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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.

Membangun Karakter Bangsa Berlandaskan Pancasila

Salam Pancasila!

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.

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.
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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.

Buku Murid

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.
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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.
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Rasa Horm at

Rasa Hormat
Kemampuan untuk menghargai diri sendiri,
orang lain, lingkungan, dan Sang Pencipta

M

Unit

Bersyukur

2

Kemampuan untuk menghargai apa yang sudah
dimiliki dan semua karunia Tuhan, serta menjaga
dan merawatnya

IL

Unit

Religius

Unit

4

Kemampuan untuk mengendalikan diri,
menunjukkan ketaatan, keteraturan, ketertiban,
dan kepatuhan

Jujur
Unit

5

Unit

6

Kemampuan untuk berkata yang sebenarnya,
mengakui kesalahan, dan bertindak yang
seharusmya, sehingga terbentuk akhlak mulia
sesuai ajaran agama

Ketuhanan

Kemampuan untuk menjalankan perintah
sesuai ajaran agama yang dianutnya dan saling
menghormati antar umat beragama

TA

Disiplin

S
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Kemampuan untuk patuh dan taat beribadah
sesuai ajaran agama, menghormati agama lain,
dan hidup rukun antar umat beragama
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Unit

U
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Aku tiba di sekolah, lalu mengikuti upacara.

Saat mengheningkan cipta, semuanya hikmat berdoa.
“Aku sangat kagum dengan suasana upacara,”

M

ucapku dalam hati.

Aku membuka jendela kamar.
“Selamat pagi, burung kecil!
Selamat pagi, dunia!
Terima kasih untuk pagi yang indah, Tuhan.”
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IL
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IL

Bagaimana ceritanya?
Kamu pernah mengalaminya, ya?

Aku segera menuju sekolah.
Ini hari pertamaku bersekolah.
“Aku gugup sekali hari ini, Bu.”
Setelah Ibu menyemangatiku,
hatiku tenang.
Aku tersenyum,
lalu menyalami ibu dan ayah.
Ibu mencium keningku dan
ayah mengusap kepalaku.

U

U

Cuit ... cuit ...
Kicau burung membangunkanku.

Semua hormat pada bendera.

M

Selamat Pagi, Dunia!

Saat upacara, tidak ada yang bersuara.
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Kamu hanya perlu memberi tanda

M

berdoa

menyapa teman-teman
menaruh tas

mandi
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membaca buku

Menurutmu, mengapa kita harus hormat pada bendera?

pamit kepada orang tua

Beri tanda

untuk jawabanmu, ya.

aturan upacara

S

membereskan meja

bermain sebentar

IL

IL

piket kelas

A

A

S

TA

sarapan

menyalami guru

TA

merapikan tempat tidur

Lingkari yang biasa kamu lakukan, ya.

M

U

yang sesuai dengan keadaan dirimu, ya.

U

Apa yang kamu lakukan saat tiba di sekolah?

tanda cinta
pada Indonesia
Indonesia
sudah merdeka

perintah pemimpin
upacara
menghormati
jasa pahlawan
bangga menjadi
anak Indonesia
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Apa yang kamu lakukan
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M

setelah bangun tidur?

Akan tetapi, kamu jangan khawatir!

S

Lagu ini membantumu bersemangat

A

agar percaya diri untuk berkenalan.
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IL

Sebutkanlah namamu

Dengan senyum dan gembira

TA

Kadang-kadang, itu membuat kita jadi gugup.

Jika kamu kenalan hei hei hei

Janganlah takut juga gelisah
Ayo temanku dengarkanlah
Perkenalan teman yang di sana
Jika teman kenalan prok prok prok

S

Kita belum biasa berdiri di depan kelas,apalagi untuk berkenalan.

Nyanyikanlah dengan nada lagu“Naik Kereta Api”!

A

TA

IL

Jika Berkenalan

Berikan tepuk tangan
Sebelum dan sesudah
Supaya ia tetap semangat
Ayo temanku hargailah
Perkenalan teman yang di sana
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Kulitnya berwarna cokelat.

A
8

Senang
berkenalan
denganmu.
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Teman baruku bernama ..........................

TA

S

Namaku

Matanya besar.

Rambutnya .................. dan....................
Kulitnya berwarna ..................................
Matanya ................................................

S

Halo!

Beri warna yang sesuai juga, ya.

Rambutnya hitam dan panjang.

A

TA

Ayo berkenalan dengan satu di antara temanmu!
Apa yang harus kamu katakan kepadanya?

sesuai ciri-ciri mereka.

Teman baruku bernama Jennifer.

IL

Semangat, ya!

Contoh:

U

Selamat pagi!
Namaku Budi.
Umurku 7 tahun.
Hobiku membaca.

M

Tersenyum dan tataplah teman-temanmu.
Jadi, temanmu tahu kalau kamu sedang berbicara.
Temanmu akan memberikan tepuk tangan padamu.

Buatlah gambar dua temanmu

IL

Berbicaralah dengan lantang dan jelas.

U

Lakukan dengan percaya diri, ya.

Berkenalanlah dengan beberapa
teman lagi.
Kita perlu mempunyai banyak
teman di sekolah.
Sudah berapa teman yang kamu
ajak berkenalan?

M

Sekarang, ayo perkenalkan dirimu!

Teman baruku bernama ...........................
Rambutnya .................. dan.....................
Kulitnya berwarna ...................................
Matanya ..................................................
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M

M

U

ambilkan buku yang
ada di dekatmu!

IL

IL

Kita akan punya banyak teman jika kita saling menghargai.
Jangan membuat temanmu tersinggung, ya.
Ada tiga kata ajaib agar kita punya banyak teman.
Tiga kata itu adalah maaf, tolong, dan terima kasih.

A
10
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TA

S

sudah menolongku.

terima kasih

aku tidak sengaja
menginjak kakimu.

S

tolong

A

TA

Yuk, perhatikan gambar di bawah ini!
Isi juga titik-titiknya dengan kata yang tepat, ya.
maaf

U

Sekarang, kamu sudah
punya banyak teman.
Kamu juga sudah biasa
berbicara, bermain, dan
bercanda dengan mereka.
Senang mempunyai
banyak teman, ya!
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Carilah lima perbedaan

U

U

di antara kedua gambar ini!
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M
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Bagaimana kamu menunjukkan rasa hormat?

1

A

A

S

TA

IL

M

Dapatkah kamu mencari lima perbedaan di antaranya?
Menurutmu, gambar mana yang menunjukkan sikap baik kepada guru?
Pilihanmu menunjukkan caramu bersikap baik kepada guru di kelas.

2

3
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Kita bermain, yuk!

2 Satu murid maju untuk
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guru		
Tuhan

TA

guru

aturan sekolah
diri sendiri

diri sendiri

S

aturan sekolah

teman

A

TA
S

A
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teman

orang tua

IL

IL

dengan teman-teman sekelas
dipandu oleh guru.

kan untuk menunjukkan rasa hormat pada
u
k
a
l
u
m
a
k
:
Apa yang

Tuhan

untuk menghormati:

4 Lakukan bergantian

melempar dadu.

orang tua

Sikap inilah yang kita lakukan

U

sesuai dengan angka dari hasil
melempar dadu.

dari jawaban teman-temanmu.

M

U

3 Murid harus menjawab pertanyaan

M

1

Siapkan sebuah dadu.

Setelah bermain, buatlah catatan
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U

pada gambar yang menunjukkan rasa hormat.

U

Berilah tanda

M

M

Rasa Hormat

Rasa hormat adalah sikap menghargai orang lain.
Caranya dengan berperilaku sopan dan baik
kepada orang lain.

IL

IL

Teman, guru, orang tua, dan keluarga, akan sayang
kalau kita sopan dan baik.

Kita juga perlu menghormati Tuhan, diri sendiri,

menjaga ciptaan Tuhan

A

menjaga kesehatan dan kebersihan
diri sendiri
memperlakukan orang lain dengan
sopan dan baik
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TA

S

Kita dapat menunjukkan rasa hormat
dengan cara berikut ini.

S

Bagaimana kita menunjukkan
rasa hormat?

A

TA

orang lain, dan lingkungan.
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U

M

IL

belum saya lakukan

mandi setiap pagi dan sore

TA

menyikat gigi

mencuci rambut

mencuci tangan sebelum
makan

S

Kamu sudah paham kan
tentang rasa hormat?

sudah saya lakukan

memotong kuku
secara teratur

A

A

S

TA

IL

M

U

Menjaga kebersihan tubuh merupakan
contoh menghormati diri sendiri.
Dari kegiatan di bawah, mana yang sudah
kamu lakukan?

membersihkan telinga
secara teratur
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Sesudah itu, pasang di ruang makan rumahmu.

A

Setiap anggota keluarga akan selalu ingat
tentang aturan-aturan yang sudah dibuat.
Ini adalah sikap saling menghormati dalam keluarga.

20
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U

menghormati aturan
bersama agar semua
berjalan baik.

M

bersama empat atau
lima temanmu.

2 Setelah pelajaran selesai,

4 Lakukan dengan

sungguh-sungguh
agar kelasmu tetap
bersih dan rapi.

TA

tugas kelompok yaitu memiliki
tugas menyapu, mengepel,
membersihkan jendela dan
papan tulis.

S

S

Apa saja aturan makan dikeluargamu?
Kamu dapat berdiskusi dengan orang tua dan keluargamu
yang lain. Tulislah aturan itu di selembar kertas
dengan rapi, ya.

3 Setiap anggota harus

1 Buatlah kelompok

A

TA

IL

M

Setiap keluarga memiliki aturan masing-masing.
Aturan itu harus dihormati oleh anggota keluarganya.
Misalnya aturan saat makan.

Menjaga kebersihan sekolah adalah tugas kita semua.

IL

U

Aturan di Rumah

Jaga kebersihan sekolah, yuk!
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Aku akan selalu menghormati siapa saja.
Keluargaku, guruku, teman-temanku
dan orang-orang di sekitarku.
Untuk menghormati mereka, aku akan

A ku DBiesri pslyiun ku r

A
S
TA

Rabu

U

Selasa

M

Senin

42

IL
M
U

Tugas Piket Kelas

Keesokan harinya, monyet bangun sangat pagi.
Monyet tidak pernah terlambat lagi.
Akhirnya, monyet menjadi hewan teladan.
Monyet tahu bahwa datang tepat waktu itu penting.

U

U

Monyet dan
Jam Ayam Berkokok

M

M

Monyet selalu bangun kesiangan.
Bangun siang membuatnya
terlambat pergi ke sekolah pohon.

IL
TA

TA

IL

Monyet merasa sangat sedih.
Ia malu pada hewan yang lain
karena sering terlambat.

64

Unit 4 Disiplin

S

A

Jam tersebut berbunyi sangat nyaring.
Bunyi yang nyaring tentu bisa
membangunkan monyet.
Monyet pun mengatur alarm
pada jam bekernya.

1

Apakah kamu pernah terlambat?

2

Mengapa kamu bisa terlambat?

3

Apa akibatnya ketika kamu terlambat?

A

S

Saat pulang sekolah,
monyet berhenti di toko jam.
Toko jam itu milik ayam jago.
Monyet membeli jam beker
dengan bunyi kokok ayam.
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M

U

Amatilah beberapa gambar kegiatan di rumah berikut ini.
Berilah tanda
pada gambar yang menunjukkan kedisiplinan.
Sesudah itu, beri tanda
pada gambar yang bukan sikap disiplin.

M

Ke Sekolah

U

Yuk, kita bernyanyi
dengan riang gembira!
Gerakkan badanmu sesuai
dengan lirik lagu dan irama, ya.

Dinyayikan dengan nada lagu“Bangun Tidur”ciptaan Pak Kasur.

Apa alasanmu memilih perilaku-perilaku itu?

A

Apakah kamu juga sudah melakukannya?
Menurutmu, perlukah seseorang terus berperilaku disiplin?

66
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IL
S

Apa saja perilaku disiplin dalam lagu tersebut?

A

S

TA

Ke sekolah ceria selalu
Tidak lupa membawa buku
Kalau datang harus tepat waktu
Agar disayang guru selalu

TA

IL

Ke sekolah berpakaian rapi
Tidak lupa sarapan pagi
Ku pasang sepatu baru
Lalu berpamitan kepada ibu
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Apakah kamu suka komik strip?

5

Komik strip adalah komik pendek bergambar yang dilengkapi cerita.
Yuk, baca komik strip di bawah ini!
Simak dengan sungguh-sungguh, ya!

“Kalau jalan hati-hati!
Tubuhmu yang besar itu hampir saja
menimpaku.”
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U

IL

Aku hampir
saja ditimpa
Gajah.”

“Membuang kulit
pisang sembarangan itu
membahayakan. Kamu
harus membuang sampah
pada tempatnya.”

8

“Ya, aku
maafkan.”

“Punggungku
sakit sekali.”

“Maafkan aku,
teman-teman.”

“Jangan
diulangi lagi, ya
Monyet!”

S

A

S

“Kulit pisang ini
ternyata yang membuatku
hampir menimpamu.”

7

TA

4

“Kamu ternyata
pelakunya.”

• Mengapa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan?
• Apa yang kamu lakukan jika melihat teman membuang sampah

A

TA

IL

“Oh pisang, kaulah
makanan terlezat!”

“Aduh, sakit!”

68

“Itu dia
pelakunya!”

M

U

2

“Wah, aku suka
sekali pisang ini!”

3

“Apakah
kau tidak
apa-apa,
Gajah?”

M

1

6

sembarangan?

“Siapa yang
melakukan ini?”

• Menurutmu, di mana seharusnya kita membuang sampah?
Unit 4 Disiplin
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U

IL

TA

tidak - sampah - berserakan - Saya - yang - suka

S

A

S

sembarangan - Jangan - sampah - buang

kebersihan - Saya - senang - dengan

A

IL

TA

harus - rapi - Kita

M

Buanglah - pada - sampah - tempatnya

M

U

Sekarang, susunlah kalimat berikut ini berdasarkan gambar.
Susun menjadi kalimat yang benar, ya!
Kamu bisa melihat gambar di sampingnya
supaya mudah.

Apakah kamu sudah melakukan
perbuatan di atas?
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U

M

Disiplin

M

Anggap dirimu sekarang adalah seorang super hero!
Super hero yang memiliki kekuatan ajaib.
Kekuatan ajaib tersebut dapat mendisiplinkan orang
di seluruh dunia.

U

Ayo berimajinasi!

Kamu sekarang sudah tahu tentang disiplin.
Disiplin adalah melakukan sesuatu yang baik
terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan.

IL

IL

Contoh: Nama super hero adalah Robo-B (Robot Bersih).
Kekuatannya mengeluarkan tong sampah terbang
kepada orang yang buang sampah sembarangan.
Tong sampah itu akan terus mengikuti orang yang
buang sampah sembarangan.
Jika ia buang sampah ke tong sampah itu,
tongnya akan menjadi jinak.

Bersikap disiplin akan membuatmu lebih rapi
dan teratur.
Disiplin akan membuatmu memiliki kebiasaan
berperilaku baik.
Disiplin sangat diperlukan dan penting untukmu.

72
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TA

Nama super heroku itu ....

Kamu akan memahami mana kebiasaan baik dan kebiasaan buruk.
Kekuatan ajaibnya adalah ....

Kamu juga akan mampu menghormati dan menghargai aturan-aturan

Orang yang kamu bantu yaitu ....

Seperti yang sudah kamu pelajari, berikut ini contoh disiplin:

S

yang berlaku.

bangun pagi sendiri
selalu tepat waktu
mengerjakan tugas-tugasmu

A

A

S

TA

Nah, sekarang gambarlah super hero versimu tersebut!

Kondisi dunia setelah ada super
heroku menjadi ....

rajin belajar di rumah setiap hari
sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah
Unit 4 Disiplin
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pada kotak yang disediakan untuk sikap disiplin.

Unit 4 Disiplin

rutin belajar dengan semangat

TA

tidak pernah terlambat ke sekolah

menumpuk sampah
makanan ringan di kamar

rutin berolahraga

lupa menyiapkan buku
sesuai jadwal pelajaran

S

A

S

selalu menggosok gigi sebelum tidur

menyalin PR dari teman di sekolah

A

TA

bermain gim hingga larut malam

IL

, ya.

IL

Jika bukan sikap disiplin, gambar

74

M

M

Contoh lainnya tidak membuang sampah sembarangan.
Jika membuang sampah pada tempatnya,
kamu ikut menjaga lingkungan.

Gambarlah

membuang sampah pada tempatnya

U

U

kamar dibiarkan berantakan
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A

rutin mengecek
jadwal belajar selalu berpamitan
dan salam kepada
sebelum ke
orang tua
sekolah

76
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pernah
berbohong
kepada teman

suka membaca
buku

menyisihkan
uang jajan
untuk menabung

sering lupa
berpamitan
kepada
orang tua

merasa malu
jika tidak
membantu
ayah dan ibu

hobi belajar

selalu
membuang
sampah pada
tempatnya

mandi dua
kali sehari

M

Jika tidak sesuai dengan dirinya, kamu
harus mencari teman yang lain.

IL

pernah
mengolah
sampah
plastik

Mintalah ia melingkari kotak tersebut,
jika sesuai dengan dirinya.

Satu kotak hanya untuk satu teman.
Tugasmu mendapatkan lima kotak sejajar
yang dilingkari temanmu.
Bisa secara mendatar atau menurun.
Lakukan dengan cepat dan
bersemangat, ya.

TA

menolak diberi
imbalan ketika
membantu
orang tua

BONUS

menggosok gigi
sebelum tidur

S

S

berpakaian
rapi di rumah
dan sekolah

punya hewan
peliharaan

suka bermain
game online

senang
membantu
ibu di dapur

U

U

M

TA

tidak pernah
terlambat ke
sekolah

sering bercerita
kepada ibu dan
ayah tentang
sekolah

rajin
mengerjakan
tugas sekolah

Datangi temanmu dan tanyalah sesuai
dengan tulisan pada kotak.

pernah
berkelahi
dengan teman

A

mandi sehari
sekali

pernah
membuang
sampah
sembarangan

IL

mematikan
lampu
jika tidak
digunakan

Petunjuk Permainan

Teriak “Bingo” jika kamu telah selesai.

¥¥ Kamu sudah bermain “Bingo” dengan hebat
dan berani jujur.
¥¥ Masih ingatkah kamu teman yang melingkari
kotak-kotak permainanmu?
¥¥ Diskusikan dengan temanmu manakah kotak
yang menunjukkan sikap disiplin?
¥¥ Ceritakan secara bergantian dengan teman
sekelompokmu di depan kelas.
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Ajak ayah dan ibumu berfoto ketika kamu
bersikap disiplin.
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M

Setelah itu, tempel foto tersebut di bukumu.
Berilah penjelasan singkat di bawah foto

A

S

TA

IL

seperti contoh di bawah ini.

IL
TA
S

A
78

Setelah itu, ceritakan tentang slogan
yang kamu buat di depan kelas.
Ceritakanlah dengan penuh percaya
diri. Semangat, ya!

U

Buktikan bahwa kamu adalah anak yang senang
bersikap disiplin.

M

U

Kamu sudah makin tahu tentang arti disiplin.
Sekarang, buatlah slogan tentang disiplin
dengan kreatif.
Contoh: Disiplin itu mudah!

Ini aku bersama ibu di dapur.
Kami berdua rutin mencuci piring bersama
setelah makan.
Aku senang bersikap disiplin bersama ibu.
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U

5

Kej uj u ran
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S

TA

IL

M
A

A

S

TA

IL

Aku berjanji akan ....

M

Sekarang, tulislah janjimu untuk selalu bersikap disiplin.
Aku akan selalu bersikap disiplin.

U

Unit

Buku Murid

1

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.

Membangun Karakter Bangsa Berlandaskan Pancasila

Salam Pancasila!

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.

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.

1

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.

Buku Murid

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.

