
1
B

u
k

u
 M

u
rid

M
em

bangun Karakter B
angsa B

erlandaskan Pancasila
4

B
u

k
u

 M
u

rid
M

em
bangun Karakter B

angsa B
erlandaskan Pancasila

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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Aku telah belajar tentang
tanggung jawab.
Aku akan bersungguh-sungguh
berupaya memiliki sikap tersebut
dengan cara:

Refleksi Individu
hal yang sudah kulakukan dengan baik

hal yang ingin kutingkatkan

Hal penting yang aku pelajari tentang tanggung jawab adalah:

Umpan balik guru:
Tanggal:
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Peta Pembelajaran Kelas 4

Bijaksana

Tanggung Jawab

Menghargai Prestasi

Gemar Membaca

Demokratis

Mufakat

Kemampuan menggunakan akal budi berdasarkan
pengalaman dan pengetahuan, digabungkan dengan
ketajaman pikiran dan perasaan, untuk menimbang 
baik buruknya dampak suatu keputusan

Sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas 
dan kewajibannya secara tuntas, sesuai janji dan 
sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap 
diri sendiri dan orang lain

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 
berprestasi, menghasilkan sesuatu yang berguna 
bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 
prestasi dan keberhasilan orang lain

Memiliki kebiasaan membaca yang mempertajam 
rasa, memperluas wawasan dan pengetahuan, 
serta mengasah nalar pikir

Memiliki cara berpikir, berpendapat, bersikap, 
dan bertindak atas dasar persamaan hak 
dan kewajiban bagi semua

Semangat membahas semua persoalan secara 
bersama, dengan sikap saling menghargai hak 
berpendapat, demi mencapai kesepakatan bersama

Bijaksana

Unit

1
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Kerajaan Zingiberas adalah Kerajaan Jahe yang dipimpin oleh Raja Zingiber. 

Rakyat Zingiberas sangat sayang kepada Raja Zingiber karena ia terkenal 

bijaksana dalam memimpin. Rakyat Dusun Jahe Putih dan Dusun Jahe Merah 

selalu hidup rukun dalam kepemimpinan Raja Zingiber.

Suatu hari Jinjer, anak Dusun Jahe Merah, pulang ke rumah sambil menangis. 

Ternyata, anak-anak dari Dusun Jahe Putih mengejek warna kulitnya.

“Merah si Merah! Gosong si Gosong! Kulitmu merah seperti gosong! Hahaha!”

“Apa salahku berwarna merah?” Jinjer sempat protes. Awalnya, Jinjer 

membiarkannya. Akan tetapi, lama-kelamaan, ia merasa tak nyaman juga.

“Aku harus menghentikan ini semua,” kata Jinjer kepada 
sahabatnya, Jinjiberi.
“Hmmm, siapa yang bisa membantu, ya?” Jinjiberi ikut bersedih.

Jahe Putih dan

Jahe Merah
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“Ah! Kita ‘kan punya Raja Zingiber yang bijaksana! Aku akan menulis surat 

kepada Raja,” seru Jinjer bersemangat.

Tak lama kemudian, surat dari Jinjer pun sampai di tangan Raja. Raja Zingiber 

membacanya dengan penuh perhatian. Kepada prajuritnya, Raja Zingiber berpesan 

untuk mengundang seluruh anak Dusun Jahe Merah dan Dusun Jahe Putih hadir 

di pendopo minggu depan.

Tiba saatnya Raja Zingiber bertemu rakyatnya di pendopo. Seperti biasa, setiap 

akhir pekan seluruh rakyat Kerajaan Zingiberas, baik orang tua dan orang muda, 

menyambut raja dengan gembira.

“Halo, anak-anakku yang kusayangi. Bagaimana keadaan kalian?”sapa Raja 

Zingiber dengan ramah. Terdengar jawaban bersahutan dari anak-anak itu.

“Aku senang kalian semua sehat-sehat dan tampak ceria. Hmmm, aku ingin 

bercerita,” ucap sang Raja.“Maukah kalian mendengarkan ceritaku?”

Tentu saja anak-anak Jahe senang mendengar kata-kata Raja Zingiber. 

Semua menggangguk serempak.

“Tahukah kalian? Bangsa Jahe adalah bangsa yang sangat berguna 

bagi manusia. Kita adalah bangsa yang hebat!” ujar Raja Zingiber sambil 

tersenyum bangga. Ia pun melanjutkan ceritanya, “Untuk masakan, bangsa 

Jahe Putih adalah jahe yang sering digunakan oleh banyak orang.”

Anak-anak dari Dusun Jahe Putih langsung tersenyum senang dan 

menepuk dada.
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AST
A IL

M
U
 

AST
A IL

M
U
 

AST
A IL

M
U
 



“Sementara bangsa Jahe Merah, meski jarang digunakan sehari-hari, tetapi sangat 

dicari karena unggul dalam mengobati penyakit,” Raja mengakhiri ceritanya.

Anak-anak Dusun Jahe Merah bertepuk tangan dengan girang.

“Kalian adalah pemberi manfaat bagi banyak orang dengan kelebihan masing-masing. 

Jadi, semuanya istimewa. Ayo, saling menyayangi dan saling menolong, ya anak-anak 

yang istimewa,” pesan Raja sebelum menutup ceritanya.

Anak-anak Jahe Putih dan Jahe Merah terdiam di akhir cerita Raja Zingiber. 

Sesaat kemudian, mereka bertepuk tangan dengan meriah. Mereka pun mengerti bahwa 

setiap jahe istimewa. Mereka harus saling menghargai dan saling menyayangi.

“Kita semua istimewa,” kata Jinjer kepada anak-anak Dusun Jahe Merah, setelah Raja 

Zingiber dan seluruh prajuritnya pergi.

“Ya, betul, Jinjer. Meski kalian tak seputih kami, kalian juga istimewa. Maafkan kami, ya,” 

ujar anak-anak Dusun Jahe Putih kepada Jinjer dan teman-temannya.

Kini anak-anak Dusun Jahe Merah dan Dusun Jahe Putih berteman dan berjanji untuk 

selalu saling menghormati dan menyayangi, seperti pesan Raja Zingiber.
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Setelah membaca cerita
“Jahe Putih dan Jahe Merah”,
apa yang kamu rasakan?

Apa yang dialami dan dirasakan
Jinjer saat bertemu dengan 
anak-anak Dusun Jahe Putih?

Apakah kamu pernah mengalami 
kejadian yang tidak menyenangkan 
seperti yang dialami Jinjer? 
Apa yang kamu lakukan?

Bagaimana perasaanmu setelah 
ditolong oleh orang tersebut?

Mengapa Jinjer merasa bahwa
Raja Zingiber dapat membantu
menyelesaikan masalahnya?

Pernahkah kamu minta tolong 
kepada seseorang ketika sedang 
menghadapi kesulitan? Siapa dia? 
Mengapa kamu memilihnya untuk 
minta pertolongan?

Adakah pertanyaan lain yang 
muncul di dalam pikiranmu? 
Tulislah 3 pertanyaan tersebut 
di bawah ini.

 
 

 
 

Dalam cerita “Jahe Putih dan Jahe Merah”, disebutkan 
bahwa rakyat Zingiberas sangat sayang kepada Raja 
Zingiber karena ia terkenal bijaksana dalam memimpin. 

Menurutmu, seperti apa orang yang bijaksana itu?
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Tulislah beberapa sikap dan
tindakan yang menurutmu
mencerminkan nilai bijaksana.

sabar

 

  

 

Kumpulkan foto-foto dari majalah atau koleksi pribadimu yang 
menggambarkan sikap dan tindakan tadi. Buatlah kolase dengan 
menggunakan foto-foto tersebut.

Pilihlah dua foto yang paling kamu sukai dan berikan alasannya, ya.
Presentasikan kolasemu di depan teman-temanmu.

Membuat Kolase

Tempel disini, ya.
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Setiap dua pekan, siswa kelas empat bergantian bertugas 
sebagai petugas upacara bendera.

Pekan lalu, Lintang terpilih sebagai 
komandan upacara. Tiwi sebagai 
pembaca teks proklamasi. Rayan 
sebagai konduktor lagu Indonesia 
Raya serta Duta yang membaca janji 
siswa. Sementara Sarah, Aliyah, dan 
Ranira membawa dan mengibarkan 
bendera merah putih.

Hari ini, Ibu Guru Mimi memberi kesempatan siswa lain untuk 
bertugas pada pekan depan. Caranya dengan pemungutan 
suara. Tujuh siswa yang sudah bertugas tidak dilibatkan dalam 
pemilihan. Mereka bertugas mengumpulkan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, terpilih tujuh siswa. 
Mereka adalah Wimala, Dimitri, Tom, Langit, Oji, Agita, dan 
Tita. Ooo! Ternyata masih ada satu siswa yang belum mendapat 
tugas, yaitu Mili. Ini terjadi karena hanya 14 anak yang 
dibutuhkan untuk dua kali kesempatan. Masalahnya jumlah 
siswa di kelas itu 15.

 
 

�

 

�

 
 

�

 
 

�

 
 

�

�

 

 

Dapatkah kamu membantu
mencari jalan keluar yang

terbaik bagi Mili?

Kamu dapat memilih beberapa usulan di bawah ini. 
Berikan alasan untuk pilihanmu, ya

Mili harus menunggu dua pekan 
ke depan untuk mendapat kesempatan 
bertugas.
Alasan:

Alasan:

Alasan:

Alasan:

Alasan:

Alasan:

Teman lain yang sudah mendapat 
tugas, menyerahkan tugasnya 
kepada Mili.

Melakukan pemungutan suara 
ulang agar Mili terpilih.

Menanyakan kepada Mili, apakah 
dia mempunyai pendapat lain.

Memberikan kesempatan pada 
Mili untuk bertugas pada saat 
kelas lima.

Solusi lain:

Pemilihan Petugas  Upacara Bendera
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Apa yang kamu rasakan saat harus 
menentukan keputusan terbaik bagi Mili?
Banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya.
Orang yang bijaksana adalah orang 
yang mempertimbangkan banyak hal.

Bersama dua atau tiga temanmu,
kumpulkan masalah yang kalian temukan di kelas;
pilih satu masalah yang akan dipecahkan;
minta setiap orang untuk menulis solusi dan 
mempresentasikannya di depan teman-teman di kelompok.

Pilihlah solusi yang menurut kalian paling tepat. 
Berikan alasan dan buktinya, ya.

Kemudian, presentasikan hasil keputusan kelompok di depan teman-teman lainnya.

Masalah-masalah di kelasku:

Yuk, belajar membuat keputusan bijaksana!

1

2

3

4

Beberapa solusi:

Pilihan kelompok: Solusi yang 
kami pilih ....

Ingatlah saat menentukan masalah yang paling 
penting untuk dipecahkan!
Apa yang kalian rasakan dan pikirkan? Apa yang kamu pelajari 

dari pengambilan 
keputusan ini?

Apa yang kamu pikirkan dan diskusikan 
saat menentukan solusi yang paling tepat?

Pertimbangan kami (alasan dan 
bukti) ....

1

2

3
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Tahukah
kamu?

Orang yang bijaksana selalu berpikir dengan 
penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan.
Ia juga memiliki beberapa kemampuan yang mendukung segala 
pertimbangannya. Misalnya: empati, hati-hati, cermat, pandai, 
teliti, belajar dari pengalaman. Selain itu, patuh pada aturan 
dan kesepakatan dan mau mendengarkan pendapat orang lain.

Sikap bijaksana adalah kemampuan 
menggunakan akal budi berdasarkan 
pengalaman dan pengetahuan. 
Semua itu  digabungkan dengan ketajaman 
pikiran, perasaan, dan tingkah laku.

mendengarkan pendapat orang lain
berempati kepada orang lain
memperlakukan orang lain dengan adil
disiplin mengikuti aturan
menepati janji
bersikap tenang (dapat mengendalikan emosi)
terbuka menerima kritik

Bijaksana Carilah 10 
kata yang 
mencerminkan 
sikap bijaksana!

Mengapa sikap bijaksana itu penting?

Apa saja contoh sikap bijaksana itu?

menciptakan suasana rukun dan damai
mengambil keputusan dengan tepat pada saat yang tepat
saling menghargai dan menghormati
supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain
agar kita dapat melakukan hal-hal yang benar
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Apa yang akan kamu lakukan, seandainya ...?

Situasi Yang kulakukan Alasan

Kamu dipanggil 
dengan nama 
julukan oleh salah 
satu teman sekelas.

Teman-teman 
tertawa saat 
kamu membuat 
kesalahan di depan 
kelas.

Sampul buku 
cerita yang kamu 
pinjam dari 
perpustakaan 
terkena siraman 
air minum.

Temanmu lupa 
mengembalikan 
mainan yang dia 
pinjam darimu.

Bersama teman-temanmu, buatlah sebuah poster 
sebagai “pengingat” bagi komunitas sekolah. 
Tujuannya, kita dapat bersikap bijaksana, 
baik saat di dalam sekolah, (kelas, kantin, 
perpustakaan, dll.) maupun di dunia maya.

Hiaslah poster tersebut agar terlihat 
jelas dan menarik. Minta izin kepada 
guru untuk memasang poster tersebut 
di beberapa titik di sekolah.

Pikirkan sebelum berkata-kata. 
Apakah kata-kataku

benar,
membantu,
memberi semangat,
berguna bagi orang lain, dan
menunjukkan kebaikan hati.
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Refleksi Sikapku

Sekolah

Dunia maya (bila ada)

Bersama Keluarga

Umpan balik guru:

Umpan Balik orangtua (bila ada):

Tanggal:

Tanggal:

Setelah membuat poster bersama teman-teman, 
tulislah pendapatmu tentang hal-hal di bawah ini.

Diskusikan dengan ayah dan 
ibumu tentang keputusan 
bijaksana yang pernah 
mereka ambil selama ini.

hal yang sudah kulakukan dengan baik

hal yang sudah kulakukan dengan baik

hal yang perlu kutingkatkan

hal yang masih perlu kutingkatkan

Pohon 
Kebijaksanaan

Anggota keluarga

Ayah

Ibu

Kakek

Nenek

Kakak/Adik

Kamu

Keputusan Bijaksana
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Aku telah belajar tentang sikap bijaksana.
Aku akan bersungguh-sungguh bersikap 
dan berperilaku bijaksana dengan cara:

1

2

3

Tanggung
Jawab

Unit

2
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Nyitnyet dan Hobi Barunya

Di Hutan Suka Hati, tinggallah sekawanan monyet

yang selalu bermain bersama. Setiap akhir pekan, 

Hutan Suka Hati ramai dikunjungi manusia.

“Horeee … kita akan dapat banyak mainan dan makanan,” 

kata Kikuk sambil terkikik-kikik. “Asyik, ayo bersiap-siap!” 

seru Momon sambil berayun-ayun.

Selain menikmati pemandangan indah dan udara segar, 

para pengunjung hutan senang bercanda dengan 

monyet-monyet yang lucu. Namun, ada juga ulah monyet 

yang membuat mereka gemas. Monyet-monyet itu suka 

menyambar topi, kacamata, bungkusan makanan, dan 

barang-barang lain yang dibawa pengunjung.

Nyitnyet, si monyet kecil yang pendiam, 

hanya memperhatikan dari jauh. Ia kurang 

suka dengan ulah nakal teman-temannya.

“Aku ke atas pohon saja, ah,” katanya 

sambil menyingkir ke atas pohon dan tidak 

bergabung dengan teman-temannya.

“Nyitnyet gak asyik, ah! 

Gak kompak sama kita,” 

keluh Pirang. 

Sebenarnya Nyitnyet baru merasa kenakalan 

teman-temannya agak keterlaluan sejak 

membaca buku berjudul “Teman yang Baik”. 

Buku itu diberikan oleh seorang kakek

pedagang buku saat ia menyelinap ke pasar.
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“Hmmm ... boleh. Buku ini untukmu. Bawa saja. Kalau sudah dibaca, pinjamkan ke teman-
temanmu, ya!” kata sang kakek yang senang melihat Nyitnyet tertarik membaca buku.
“Terima kasih, Kakek! Siap, laksanakan, Kek!”
Begitulah awalnya Nyitnyet mulai membaca buku. Makin sering membaca, makin tahu 
ia akan banyak hal.

Teman-teman Nyitnyet mulai 
penasaran. Apa penyebab Nyitnyet 
mulai berubah? Sore itu, mereka 
mengerumuni Nyitnyet yang sedang 
asyik membaca di atas pohon jati.

“Nyet, kenapa kamu sekarang 
jarang bermain bersama kami?” 
tanya Brukat, monyet bongsor 
dengan nada penasaran.
“Aku sekarang punya hobi baru, 
yaitu membaca buku,” jawab 
Nyitnyet riang.
“Wah, apa itu?” tanya Momon 
bersemangat.

“Membaca itu asyik. Aku jadi tahu banyak 
hal seru!” jawab Nyitnyet spontan.
“Memangnya apa hal menarik dari buku 
yang kamu baca?” tanya Kikuk dengan 
mata melotot.

“Hmmm ... aku jadi tahu kenapa manusia 
sering memberi kita pisang. Ternyata, 
pisang adalah buah yang kaya gizi. 
Pisang juga dapat membantu meredakan 
kram otot setelah lelah bermain. Karena 
membaca, aku juga tahu kita harus 
menghormati manusia supaya manusia 
juga menghormati tempat tinggal kita,” 
Nyitnyet menjelaskan penuh semangat.

Nyitnyet memang suka menyelinap ke pasar. Di sana, ia biasanya makan kacang-kacang 
yang berserakan di trotoar. Namun, pagi itu, Nyitnyet tertarik pada seorang kakek tua 
penjual buku. Nyitnyet lalu bertengger persis di depan rak buku milik sang Kakek.
“Kakek, bolehkah aku melihat buku-bukumu?”
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Beberapa monyet tampak tak tertarik dengan jawaban 
Nyitnyet. Mereka membalikkan badan dan pergi. 
Namun, Brukat, Kikuk, dan Pirang justru mendekat.
“Kapan aku bisa ikut membaca bersamamu?” 
tanya Brukat.
“Aku juga mau!” seru Pirang.
“Baiklah, besok kita bertemu di bawah pohon besar 
sebelah pos jaga Taman Ayun, ya!” ajak Nyitnyet riang.

Semenjak pertemuan di pos jaga Taman Ayun, 
setiap sore setelah lelah bermain, Nyitnyet dan 
teman-temannya membaca. Brukat dan teman-
temannya makin menikmati kegiatan membaca. 
Para manusia yang melihat mereka pun mulai 
menaruh simpati.
“Ini buku-buku untuk kalian, yah. Tolong gantian 
membacanya!” seorang anak kecil menghampiri 
mereka sambil menyodorkan setumpuk buku.

Dari hari ke hari, monyet dan manusia makin akrab. 
Para penjaga keamanan Hutan Suka Hati kini tidak 
lagi menerima laporan kehilangan barang. 
Kegiatan membaca dan membacakan cerita semakin 
sering terlihat di Hutan Suka Hati. 

Nyitnyet, monyet kecil yang pendiam, telah berhasil 
mengubah Hutan Suka Hati dengan hobi barunya. 
Hutan Suka Hati kini menjadi hutan yang penuh 
ketenangan dan keakraban.
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Apa yang menyebabkan perilaku Nyitnyet berubah?

Apa yang membuat Brukat dan teman-temannya tertarik 
untuk membaca bersama Nyitnyet?

Apa perubahan yang terjadi di Hutan Suka Hati setelah 
para monyet suka membaca?

Apakah kamu gemar membaca seperti Nyitnyet? 
Bacaan apa yang kamu sukai? Mengapa?

Jika kamu gemar membaca, apa saran kamu agar 
teman-temanmu juga gemar membaca?

Jika kamu belum gemar membaca, kira-kira apa yang perlu 
kamu lakukan agar mulai gemar membaca?

Dari cerita “Nyitnyet dan Hobi Barunya”, adakah pertanyaan atau 
pendapat yang ingin kamu sampaikan? 
Tulislah keduanya di kotakdi bawah ini. 

Pertanyaanku:

Pendapatku:

1

2

3

4

5

6
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Perhatikan gambar ini!

Cuma perlu satu buku untuk

jatuh cinta pada membaca.

Cari buku itu. 

Mari jatuh cinta.

- Najwa Shihab - 

Bagian manakah dari buku tersebut yang paling kamu suka?

Buatlah sebuah poster (ukuran A4) yang menggambarkan bagian 
buku tersebut! Tulislah judulnya dan warnailah dengan menarik.

Tuliskan pendapatmu tentang buku itu.

Kamu bisa menggunakan contoh beberapa kata di bawah ini.

Komentarku :

“Buku ini _________  karena________________________________

”

Presentasikan dan ceritakan tentang bukumu kepada teman-temanmu 
agar mereka juga tertarik untuk membacanya!

Perhatikan dengan baik saat temanmu presentasi, ya. 
Kamu pasti akan menemukan buku baru yang menarik untuk dibaca.

lucu

mudah dimengerti

membuatku ingin terus membaca

ada kejutan

banyak gambar

direkomendasikan untuk __________

Menceritakan Buku Favoritmu 1

2

3

4

5

Setiap orang pasti mempunyai minimal satu buku favorit.
Ada banyak jenis buku, seperti sains, biografi, legenda, 
kumpulan puisi, komik, misteri, fantasi, dan lain sebagainya. 

Bagaimana denganmu? Apakah judul buku favoritmu? 
Siapa pengarangnya?

Bila belum punya buku favorit, kamu dapat segera mencari 
sebuah buku dan bacalah.
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Dari sekian jenis bacaan, ada komik, fabel, legenda, ensiklopedia, biografi, 
novel, berita, dan sebagainya, manakah yang belum pernah kamu baca?

Ayo, kita kunjungi perpustakaan sekolah atau perpustakaan di dekat rumahmu. 
Kamu bisa mencari jenis buku yang belum pernah kamu baca.
Berikut ini beberapa tips untuk mendapatkan buku yang sesuai untukmu:

Kunjungi bagian buku untuk anak-anak.

Pilih buku yang jumlah halaman dan kosakata yang digunakan 
sesuai dengan kemampuanmu. Apakah sudah sesuai?
Jika sudah, lanjutkan ke no. 3.

Bacalah judul buku itu dengan saksama. Kira-kira apa isi buku itu?
Apakah kamu tertarik dengan topik buku tersebut?
Jika “Ya”, lanjutkan ke no. 4.

Amati gambar sampul depan buku tersebut. Kira-kira tentang apa, 
ya buku itu? Apakah kamu tertarik pada isi buku tersebut?
Jika “Ya”, kamu dapat memilih buku tersebut.

Setelah mengolah informasi dari 1–4, tentukan apakah kamu akan 
memilih buku itu. Bila belum yakin, kamu dapat melakukan hal berikut:

Buka halaman “daftar isi” buku tersebut.
Bacalah daftar isi buku tersebut.

Kamu bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang buku itu.
Ada buku yang harus dibaca dari awal. Ada buku yang bisa 
dibaca dari bab yang terlihat menarik untukmu.

Jika sudah yakin, kamu dapat memilih buku tersebut.
Selamat berburu!

Nah, apakah sudah mendapatkan buku dan membacanya? Tulislah judul dan 
nama tokoh-tokoh cerita dalam buku tersebut pada ke-5 sisi bintang. 
Gambarlah bagian yang paling menarik dari cerita tersebut dalam lingkaran.

Apakah tips memburu buku di atas membantumu 
dalam menemukan buku favoritmu?

Buku apa yang sesuai untukmu?

Berburu Buku Bukuku

1

2

3

4

5
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Kita akan membaca cerita tentang dua tokoh luar biasa, 
yaitu Bung Hatta dan R.A. Kartini. Bung Hatta suka meminjamkan buku 

kepada orang lain. Namun, jika ada orang 
yang membuat bukunya kotor dan rusak, 
orang itu akan diskor. Si peminjam tidak 
boleh meminjam buku hingga sebulan.

7 cerita tentang Bung Hatta

Pahlawan dan Penggemar Buku

Aku rela dipenjara

asalkan bersama buku

karena dengan buku,

aku bebas.

Saat diasingkan oleh Belanda, 
beliau membawa 16 koper berisi buku.

Bung Hatta tetap membaca dan 
menulis di dalam penjara.

Kata-katanya yang terkenal adalah 
”Dengan buku, penjarakan aku 

di mana saja. Karena dengan buku, 
aku bebas.”

Bung Hatta adalah 
Bapak Proklamator yang 

mendampingi Bung Karno.

Selain hobi bermain sepak bola, 
Bung Hatta juga sangat suka

membaca buku.

Bung Hatta kecil suka menyimpan 
uang sakunya (sebesar 25 sen)

untuk membeli buku.

Pada masa hidupnya, koleksi buku 
Bung Hatta di perpustakaannya 

mencapai 30 ribu buku.

1

2

3

5

6

7

4

- Mohammad Hatta - 
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Habis Gelap

Terbitlah Terang

7 cerita tentang RA Kartini

1

2

3

5

6

7

4

Kartini diperbolehkan bersekolah
di Europese Lagere School (ELS) 

sampai berumur 12 tahun. Setelah itu, 
beliau harus tinggal di rumah untuk 
dipingit (tidak boleh keluar rumah).

Karena bisa berbahasa Belanda, 
Kartini belajar sendiri di rumah. 

Beliau menulis surat untuk teman-
temannya di Belanda.

Berkat hobinya membaca 
buku, koran, dan majalah 
Eropa, muncul keinginan 
Kartini untuk memajukan 

perempuan Indonesia.

Setelah menikah, 
R.A. Kartini mendirikan 
sekolah wanita.

Kartini wafat pada usia 25 tahun 
setelah melahirkan anak

pertamanya.

Menurut Kartini, membaca adalah 
jendela kita melihat dunia dan menulis 

adalah alat kita “menggenggam” dunia.

Setelah wafat, sahabatnya di Belanda 
mengumpulkan surat-surat yang pernah 

dikirimkan Kartini kepada teman-temannya 
di Eropa. Tulisan Kartini kemudian 
diterbitkan dalam buku berjudul 
“Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Bung Hatta dan R.A. Kartini 
memiliki kata-kata yang memotivasinya 
untuk terus membaca. 
Bacalah kembali kutipan yang mereka tulis 
dan renungkanlah maknanya.

- R.A. Kartini - 
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Nah, bersama temanmu, buatlah kutipan yang dapat memotivasimu 
dan teman-temanmu untuk gemar membaca!
Kalian juga dapat menggunakan kata-kata berikut ini untuk membantumu. Sikap gemar membaca adalah kesadaran untuk menumbuhkan semangat, 

kegemaran, atau kesukaan membaca. Sikap ini menjadikan bacaan sebagai sarana 
dalam memperoleh berbagai informasi dan wawasan.
Membaca akan meningkatkan daya konsentrasimu, keterampilan berbahasamu, 
dan membuatmu lebih empati.

Apakah kamu tahu bahwa murid yang membaca 20 menit dalam sehari 
akan mempelajari kosakata sebanyak 1,8 juta dalam setahun?
Kosakata akan sangat membantumu dalam berkomunikasi sehingga kamu 
dapat mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik.

Siswa yang membaca

akan mempelajari 
kosakata sebanyak 

1,8 juta dalam setahun.

akan mempelajari 
kosakata sebanyak 

282 ribu dalam setahun.

Siswa yang membaca

Biasakanlah menyediakan waktu untuk membaca berbagai 
macam bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirimu.  

Selain membaca teks berbentuk kata-kata, kamu juga perlu berlatih 
membaca teks visual, seperti tabel, diagram, grafik, peta, dan lainnya.

Pajanglah kutipan tersebut di pojok baca kelasmu untuk menyemangati kalian, ya!

.......................

jatuh cinta melihat dunia menggenggam dunia

memajukan bebas

Manfaat Membaca Buku

20
menit/hari menit/hari

5
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Manfaat Membaca

mengembangkan 
kreativitas

menyenangkan 
atau relaksasi

sebagai hiburan

melatih kemampuan
menulis

mengembangkan fantasi

Nah, untuk mengetahui berbagai manfaat membaca buku, perhatikan gambar 
berikut ini. Kemudian, padankanlah dengan keterangan di halaman berikutnya!

Tulislah nomor yang sesuai dengan padanan manfaat dalam gambar!

Manfaat Membaca

melatih empati

melatih kerja otak

memberikan pengetahuan 
dan informasi

melatih konsentrasi 
dan fokus

jendela dunia

No No
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Berikut ini adalah berbagai kegiatan yang dapat membangun sikap gemar 
membaca buku. Perhatikan gambarnya dan lengkapi dengan kata-kata yang tepat 
pada bagian yang kosong!

Membangun Sikap Gemar Membaca

Membaca buku yang (  ________ ) Membaca beragam jenis bacaan
( __________________________ )

Membaca ( ____________ )

Mengunjungi  
( ________________________ )

 ( ____________ ) sambil membaca

Membaca rutin minimal
( ___________________ )

Membaca buku yang menonton film 
yang diangkat dari buku

Membawa ( ______________ ) agar 
dapat dibaca pada waktu kosong
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Refleksi Kelompok
hal yang sudah dilakukan 
dengan baik

hal yang ingin ditingkatkan

Kamu telah mempelajari topik tentang gemar membaca. 
Bagaimana kamu akan menerapkan apa yang sudah kamu pelajari?

Bagaimana kamu akan membuat teman-temanmu gemar membaca?
Kegiatan apa yang dapat kamu lakukan?

Kamu dapat memilih satu dari kegiatan berikut ini atau mungkin kamu 
memiliki ide lain. Kamu bisa juga melakukannya secara berpasangan 
atau berkelompok. Konsultasikan dengan gurumu, ya!

Buatlah rencana aksimu dan refleksi kegiatannya!

Membuat mading sederhana dengan menata kliping atau kutipan 
motivasi dari teman-temanmu.

Membuat pojok baca di kelas/ sekolah (gambar pojok baca).

Rencana Aksi di Sekolah

Persiapan

Pelaksanaan

Aksi
(kegiatan) Kebutuhan PetugasWaktu kegiatan

Refleksi Individu
hal yang sudah kulakukan 
dengan baik

hal yang ingin kutingkatkan

Umpan balik guru Umpan balik orangtua

Tanggal: 
___/_________/______

Tanggal: 
___/_________/______
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Kegemaran membaca perlu terus dipupuk dengan memperbanyak 
jenis bacaan yang kita baca. Yuk, kita buat program membaca
harian agar kita dapat meningkatkan kemampuan membaca kita. 

Pertama, kita akan membuat jurnal membaca bulanan dahulu.
Itu adalah catatan kegiatan membaca agar kita memiliki dasar 
dalam membuat rencana ke depan. 

Saat kamu membaca, catatlah waktu, judul buku, halaman, 
dan isinya. 

Mintalah paraf orang tuamu agar mereka dapat melihat
perkembangan kemampuan membacamu. 

Gunakan jurnal di bawah ini, ya.

Program Membaca di Rumah

Hari,
Tanggal

Paraf
Orang tua

Judul Buku
Jumlah

Halaman
Isi Bacaan

Nama: Bulan:
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Program Membacaku

Hari,
Tanggal

Paraf
Orang tua

Judul Buku
Jumlah
Halaman

Target 
1

Target 
2

Target 
3

Target 
selesai

Nama: Bulan:

Unit

5
Demokratis
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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.

4Buku Murid
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