket di sekolah bersama.

Hai, kawan-kawanku!
Agama kita boleh berbeda,
tetapi saat kamu merayakan hari besarmu
aku hormati perayaannya.

Saat teman sedih dan tak gembira,
kita ajak bermain dan bernyanyi 
untuk menghibur hatinya
hingga tersenyum kembali.

Bila teman sakit,
kita menjenguknya bersama.
Ia senang dan semangat untuk sehat kembali
karena diberikan catatan sekolah dan buku cerita. 

Semua bergembira bersama.

Ceritakan tentang isi puisi berjudul 
“Berbeda, Tetapi Bersama.”
Tanyakan pada teman-temanmu, 
apa isi puisi itu menurut mereka.
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Nah, setelah mendiskusikan isi puisi tadi, kita akan bermain mencocokkan kartu. 
Perhatikan, ya!
 ¥ Ada dua jenis kartu, yaitu Kartu Situasi dan Kartu Sikap Empati:

 ¥ Kartu Situasi berbentuk awan.             
 ¥ Kartu Sikap Empati berwajah tersenyum.     

 ¥ Kamu harus mencocokkan Kartu Situasi            dengan Kartu Sikap Empati           
yang sesuai. Buat garis untuk menghubungkannya, ya.

Ahmad dan teman-
teman berbuka puasa 
di sekolah.

Berlatih menari untuk 
pertunjukan 17 Agustus 
di hari Minggu.

Made merayakan 
Nyepi.

Rusi berjalan pincang 
ke kelas akibat jatuh 
saat bermain.

Titan dirawat di 
rumah sakit.

Rani dan Maya 
bercanda saat belajar 
kelompok.

Steven dan Arnold ikut 
membantu persiapan 
buka puasa di sekolah.

Berlatih 
setelah Esther pulang 
dari gereja.

Nur di rumah, 
mematikan lampu dan 
tidak menya lakan TV 
atau radio.

Endah menemaninya 
dan berjalan perlahan 
menuju kelas.

Fikri datang menengok 
dan membawakan 
catatan sekolah.

Andi meminta untuk 
tidak bercanda.

Apa saja contoh 
menghargai dan 
menghormati 
perasaan orang 
lain?

berbicara yang baik dan tidak kasar

sabar mengantre dan 
menunggu giliran

bermain dengan semua teman

Kita sudah 
belajar tentang 
empati, ya.

Jadi, empati adalah 
sikap kita menghargai 
dan menghormati 
perasaan orang lain.

Empati

membantu teman bila ia 
butuh pertolonganAST

A IL
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Mengapa penting 
untuk menghargai atau 
menghormati perasaan 
orang lain?

Agar kita .. . .

Situasi Sikap Empati Alasan

Mama sibuk memasak. 

Adik menjerit dan 

menangis.

 ¥ Kamu mengambil 

adik dari 

gendongan ibu dan 

menggendongnya.

 ¥ Kamu menemani 

adik dan bermain 

bersamanya.

Ibu dapat memasak 

dengan tenang dan 

aman.

Ari jatuh dan 

kehilangan 

kacamatanya. 

 ¥ Kamu membantu 

mencarikan kacamata 

Ari.

 ¥ Kamu memberikan 

kacamata kepada Ari.

Ari tak bisa melihat 

tanpa kacamata. 

Ia akan kesulitan 

melihat.

Beno tak menemukan 

mainan yang dicarinya. 

 ¥ Kamu mengajak 

teman-teman 

merapikan mainan.

 ¥ Kamu membantu 

Beno mencarikan 

mainannya.

Kelas rapi. 

Jadi, ia mudah untuk 

mencari mainan.

Situasi Sikap Empati Alasan... tidak menyakiti hati 
orang lain.

... belajar memahami 
orang lain.

... tidak membuat orang 
lain sedih.

... bisa menjaga hubungan.

... tidak membuat orang lain 
kesal atau marah.

... berlatih berkomunikasi 
dengan baik.

16 17Unit 1   Empati Unit 1   Empati

Nah, ini contoh-contoh bersikap empati.

Di mana?
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Sampah berserakan di 

pinggir jalan.

 ¥ Kamu berkeliling 

bersama tetangga 

mencari tumpukan 

sampah di jalan.

 ¥ Kamu membersihkan 

sampah bersama. 

Lingkungan bersih dan 

sehat karena dijaga 

bersama. 

Rani merayakan hari 

besar agamanya.      

Ia sibuk membantu 

ibunya memasak. 

 ¥ Kamu menanyakan 

kepada Rani, apakah 

ada yang bisa kamu 

bantu. 

 ¥ Kamu membantu Rani.

Rani tak terlalu lelah 

saat menjalani acara 

keagamaannya.

Mana yang sebaiknya dilakukan di rumah?

Mana yang sebaiknya dilakukan di sekolah?

Yuk, kita baca pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
Kemudian, isilah  dengan untuk jawaban yang 
kamu pilih. Jawaban bisa lebih dari satu, ya.

1

2

Situasi Sikap Empati Alasan

18 19Unit 1   Empati Unit 1   Empati

AST
A IL

M
U
 

AST
A IL

M
U
 



3

4

1

2

20 21Unit 1   Empati Unit 1   Empati

Mana yang sebaiknya dilakukan bersama teman?

Mana yang sebaiknya dilakukan bersama tetangga?

5 Mana yang sebaiknya dilakukan di lingkungan yang berbeda agama?

Mana yang sebaiknya dilakukan di taman rekreasi?

Mana yang sebaiknya dilakukan di angkutan umum?

Sekarang, ayo baca pertanyaan lainnya terkait dengan empati! 

Isi  dengan  untuk jawaban yang kamu pilih.

Selamat idul Fitri
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Mana yang sebaiknya dilakukan untuk kaum disabilitas 
(punya kebutuhan khusus)?

Mana yang sebaiknya dilakukan di trotoar jalan?

Empati adalah

sikap dapat menghargai perasaan 
dan menghormati orang lain;

sikap tidak peduli pada perasaan 
orang lain.

3

4

5

Siapkan:

Papan Mainan 
(sudah tersedia)

1 dadu
2, 3 atau 4 
token kecil 

Aku antri mencuci 

tangan sebelum 

makan.  

Meletakkan hewan dalam 

kandang sempit. 

Merapikan mainan 

bersama.

Berkata kasar pada 

teman.

Meminjamkan buku 

pada teman yang 

membutuhkan. 

Merawat hewan 

dengan baik. 

Mengganggu teman yang 

sedang main. 

Mendengarkan orang 

yang sedang berbicara. 

Menghibur 

teman yang 

sedih.

Membersihkan 

kelas bersama. 

Aku buang 
sampah 

sembarangan. 

Membantu 
teman 
belajar. 

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Mundur 3 langkah.

Mundur 4 langkah.

Mundur 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 1 langkah.

Maju 3 langkah.

Mundur ke MULAI.

SELESAI

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

18

22

23

Tema 1 - Empati

Tema 1 - Empati

Aturan main:

Bermain bersama 1, 2, 
atau 3 orang temanmu.

Letakkan semua token di 
kotak “ MULAI ”.

Bergantian 
mengocok dadu dan 
menggerakkan token 
sejumlah angka. 
Baca baik-baik, ya.

4

31

Memilih siapa yang mulai. 
Caranya:

Kocoklah dadu bergantian. 
Bila mendapat angka 
tertinggi, bisa mulai duluan.

Atau, kesepakatan bersama.

2

Selamat bermain dan 
bergembira! 

5

Kita akan bermain papan mainan! 
Walaupun namanya papan mainan, 
dalam permainan ini ada beberapa 
tugas yang harus kita kerjakan. 
Tugas-tugasnya tentang nilai empati. 
Jadi, sambil bermain kita belajar. 
Pasti seru, ya.

Papan Mainan

22 23Unit 1   Empati Unit 1   Empati
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mencuci tangan 
sebelum makan 

berkata kasar 

pada teman
meminjamkan buku 

pada teman yang 

membutuhkan

mengganggu 
teman yang 
sedang main 

mendengarkan 
orang yang sedang 

berbicara 

menghibur 
teman yang 

sedih

membersihkan 

kelas bersama 

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Mundur 4 langkah.

Mundur 2 langkah.

Maju 1 langkah.

1 2 3

1011
12

13

14
15

meletakkan hewan 

dalam kandang sempit 

merapikan mainan 

bersama

merawat 
hewan dengan 

baik

membuang sampah 

sembarangan 

membantu 

teman 

belajar 

Maju 2 langkah.

Mundur 3 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 3 langkah.

Mundur ke MULAI.

SELESAI

4

5

6

7

8

9

16

17
18
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Catatan Sikap Empati

Bersama menjaga kebersihan dan kerapihan rumah juga bentuk empati.

Mari berempati saat berada atau menggunakan fasilitas umum 
dan juga menjaganya, seperti:

toilet umum bus umum taksi kereta api pesawat terbang

taman umumrumah sakitrumah makansekolah

Catatan empatiku
Senin

Rabu

Jumat

Sabtu

Minggu

Aku berempati karena .... Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Selasa

Kamis

Duduklah bersama keluargamu.

Ceritakan kegiatan hari ini yang menunjukkan sikap 
empatimu. Bisa kegiatan yang dilakukan di rumah, 
sekolah atau di tempat umum.

Diskusikan bersama ayah, ibu, dan anggota keluarga 
lainnya, ya. 

Tulislah kegiatanmu. Kamu bisa juga menggambarnya 
di lembar terpisah.

1

2

3

4

Sikap empati dapat kita terapkan pada ....

alam 

hewan 
peliharaan 

adik 
pohon 

ibu 

kakak 

bunga ayah

rumput 
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Aku akan berempati dengan cara:

Unit

2
Bersahabat
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“Aku membantu ayahku mengumpulkan botol-botol plastik bekas,” 
jawab Rani. “Kaki ayahku sakit karena menginjak paku. 
Jadi, aku menggantikannya,” Rani menjelaskan.

“Wah, kamu rajin sekali!”kata Arya.“Untuk apa botol-botol bekas itu?” 
tanya Lusi.
“Kami mengumpulkannya untuk dijual ke bank sampah. 
Jadi, keluarga kami bisa mendapatkan uang,”ujar Rani.
Lusi dan Arya merasa kasihan kepada Rani. Namun, mereka juga 
kagum pada keinginan dan semangatnya. Rani membantu orang tuanya 
dengan mencari dan mengumpulkan botol bekas.

Terima Kasih, Ya!
Arya dan Lusi sedang naik sepeda bersama.
Mereka berkeliling komplek. Sampai di ujung komplek, 
mereka melihat seorang anak yang berjalan perlahan.

Anak itu berhenti dan sibuk mencari sesuatu dengan 
sebatang besi di tangan kanannya.
Tangan kirinya menggenggam kantung besar.

Lusi mendekati anak itu dan bertanya, “Hai, namamu siapa?”
Anak itu menengok dan memandang Lusi. Dia mundur perlahan.
Dia kaget karena tidak menyangka ada orang di situ.
“Namaku Rani,” jawabnya pelan.

“Apa yang sedang kamu lakukan di sini?” tanya Arya sambil turun 
dari sepedanya.
Ia mendekati Rani dengan penasaran.
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“Eh, sepertinya aku punya banyak botol plastik bekas di rumah. 
Kamu mau?” tanya Lusi.
“Sepertinya di rumahku juga ada,”ujar Arya.

“Wah, mau sekali! Terima kasih, ya!”
Mata Rani berbinar gembira memandang Lusi dan Arya.

“Tunggu sebentar ya, kami ambil dulu botol-botol plastiknya. 

Ia tersenyum dan bergumam, “Ah, senangnya berjumpa teman baru 
yang baik hati. Ayah, Ibu, tunggu, ya! Sebentar lagi aku pulang dengan 
membawa pulang banyak botol plastik bekas untuk dijual.”

Rumah kami dekat, kok.”
Lusi dan Arya pun bergegas 
mengayuh sepeda mereka 
pulang.
Sambil menunggu Lusi dan 
Arya, Rani duduk di atas 
rumput.

82 83Unit 4   Peduli Sosial Unit 4   Peduli Sosial

AST
A IL

M
U
 

AST
A IL

M
U
 



Apa yang sedang Rani lakukan ketika 
Arya dan Lusi bertemu dengannya? 

Menurutmu, mengapa Arya dan Lusi 
mau memberikan botol-botol plastik 
bekas kepada Rani? 

Bila kamu menjadi Lusi atau 
Arya, apakah kamu juga akan 
memberi botol plastik bekas 
kepada Rani? 

Mengapa? 

Sekarang, jawablah beberapa pertanyaan di 
bawah ini berdasarkan cerita tadi.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Bila kamu tak 

punya botol plastik 

bekas, apa yang 

bisa kamu berikan 

kepada Rani?

Perhatikan gambar-gambar berikut ini. 
Apa yang terjadi?
Lengkapilah kalimat di bawah setiap gambar.
Gunakan kata-kata yang ada dalam kotak 
untuk melengkapi kalimatnya dengan tepat.

Di , Ari bingung mendengar 

penjelasan guru. Saat ada tugas sekolah, 

Raka  bersama dengannya. 

Ari jadi bisa lebih  .

banjir hujansungai

 turun terus-menerus. 

Air  meluap karena 

banyak sampah yang menyumbat. 

Saat terjadi , 

para petugas siap menolong. 

mengerti sekolahbelajar 

1

2

1

2

3
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Gedung  Alif rusak. 

Atapnya bocor dan dindingnya 

. Alif dan teman-

temannya menunggu  

agar mereka bisa bersekolah lagi.

Tariklah garis sesuai jawaban 
yang tepat dari kolom Situasi 
ke kolom Bantuan.

Ditulis oleh penulis dan disadur dari artikel: https://www.suarantb.com/bangku-

kurang-dan-bolong-murid-sd-di-gangga-belajar-sambil-berdiri-dan-lesehan/

6 Maret 2020

Bantuan apa saja 
yang dibutuhkan 
dalam tiap cerita 

tadi?

retak sekolahbantuan

Situasi

Ari membutuhkan ....

Korban banjir 
membutuhkan ....

Sekolah Alif 
membutuhkan ....

Bantuan

tempat tinggal sementara.

bahan bangunan.

teman belajar. 

Bacalah artikel berita berikut ini.

Bangku Kurang dan Bolong, Murid SD di Gangga 

Belajar Sambil Berdiri dan Lesehan.

Rangkuman:

Karena capek berdesakan, beberapa siswa di SDN 5 Gondang, Kecamatan 

Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) memilih berdiri. Ada juga yang 

duduk lesehan karena tak cukup bangku dan meja. Ini terjadi semenjak gempa 

yang terjadi di daerah mereka.

Hampir di setiap kelas, dari kelas 1 hingga kelas 6, kondisinya sama. Bila tak 

ada bangku, maka siswa duduk di atas terpal. 

Di kelas 6, beberapa murid berkreasi. Mereka menggunakan bangku besi 

berbusa tapi bolong. Kemudian, mereka menambal dengan potongan papan 

bekas bangku untuk bisa diduduki. 

Pernahkah kamu dapat informasi kesulitan
belajar seperti cerita tadi dari teman-teman 
sekolah lain?

3
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Bacalah cerita di bawah ini!

“Anak-anak, apakah kalian sudah membaca atau 
mendengar berita tentang rusaknya sebuah gedung 
sekolah di Probolinggo, Jawa Timur?” tanya Pak Adit, 
guru Seni Lukis, saat memulai pelajaran.

“Belum, Pak,” jawab Debi.

“Oh, sekolah yang muridnya 
belajar di tenda, ya Pak?” 
tanya Kintan.

“Betul, Kintan,” jawab Pak Adit. 
Kemudian, Pak Adit menceritakan 
sekolah tersebut.

Apa idemu untuk membantu mereka? 
Diskusikan secara berkelompok. Tulis atau 
gambar hasilnya, lalu ceritakanlah.

Kesulitan/Kebutuhan Ide untuk membantu

Teman-teman  SDN 5 

Gondang tak punya 
bangku dan meja.

“Anak-anak, hari ini. kita akan menggambar dengan tema bebas,” 
kata Pak Adit.

Semua anak bersorak. Mereka semua senang.

“Hari ini, kalian akan menggambar secara istimewa. Kalian akan 
menggambar di tas kain, lalu gambar kalian akan dipajang dalam 
pameran.”

“Wah, asyik! Mama dan papaku pasti senang melihatnya,” ujar 
Dewi.

“Tentu. Orang tua atau keluarga kalian akan diundang juga dalam 
acara pameran,” sahut Pak Adit.

“Jika bersedia, orang tua atau keluarga kalian bisa membeli karya 
kalian. Kemudian, dananya kita kumpulkan sebagai sumbangan 
untuk sekolah di Probolinggo. Bagaimana anak-anak?” tanya Pak 
Adit.

“Setuju, Pak!”

“Boleh, Pak!”

“Hore, kita bisa membantu!”

Anak-anak mendukung ide Pak Adit. Mereka senang.

Dengan menggambar, mereka bisa membantu teman-teman lain.
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Nah, sekarang buatlah rencana kegiatan bersama gurumu 
untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan.

Di sekitar kita, banyak memerlukan bantuan.  

Ada yang hidup berkekurangan. Ada yang sedang ditimpa . 

Ada yang kesulitan mendapatkan . 

Ada juga yang tidak bisa belajar  di .   

Ternyata, sikap peduli sosial ini tidak hanya bermanfaat bagi orang yang 
kita bantu, tetapi juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. 
Apa saja manfaatnya bagi diri kita, ya?

Jadi, jangan 

berhenti untuk 

tetap berbuat 

baik, ya!

 Menolong orang lain membuat kita merasa bahagia.

 Menolong orang lain membuat kita lebih bersyukur.

 Membantu orang lain akan meningkatkan sikap tolong-
menolong di antara sesama.

 Saat kita menolong orang lain, orang tersebut akan 
merasa senang. Ini akan membuat mereka akan berbuat 
baik juga kepada yang lain. Begitu seterusnya hingga 
banyak orang yang dengan senang hati akan berbagi.

Sikap ingin membantu orang lain yang membutuhkan 
bantuan disebut dengan sikap peduli sosial. 
Ini adalah sikap yang mulia dan terpuji.

Peduli Sosial

 Tentukan bersama penerima sumbangannya. 

 Kemudian, rencanakan cara mengumpulkan 
sumbangannya. 

 Misalnya, kalian membuat prakarya untuk dijual    
atau mementaskan pertunjukan seni (nyanyian, 
tarian, pembacaan puisi, drama, dsb.)

 Kalian juga bisa mengumpulkan buku-buku dan 
mainan yang masih layak untuk disumbangkan.
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Situasi

Situasi

Sikap Peduli Sosial

Sikap Peduli Sosial
Perhatikan beberapa contoh sikap peduli di bawah ini, ya.

Alasan 

Alasan 

Pak Edi membawa 
banyak buku.

Buku yang sudah tak 
dibaca dan mainan yang 
tak dimainkan lagi.

Niko menemukan 
botol minuman yang 
tertinggal sesudah 
pelajaran olahraga.

Ibu mau mengantar kakek 
ke rumah sakit. Ibu tak 
bisa mengantar kakek 
sendirian.

Titi tak punya uang untuk 
membeli buku.

memberitahu guru

Lina berhenti menonton TV

Fani bertanya apakah Titi mau 
belajar bersama.

Fani mengajak Titi untuk 
belajar bersama.

Lina menemani ibu dan 
kakek.

Pemilik botol akan 
mencari botolnya.

Bila ibu mengantar 
kakek sendiri, ibu akan 
kerepotan.

Titi dapat belajar 
dengan buku-buku 
Fani.

bertanya pada teman

bertanya apakah perlu 
dibantu

mengumpulkan buku dan 
mainan
menyumbangkan buku 
dan mainannya

Pak Edi dapat 
membawa buku-buku.

Barang milik kita yang 
sudah tak terpakai, 
bisa bermanfaat untuk 
orang lain.

membantu membawakan 
buku.

Ini botol 
siapa?
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Bacalah beberapa 
pernyataan berikut ini.

Cerita

Jika 

menurutmu 

salah, lingkari 

gambar!

Jika 

menurutmu 

benar, lingkari 

gambar!

Gurumu 
membawa 
banyak buku.

Kamu 
menemukan 
botol air minum 
yang tertinggal 
di kelas.

Apa yang dapat kamu lakukan?

A  berjalan melewati guru

B  bertanya, "Bisa dibantu 
dibawakan bukunya, Pak?"

C  hanya melihat saja

Apa yang dapat kamu lakukan?

A  mendiamkan saja karena yang 
punya pasti akan mencarinya

B  berteriak, "Ini botol siapa?"

C  menyerahkan botol kepada 
guru piket 

1. Gunting kartu-kartunya.
2. Duduklah melingkar dan letakkan kartu 

di tengah dengan posisi terbalik.
3. Secara bergantian, ambillah sebuah 

kartu. Kemudian, bacakan situasinya dan 
pertanyaannya. Mintalah teman-teman 
untuk memilih jawaban yang tepat. 

4. Tentukan siapa yang 
mulai lebih dulu 
dengan melakukan 
hom-pim-pa atau suit.

Mari duduk bersama 1-3 orang temanmu 
dan mainkan kartu di bawah ini!

Temanmu tak punya buku karena tak 
punya uang untuk membeli buku. Kamu 
mengajak temanmu belajar bersama. 

Salah satu temanmu dirawat di rumah 
sakit untuk menjalani operasi usus buntu. 
Kamu tak menjenguk karena takut tertular. 

Kamu melihat anak yang berlari lalu jatuh. 
Kamu mendekati anak itu dan menanyakan 
kondisinya.

Tetanggamu membawa banyak belanjaan. 
Kamu bantu membawakannya. 

Kamu menonton berita kebanjiran. 
Kamu tak membantu karena orang lain 
sudah membantu.

Pilihanmu

1

2

3

4

Bermain 
Kartu Situasi
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Apa yang dapat kamu lakukan?

A  menyumbangkan buku-buku itu

B  menyimpan buku-buku itu 

 karena masih sayang

C  membuangnya 

Apa yang dapat kamu lakukan?

A  tinggal di rumah dan menger ja kan 
tugas sekolah yang banyak

B  berkata pada Ibu, "Aku ikut 
mengantar, ya Bu."

C  meminta tetangga untuk 
mengantar Ibu

Apa yang dapat kamu lakukan?

A  biarkan saja 

B  berhenti bermain

C  mengajaknya bermain bersama

Apa yang dapat kamu lakukan?

A  "Tak usah menyeberang, Nek!" 

B  "Mari saya bantu menyeberang, 
Nek."

C  "Ayo! Nenek pasti bisa!"

Membaca Berita 
dan Berdiskusi 

dengan Keluarga

Sekolah akan 
mengunjungi 
panti asuhan. 
Kamu punya 
banyak mainan 
dan buku yang 
masih bagus.

Ibu mau 
mengantar kakek 
ke rumah sakit. 
Ibu tak bisa 
mengantar kakek 
sendirian.

Kamu sedang bermain di taman. Ada 
anak yang sedang menangis sendirian 
karena tidak diajak bermain oleh 
teman-temannya.

Seorang nenek mau menyeberangi 
jalan yang ramai.

 Bacalah atau tontonlah berita bersama orang tuamu.
 Apakah ada bencana alam atau peristiwa lain yang sedang terjadi 

dan ada korban yang memerlukan bantuanmu?

 Perhatikan juga teman-teman di sekitarmu. Mungkin ada yang 
memerlukan bantuan.

 Buatlah rencana bersama orang tuamu untuk membantu mereka. 
 Kamu dapat mengumpulkan uang setiap hari selama satu minggu. 
 Masukkan dalam celengan "Kasih Sayang" dari barang bekas 

seperti contoh di bawah ini.
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 Jika uangnya sudah terkumpul, kamu dapat 
menyerahkannya kepada yang membutuhkan.  

 Beberapa ide:

 Korban kebakaran yang memerlukan pakaian.
 Kumpulkanlah pakaian bekas layak pakai atau uang 

untuk dapat membeli pakaian untuk mereka.

 Anak-anak di panti asuhan memerlukan alat mandi.
 Kumpulkanlah uang dan belikanlah alat mandi (sabun, 

handuk, sikat gigi, sampo).

 Sekolah di daerah terpencil memerlukan buku.
 Kumpulkanlah buku-buku cerita layak baca atau uang 

untuk membeli beberapa buku bacaan.

    Membuat 
Celengan Kelas

Siapapun bisa 

mengalami kesulitan 

dan perlu perhatian 

atau bantuan kita.

Yuk, kita buat celengan kelas! Ini aturannya:

 semua bisa menyumbang untuk celengan kelas; 
 kapan saja bisa menyumbang; 
 tidak ditentukan besarnya uang untuk celengan kelas;
 semuanya mendukung celengan kelas.

Caranya?
 Berdiskusi untuk menentukan 

 celengan terbuat dari apa:
 botol bekas besar?
 kotak transparan?

 Buat catatan harian 
(ditempel di tembok):
 Siapkan kalender
 Tulislah total jumlah isi celengan 

per hari
 Diskusikan ide penggunaan celengan 
kelas dengan cara-cara:
 Membaca berita
 Bertanya pada guru

 Bila sudah ada ide, buat rencana 
penggunaan celengan kelas.

 Buatlah catatan penggunaan celengan 
kelas sebagai sikap peduli sosial. 

Tak boleh 

malu bila 

belum bisa 

berkontribusi. 

Tetap 

semangat untuk 

menumbuhkan 

rasa peduli 

sosial!

Ingat ya, sem
ua 

harus jujur da
n 

terbuka. 

Waktu

Januari 

Total 

Rp250.000,00

Peduli Sosial, 
hore!

Aku menyumbangkan 

buku kepada anak 

kurang mampu 

di sekitar sekolah.

Contoh celengan kelas:
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Peduli sosial bisa kamu tunjukkan kepada: 

keluarga yang tinggal denganmu

keluarga yang tinggal jauh darimu

gurumu dan staf di sekolah
hewan di sekitarmu

orang yang kamu temui

tetanggamu temanmu

Sekarang,  

buatlah janjimu untuk 

menunjukkan kepedulian 

kepada mereka.
Aku akan ....

Aku akan ....

Aku akan ....

Aku akan .... Aku akan ....

Unit

5
Mandiri
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Salam Pancasila!

 Buku “Ibu Pertiwi” adalah buku tentang nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, yang disajikan melalui cerita, kegiatan, dan permainan 
yang menarik untuk anak-anak tingkat sekolah dasar.

 Nilai-nilai yang ditanamkan melalui buku “Ibu Pertiwi” ini mencakup nilai-nilai karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Anak-
anak perlu menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-harinya dalam bentuk praktik-praktik baik. Pancasila sebagai ideologi 
atau pedoman hidup bangsa harus mulai ditanamkan kepada anak-anak sejak mereka berusia dini. 

 Melalui buku ini, anak-anak akan memahami, mendalami dan termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai karakter bangsa. Beberapa 
kegiatan dalam buku ini juga melibatkan guru, pihak sekolah, orang tua, dan keluarga. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk proses 
pembiasaan anak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan akan tumbuh menjadi pelajar yang memiliki kompetensi global dan 
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

 Buku “Ibu Pertiwi” ini disusun secara sistematik, dengan memperhatikan faktor perkembangan usia, sosial emosional anak, dan 
keterkaitan antara nilai-nilai karakter bangsa dengan kelima sila Pancasila. 

 Selain itu, buku ini dilengkapi dengan Buku Panduan Pendidik yang ditujukan untuk guru, orang tua, atau siapapun yang ingin terlibat 
dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter bangsa bagi anak-anak sebagai penerus bangsa. Buku Panduan Pendidik akan melengkapi 
para pendidik dengan tips dan cara penyampaian materi, ide kegiatan lain, referensi cerita anak, video, permainan, bacaan pendukung 
lainnya, dan penjelasan tentang kaitan kegiatan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
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