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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. Anakanak 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.

31

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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Berbeda
Teta pi Bersatu

Kemampuan menerima perbedaan dan yakin bahwa
perbedaan akan menjadikan kita lebih kuat karena
saling melengkapi

M

Unit

Berbeda Tetapi Bersatu

Cinta Damai

2

Kemampuan berpikir, berkata, dan berperilaku baik,
yang menyebabkan terciptanya suasana yang damai,
aman, dan menyenangkan untuk sesama

IL

Unit

Cinta Tanah Air

4

Kemampuan berpikir, bertindakm dan berwawasan
yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di
atas kepentingan diri sendiri atau kelompoknya

Berpikir dan Bersikap Optimis
Unit

5

Unit

6

Keyakinan diri, semangat, dan sikap pantang
menyerah, tetap berpikir positif dan percaya bahwa
keberhasilan akan dicapai

Persatuan Indonesia

Semangat dan usaha untuk mewujudkan NKRI yang
terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama, dan
kepercayaan yang berbeda

TA

Unit

Semangat Kebangsaan

S

3

Kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak nyata,
bahkan berkorban untuk menunjukkan kesetiaan, dan
penghargaan yang tinggi terhadap tanah air

A

Unit

U

Unit

2

Unit 1 Berbeda Tetapi Bersatu

U

IL

Sendok, saudara Garpu. Ia bertubuh langsing, bermuka
mengilap berbentuk oval. Teman-teman sangat
mengaguminya. Jadi, Sendok sering besar kepala karena
merasa paling sering dibutuhkan.

S

TA

Piring bertubuh besar. Ia menghabiskan
tempat paling luas di atas meja. Teman-teman
sering menggoda bentuk tubuhnya sehingga
membuatnya kecil hati. Namun, ia tetap
melakukan tugasnya dengan tenang.

Gelas adalah yang paling tinggi. Tubuhnya bening
dan tembus pandang. Gelas pendiam dan jarang
bicara. Ia gemar mengamati teman-temannya dari
ketinggian. Menurutnya, teman-temannya sangat
bersahabat.

A

A

S

TA

IL

M

Ada sebuah meja di sebelah jendela.
Bermuka kayu, berkaki besi.
Tidak luas, tidak juga sempit. Ukurannya
pas untuk seseorang makan sendiri. Meja itu
ditutup taplak bermotif cerah. Di atasnya,
ada perlengkapan makan. Mereka berlima
berkawan. Mereka selalu berada di atas
meja walaupun tidak sedang digunakan.

Di antara semua perlengkapan di atas meja,
Garpu yang paling ramah. Teman-teman selalu
ingin dekat dengannya karena Garpu selalu
ceria dan tak pernah berulah.

M

U

Lima Sekawan

Terakhir, bernama Pisau. Ia paling ditakuti walau
sebenarnya hatinya baik. Pisau sering menolong Sendok
dan Garpu menyelesaikan tugas-tugas yang sulit.
Ia melakukannya penuh dengan sukacita.
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U

M
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IL

Demikianlah Lima Sekawan.
Berbeda sifat, berbeda peran.
Namun, jika makanan datang,
mereka bergotong royong.
Satu tujuannya: membantu
orang untuk menghabiskan
makanannya.

S

A

S

TA

Dengan bersemangat, Pisau mengiris daging
dan Garpu menusuknya dengan sergap.
Kompak! Sendok segera menciduk saus,
lalu mengoleskannya ke daging yang ada
di Garpu. Tampak lezat!

Piring dengan tenang menjaga makanan agar tak jatuh ke
tepian. Ternyata bentuk tubuhnya yang besar justru menjadi
keuntungan dalam menyelesaikan tugasnya.
Gelas siap dengan airnya untuk membantu lancarnya proses
makan. Wah, … begitu segar rasanya!

A
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M

U

Siang ini, menu yang disediakan
adalah daging panggang.
Lima Sekawan segera
bersiap-siap melakukan
tugasnya masing-masing.
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Gelas

Pisau

A

S

Walaupun berbeda, bentuk dan sifat, mereka tetap bersatu dan saling
membantu. Menurutmu, apa yang membuat mereka bisa bersatu?
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Kehebatan:

TA

TA

Piring

Kehebatan:

Nama:

Kehebatan:

Nama:

Kehebatan:

S

Sendok

Sifat

Nama:

A

Garpu

Nama:

IL

Bentuk

M

Dapatkah kamu menjelaskan bentuk
dan sifat mereka?

Sekarang, sebutkan empat orang teman yang kamu anggap punya
kehebatan berbeda denganmu! Tulislah nama dan kehebatan mereka
masing-masing di bawah ini.

U

Menarik bukan cerita tentang si Lima
Sekawan? Lima sekawan memiliki
bentuk dan sifat yang berbeda-beda.
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Menurutmu, apa yang membuat kamu dan empat temanmu
tetap berteman walaupun saling berbeda?

U

M

M

U

Apa yang perlu kalian lakukan supaya nantinya meraih lebih
banyak bintang?

Berdasarkan kisah lima sekawan tadi, pertanyaan apa yang masih
muncul di pikiranmu? Tulislah 3 pertanyaan tersebut di bawah ini.
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S

(warnailah jumlah bintang yang akan kamu berikan)

A

TA

IL

Jika diukur dengan banyaknya bintang, berapa bintang untuk
menilai pertemanan kalian?
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Perkakas dapur yang telah kalian pilih dan tulis dalam tabel akan kalian bawa
pada pertemuan berikutnya.

Musik Dapur yang Heboh

Pertama, buatlah kelompok dengan 4-5 temanmu.

tumu!
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Jumlah
yang
Diperlukan

S

A
10

Jumlah yang
Diperlukan

Alat untuk
Membantu
Menghasilkan
Bunyi

A

TA
Perkakas
Dapur

S

Nama
Anggota
Kelompok

Cara
Menghasilkan
Bunyi

TA

Pilihlah perkakas dapur yang dapat menghasilkan
bunyi cukup jelas dan nyaring.

Gunakan tabel di bawah ini untuk memban

U

IL

Diskusikan dalam kelompok, apa saja yang akan
dibawa oleh tiap anggota kelompok.

IL

Membuat Musik
Menggunakan
Perkakas Dapur

Yuk, dimulai diskusinya!

M

Di bawah ini, kamu akan mengerjakan suatu kegiatan kelompok. Kegiatannya
berbentuk tugas yang akan diberikan tahap demi tahap. Jadi, bersiaplah!
Kalian harus kompak ketika bekerja sama, ya! Tugas kelompokmu yaitu:

Guru akan memeriksa dan menentukan apakah perkakas yang kalian pilih aman
untuk dibawa ke sekolah.

M

U

Jadi, setelah selesai mengisi tabel, perlihatkan lebih dahulu pada gurumu, ya.
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ah ini

Tidak

Sambil berlatih, jawablah pertanyaan di bawah ini
untuk membantu kelancaran latihan kalian.

Bagaimana membuat berbagai bunyi alat dapur itu enak didengarkan?

TA

TA

Apa sajakah kesulitan yang kalian hadapi saat berlatih?

Apa yang telah dilakukan setiap anggota kelompok
untuk mengatasi kesulitan tersebut?

Apakah persatuan antaranggota kelompok penting dalam
latihan?

Tidak
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A

A

Menurutmu, apa saja yang diperlukan agar kelompok dapat bekerja sama
dengan baik?

S

S

Apakah kelompokmu sudah bekerja sama dengan baik dalam diskusi?
Ya

U

Nah, jika sudah siap, gunakan alat
dapur kalian untuk menciptakan
musik. Durasinya paling lama tiga menit saja.

Teruslah berlatih, ya! Pokoknya sampai kompak dan musiknya
enak didengarkan. Jangan lupa! Kelompok kalian akan tampil
di depan kelas pada pertemuan berikutnya.
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Bila ada, apa saja kesulitannya?
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IL

Ada

M

Adakah kesulitan saat kelompok memilih alat dapur?

Persiapan dan
Latihan Musik Dapur

M

U

jawablah pertanyaan di baw
Setelah membuat daftar alat dapur,
berdasarkan hasil diskusimu.

Jika tidak ada persatuan, apa yang akan terjadi?
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Peraturan Penampilan:

Pertunjukan Musik Dapur

“Action!” (kedua telapak tangan ditepukkan satu kali, tangan kiri
di bawah tangan kanan di atas)”

TA

S

A

A

S

TA

Kelompok yang mendapatkan giliran pun segera memulai pertunjukannya.

Nah, berikut ini ada peraturan yang perlu kita pahami ketika menonton
dan mendapat giliran tampil.
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U

IL

IL

“Kamera!” (tangan kiri dilipat sehingga telapaknya memegang bahu
kiri yang dianggap sebagai seperti kamera; tangan kanan digerakkan
memutar di depan muka di sebelah siku tangan kiri),

Kita harus menghargai usaha dan karya kelompok lain.
Caranya, kita memberikan perhatian penuh pada saat mereka tampil.

14

Kelompok lain sebagai penonton menjawab bersama-sama dengan mengatakan:
“Lampu!” (tangan di atas kepala sambil membuka-mengepal telapak
tangan berulang-ulang),

Bagaimana persiapannya?
Wah, pasti seru ya! Sekarang, waktunya untuk tampil dan
menikmati pertunjukan kelompok lain dengan sungguh-sungguh.

Simak baik-baik ya!

Kelompok yang mendapatkan giliran akan maju ke depan. Kelompok meminta
perhatian penonton dengan bersama-sama mengucapkan “Hai, Penonton!”

M

M

U

Tiap kelompok akan tampil menurut giliran yang kalian tentukan.
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Refleksi Pertunjukan Musik Dapur

U

M

Bagaimana penampilan
kelompok lainnya?

M

Bagaimana perasaan
kalian setelah tampil?

Pelajaran positif adalah sesuatu yang kalian sukai
dari penampilan kelompok lain dan kelompok kalian.

U

Tahap yang terakhir, yaitu melakukan refleksi.

Apa itu pelajaran positif?

Contohnya kekompakan, keunikan dalam kelompok,
cara kelompok menghasilkan musik, dan sebagainya.
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IL

TA
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Pelajaran positif dari
penampilan kelompok saya.

Apa yang akan kalian
lakukan jika diberi
kesempatan sekali lagi?

A

A

S

TA

IL

Pelajaran positif dari
lain.
penampilan kelompok
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IL

Jadi, kita perlu membuka diri. Artinya, kita mau menerima pendapat orang lain
tentang diri kita. Kita juga mau menerima kelebihan serta kekurangan diri kita.
Selain itu, kita perlu memahami kelebihan dan kekurangan orang lain.
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Bila bekerja sama, kekuatan atau
kelebihan kita akan menutupi kelemahan
atau kekurangan orang lain.
Begitu pula sebaliknya.

Ketika saling mengenali kekuatan,
kita akan siap untuk menyatukannya.
Kekuatan ini bersatu demi mencapai
tujuan bersama.

A

TA

Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu
menemui perbedaan dan keberagaman di sekitar kita.

Ada perbedaan agama, suku, warna kulit, bahasa, pendapat,
kehebatan, kemampuan, dan sebagainya. Untuk memahami
keberagaman dan perbedaan, kita perlu mengenali kekuatan diri sendiri
dan orang lain lebih dulu.

U

Kita sering tidak dapat melakukannya sendiri.
Kita perlu bantuan orang lain.

M

U

IL

M

Kamu sudah membaca cerita “Lima sekawan”. Kamu juga
sudah bermain musik dengan alat dapur. Kamu tentu
dapat merasakan bahwa perbedaan dan keragaman
itu indah. Keduanya bisa menghasilkan aksi yang
menggembirakan dan mempersatukan.

Bagaimana cara
mengenali kekuatan kita?
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Berbeda Tetapi Bersatu

mau menerima pendapat orang
lain yang berbeda dengan kita

IL

menghormati suku, agama,
budaya, dan adat istiadat
orang lain

ikut serta dalam kegiatan
melestarikan budaya bangsa
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TA

Terdengarlah
musik harmonis
dari gabungan
bermacam-macam
bunyi alat dapur.

Dimulai dari keberagaman bentuk
dan perbedaan bunyi alat dapur
masing-masing anggota, akhirnya,
tercipta bunyi yang harmoni.

D

A

S

A
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Perbedaan tidak mungkin dapat
bersatu dalam bunyi yang seirama.

Keberagaman dan perbedaan tidak
mungkin dipersatukan.

S

TA

C

Masih ingatkah kamu ketika menampilkan
pertunjukan musik dapur?

Kemudian, kelompok
mencari cara agar
alat dapur itu enak
didengarkan.

E

U

Dalam kelompokmu, ada teman yang
membawa alat dapur yang berbeda.
Kita harus menerima bunyi yang
berbeda itu.

B

tolong menolong dalam
perbedaan suku dan budaya

Tiap anggota kelompok
memainkan alat dapur
dengan bunyi yang
berbeda.

A

Dalam kelompokmu, ada teman yang
membawa alat dapur yang suaranya
sangat mengganggumu. Kamu tidak
mengizinkan dia untuk menggunakann

M

M

saling memahami kelebihan
dan kekurangan orang lain

ya.

IL

U

Apa contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan
nilai berbeda, tetapi bersatu?

Nah, di bawah ini ada beberapa sikap baik yang
dapat mendukung persatuan. Berilah tanda
pada
kalimat-kalimat di bawah ini yang menurutmu benar.

Sesuatu yang berbeda pasti
menimbulkan ketidaknyamanan.

Perbedaan dapat dipersatukan lewat
kerjasama dan gerak yang seirama.

Dimulai dari keberagaman bentuk
dan perbedaan bunyi alat dapur,
akhirnya, kalian dapat menghasilkan
bunyi sendiri-sendiri.

Keberagaman dan perbedaan
adalah kekuatan dalam persatuan.

Perbedaan harus diterima
dengan lapang hati agar semua
merasa nyaman.
Unit 1 Berbeda Tetapi Bersatu
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Jelaskan alasanmu

U

1

Membuat (dan membacakan) puisi-puisi untuk menghargai kekuatan,
menerima keberagaman, dan menguatkan persatuan Indonesia.

2

Membuat lagu untuk menghargai kekuatan, menerima keberagaman,
dan menguatkan persatuan Indonesia diiringi musik.

TA

Kamu menasehati dan
mengancamnya untuk
melaporkan ke guru
jika memilih-milih
teman dan tidak mau
bermain bersama.

IL

Daftar Inspirasi Aksi

3

4
Jelaskan alasanmu

A

S

A

Jelaskan alasanmu

Kegiatan ini bertujuan menghargai kekuatan tiap orang dan menerima
keberagaman. Keduanya diperlukan untuk menguatkan persatuan Indonesia.

S

Kamu mengajaknya
bicara mengenai
banyaknya persamaan
di antara kita dan
mengajaknya bermain
bersama.

Buatlah sebuah “aksi nyata” bersama keluargamu!

Di bawah ini, ada daftar aksi yang dapat dijadikan inspirasi sehingga kamu
dapat merencanakan sendiri aksimu. Diskusikanlah bersama orang tuamu.

TA

Kamu berdebat
dengannya untuk
menegakkan keadilan
karena memilih-milih
teman adalah tindakan
tidak adil.

IL

Nah, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menghadapi teman
yang memilih-milih teman bermain, tidak mau bermain
dengan teman yang berbeda dengannya?

Rencana dan Aksiku
bersama Keluarga

M

M

Namun, kita harus selalu mengusahakannya!

U

Hal yang paling sulit dalam mempersatukan kelompok adalah memahami dan
menerima keberagaman serta perbedaan anggotanya.

Lakukanlah aksimu
bersama orang tua dan
anggota keluarga lainnya.
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Bagaimana perasaanmu setelah melakukan aksi?
).

U

Buatlah poster kampanye bersama beberapa temanmu di kelas. Poster ini
menunjukkan bahwa menghargai kekuatan dan menerima keberagaman itu
penting. Keduanya diperlukan untuk menguatkan persatuan Indonesia.

24
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1

2
3

M

Kalimat pendukung

IL

Judul Poster

Gambar/Tema

Kemudian, berilah lingkaran pada nomor poster yang dipilih.
Mulailah membuat poster tersebut bersama teman-temanmu.

S

A

S

Jelaskan alasanmu memilih emotikon tersebut.

Ingat untuk saling menghargai perbedaan, ya.

A

TA

IL

M

Diskusikan tiga alternatif (kemungkinan) bersama kelompok temanmu
sebelum memilih salah satunya.

TA

Pilihlah satu atau lebih emotikon di bawah ini (Beri tanda

U

Poster
Kelas

Semangat, yaaa … karena postermu akan dipajang
di kelas bersama dengan poster kelompok teman lainnya.
Unit 1 Berbeda Tetapi Bersatu
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IL
TA

Apakah ada perbedaan pendapat?

S

Bagaimana perbedaan tersebut
dapat diselesaikan?

A

A

S

TA

IL

M

Pilihlah satu atau lebih emotikon di bawah ini (Beri tanda

U

U

Bagaimana perasaanmu setelah melakukan aksi?

at
Ceritakanlah apa yang terjadi sa
ilih.
penentuan poster mana yang dip

M

Setelah selesai, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

Unit 1 Berbeda Tetapi Bersatu
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TA
S
A

TA
S

A
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IL

M

Tulislah rencanamu!

IL

Aku ingin membantu
sekolahku menjadi sekolah
yang dapat memperkuat
persatuan. Aku merasa
mampu untuk melakukannya.

Ber pi kir dan
Bersi ka p Opti m is

M

Aku telah mempelajari dan
menyelesaikan tugas-tugas
dalam unit ini.

U

Rencana Selanjutnya

U

Unit

Unit 1 Berbeda Tetapi Bersatu
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U

U

M

M

Burung Pungguk
Sampai ke Bulan

Di sekolah Puguh sering diejek teman-temannya
karena cita-citanya untuk pergi ke bulan.
“Hahaha ... ini diaaa ... si pungguk yang merindukan bulaaan!”
“Hai, Puguh! Memang kamu tahu jarak bumi dan bulan?
Bagaimana caramu ke sana?”
“Hahaha ... mana bisa kamu terbang sejauh itu … Mau naik apa kamu?”
Begitu beberapa ejekan mereka pada Puguh.

Ada Puguh si burung pungguk kecil. Burung pungguk
adalah sebutan lain dari burung hantu. Puguh gemar
sekali memandangi indahnya bulan pada malam hari.

108

Unit 5 Berpikir dan Bersikap Optimis

IL

S

A

S

Sejak malam itu, ke mana-mana
Puguh selalu membicarakan bulan
dan indahnya langit malam.
Ia tak ragu menyampaikan tekadnya itu
kepada siapa pun yang ia temui.

A

TA

Puguh begitu mengagumi kehadiran bulan.
Ia menikmati pemandangan alam sekitar
yang diselimuti terangnya sinar bulan.
Ia dapat berlama-lama duduk memandangi
sang bulan. Tak ada rasa bosan.
Hingga suatu malam, ia bertekad di dalam
hatinya, “Hai bulan, suatu saat nanti
aku akan mengunjungimu.”

TA

IL

Namun, Puguh tidak peduli. Ia yakin dapat menggapai cita-citanya.
Orang tuanya di rumah pun selalu menyemangatinya.
“Tetaplah optimis, Puguh. Jika upayamu sekuat tekadmu, suatu saat pasti
kamu sampai ke bulan. Ayah Ibu terus mendoakanmu ya, Nak.”
Puguh pun membulatkan tekadnya. Ia menyadari bahwa ia harus tekun dan
semangat belajar untuk terus mengejar cita-citanya itu.
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U

M

TA
S

A

S

Dengan tegap, Puguh pun beranjak
melangkah menuju sebuah pesawat
angkasa yang telah menunggunya.
Mesin sudah dinyalakan dan siap
lepas landas menuju bulan.

A

TA

Bulan berganti bulan, tahun
berganti tahun. Puguh kini telah dewasa.
Ia berdiri di puncak sebuah menara.
Ia menarik napas panjang mengingat
masa kecilnya memandangi bulan
bermalam-malam. Kali ini, ia kembali
memandang ke langit sambil bergumam,
“Hai bulan, malam ini kutunaikan janjiku
mengunjungimu.”

IL

U

Ia adalah pilot sebuah pesawat ekspedisi angkasa.
Di dalam kokpit pesawat, Puguh kembali bergumam,
“Kini, kubuktikan bahwa bila seekor pungguk
merindukan bulan, sesungguhnya mimpi itu akan
terwujud, selama ia terus yakin, berusaha,
bekerja keras, dan berdoa.”

IL

M

Kini, puguh menjadi seorang astronot. Itu karena
tekadnya yang kuat dalam mengejar cita-cita.
Selain itu, ia sungguh-sungguh dalam belajar
dan berdoa.
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IL

Orang tua Puguh tetap menyemangati Puguh. Mereka berpesan
agar Puguh tetap optimistis mengejar cita-citanya.
Menurutmu, apakah arti optimistis itu?

5

Jika kamu menjadi Puguh, apa yang akan kamu katakan
kepada teman-teman yang dahulu selalu mengejek cita-citamu?
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__________________________________________________
__________________________________________________

3

__________________________________________________

S

__________________________________________________

A

S

TA

Apa yang telah Puguh lakukan sehingga cita-citanya terwujud?

A
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__________________________________________________

2

4

__________________________________________________

TA

3

1

M

Mengapa cita-cita Puguh diejek oleh teman-temannya?

IL

2

Nah, kamu telah membaca kisah Puguh
si burung pungguk. Sekarang, tulislah tiga
pertanyaan lain yang muncul di pikiranmu.

U

U

Dalam cerita ini, Puguh tetap yakin akan mencapai cita-citanya,
walaupun teman-teman mengejeknya. Apa cita-cita Puguh?

M

1
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Laskar pelangi
Takkan terikat waktu

M

Syair

teman-temanmu.

1

Mimpi adalah kunci untuk
kita menaklukkan dunia

S

Nyanyikanlah lagu
“Laskar Pelangi” di atas
ini dengan penuh keceriaan
dan semangat! Kalau tidak
tahu nadanya kamu, dapat
mencari informasinya dan
mempelajarinya bersama

Apa pesan yang ingin
disampaikan melalui lagu
“Laskar Pelangi” kepada kita?

Tulislah nomor syair di dalam lingkaran
jika menurutmu maknanya sesuai
dengan syairnya.

tanpa lelah
2 Berlarilah
sampai engkau meraihnya

A

S
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IL

Cinta kepada hidup
Memberikan senyuman abadi
Walau hidup kadang tak adil
Tapi cinta lengkapi kita

Syair pada lagu biasanya memiliki makna
atau arti tertentu. Di bawah ini, ada tiga
syair yang harus kamu cocokkan dengan
makna yang ada di sebelahnya.

TA

Menarilah dan terus tertawa
Walau dunia tak seindah surga
Bersyukurlah pada Yang Kuasa
Cinta kita di dunia
Selamanya…Selamanya

TA

Menarilah dan terus tertawa
Walau dunia tak seindah surga
Bersyukurlah pada Yang Kuasa
Cinta kita di dunia
Selamanya

A
114

Apa alasanmu menyukai syair tersebut?
Jelaskan di bawah ini, ya.

Oh! menarilah dan terus tertawa
Walau dunia tak seindah surga
Bersyukurlah pada Yang Kuasa
Cinta kita di dunia…Ho-oo

IL

Laskar pelangi
Takkan terikat waktu
Bebaskan mimpimu di angkasa
Warnai bintang di jiwa

Laskar pelangi
Takkan terikat waktu
Jangan berhenti mewarnai
Jutaan mimpi di bumi

M

Mimpi adalah kunci
Untuk kita menaklukkan dunia
Berlarilah tanpa lelah
Sampai engkau meraihnya

U

Cipt. Nidji

U

Laskar Pelangi

Nah, setelah menyanyikannya, baca dan perhatikanlah
syair lagu ciptaan Nidji itu. Di antara syair tersebut,
baris mana yang paling kamu sukai? Tulislah di bawah ini.

3

Menarilah dan terus tertawa
walau dunia tak seindah surga

Makna

Tetaplah berbahagia
Kejarlah mimpi hingga
tercapai
Buatlah kunci pelajaran
Milikilah mimpi
Menarilah sampai ke surga
Unit 5 Berpikir dan Bersikap Optimis

115

Pernahkah kamu menghadapi sebuah kesulitan?
Tentu semua orang pernah mengalaminya.

U

Kesulitan adalah hal yang biasa terjadi dan datang
pada kita. Yang penting adalah apa yang kita
pikirkan, ketika menghadapinya karena pikiran kita
menentukan perbuatan kita.
Yuk, kita berlatih berpikir
positif, yaitu berpikir bahwa
sesuatu yang baik akan terjadi.
Renungkan dan tulislah dalam
kolom tersedia di bawah ini.

IL

IL

Kamu melihat mainan yang menarik
ketika sedang berjalan-jalan dengan ayah
dan ibumu. Kamu minta untuk dibelikan,
tetapi ayah dan ibumu menolak.

116

Teman sekelasmu tidak
mengajakmu bermain di halaman
sekolah ketika jam istirahat.
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TA
Apa yang kamu
rasakan dan lakukan?

				
Mengapa kamu
merasa/bersikap
demikian?

S

A

S

Apa yang kamu
rasakan dan lakukan?

Apa yang kamu pikirkan?

A

TA

Apa yang kamu pikirkan?

				
Mengapa kamu
merasa/bersikap demikian?

				
Mengapa kamu
merasa/bersikap
demikian?

M

M

Apa yang kamu
rasakan dan lakukan?

U

Apa yang kamu pikirkan?

Lembar ulangan harian dibagikan oleh
gurumu. Kamu mendapat nilai lebih rendah
dari kebanyakan teman dekatmu di kelas.
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U

Kamu begitu penasaran ingin tahu cerita tentang si anak ini.
Jadi, pagi itu, ketika anak itu berpapasan kembali denganmu,
kamu memutuskan untuk menegur dan bertanya kepadanya,
mengapa setiap pagi ia berlari tanpa alas kaki dan membawa
kantung plastik.

Anak itu ternyata cukup ramah. Ia menjelaskan keadaannya
kepadamu. Kamu pun menyimak ceritanya dengan baik.
Kini kamu mengerti, ternyata ia melakukan hal itu setiap hari
karena

M
TA

Anak ini selalu bertelanjang kaki, bercelana pendek, dan
mengenakan kaos yang lusuh. Tangannya menjinjing kantung
plastik hitam, entah apa isinya.

IL

M

ke sekolah.

A

A

S

TA

Bacalah kisah
di bawah ini
dan lanjutkan
ceritanya, ya.

Kamu berangkat ke sekolah setiap hari dengan berjalan kaki.
Saat melewati pasar dekat rumah, kamu sering berpapasan
dengan seorang anak kira-kira berusia sama denganmu.
Ia berlari menuju arah yang berlawanan dengan arahmu

S

Mari kita berlatih
berpikir positif!

Tulis ceritamu di bawah ini, yaaa.

Ada prasangka baik dan
ada prasangka buruk.
Berprasangka baik disebut
dengan berpikir positif.

IL

Pikiran dan pendapat tentang
sesuatu yang yang belum
kamu tahu atau lihat sendiri,
disebut dengan prasangka.

Nah, gunakanlah pikiran positifmu
untuk menyelesaikan kisah tersebut!

U

Nah, kini kamu sudah mengetahui bahwa
pikiranmu sebetulnya dapat mempengaruhi perbuatanmu.

Unit 5 Berpikir dan Bersikap Optimis

119

U

Apa yang sudah kita
pelajari dari cerita dan
kegiatan di unit ini?

Kita belajar bahwa perasaan kita
dapat memengaruhi pikiran kita.
Pikiran kita akhirnya akan menentukan
keputusan dan perbuatan kita.

A

Optimis adalah sikap dan pikiran positif, pantang

120

menyerah, dan yakin bahwa keberhasilan

akan dicapai. Optimis pasti diikuti sikap berharap
yang terbaik dalam menghadapi segala hal.
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TA

Optimis

Optimis

tidak takut
salah saat
mengerjakan
tugas

S

S

Dengan demikian, kita akan mengerjakan
tugas dan kegiatan kita ke arah keberhasilan.
Sikap dan pikiran ini disebut dengan optimis.

berani
mencoba halhal baru

A

TA

Kita harus selalu yakin, semangat,
tidak cepat putus asa, tidak mudah
menyerah, berpikir positif, dan
percaya kita akan berhasil.

percaya bisa
menang saat
lomba

IL

IL

Jadi, untuk menghasilkan keputusan
dan perbuatan yang baik, kita harus
mulai dengan perasaan dan pikiran kita.

M

M

yakin akan
jawaban sendiri
saat ulangan

U

hingga akhirnya
Sikap ini harus dimulai dari dalam diri kita
-contohnya?
tampak dalam perilaku kita. Apa saja contoh

berani meminta
maaf kepada
orang lain

yakin dapat
mengerjakan
tugas
dengan baik

berani
mencalonkan diri
sebagai pengurus
organisasi

Kalau bersikap sebaliknya, kita tidak berusaha
maksimal untuk meraih keberhasilan. Sikap itu,
seperti bermalas-malasan, berpikir negatif,
serta merasa tidak mampu dan akan gagal.
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Kita harus mampu mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif.
Kita juga perlu berlatih untuk melakukan segala sesuatu dengan optimis.

Sekarang, berdasarkan contoh tadi, berilah tanda
pada pilihan yang
kamu anggap sebagai pikiran positif yang dapat mengubah pikiran-pikiran
negatif pada situasi-situasi di bawah ini!

U

U

Jadi, mulailah mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif.
Memang kadang-kadang tidak mudah. Namun, kita harus berusaha.

Kamu bertengkar dengan saudaramu
di rumah. Kalian berebut mainan favorit.

IL

M
IL

Bacalah beberapa
situasi di bawah ini.
Simak dengan sungguhsungguh, ya!

M

Kemudian, ubahlah perasaan
atau pikiran negatif menjadi
pikiran positif! Perhatikan
contohnya, yaaa!

Yuk, kita berlatih!

Lembar ulangan harian dibagikan oleh
gurumu. Kamu mendapat nilai lebih rendah
dari kebanyakan teman dekatmu di kelas.

Saya memang bodoh
dalam pelajaran itu.

S

Seharusnya
kamu pikirkan

A

pikiran positif

122

Saya tidak bodoh, saya
belum mengerti pelajaran
itu dan perlu belajar lagi
dari teman-teman saya
yang memperoleh nilai
bagus.
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perasaan/sikap negatif
Saya merasa sedih dan
kecewa, saya tidak suka
dengan pelajaran itu.
Seharusnya kamu
rasakan dan perbuat
perasaan/sikap positif
Saya merasa optimis untuk
ulangan harian berikutnya.
Jika lebih rajin, saya akan
mendapatkan nilai yang
lebih baik.

TA

pikiran negatif

Apa yang kamu rasakan
dan perbuat?

Saudara saya itu memang
egois. Ia tidak pernah mau
mengalah dan ingin menang
sendiri. Saya benci kepadanya.

S

Apa yang kamu pikirkan?

PERASAAN

A

TA

PIKIRAN

Pikiran/perasaan/
perbuatan negatif:

Pikiran/perasaan/
sikap positif:
Saudara saya sedang
ingin main sendiri.
Saya akan cari mainan
lain saja sekarang.
Saudara saya memang
sukar diajak bermain
bersama. Saya akan
rebut mainan itu
darinya nanti.
Biar saya saja yang
mengalah karena saya
menyayanginya. Nanti
pelan-pelan, akan
saya bujuk dia untuk
bermain bersama.
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Tersenggol orang lain
di koridor sekolah adalah
hal yang biasa. Lain kali,
saya akan lebih waspada.
Saya akan laporkan dia
ke guru piket agar dia
dimarahi guru piket.

M
TA

Mungkin dia sedang
terburu-buru ingin
ke toilet. Nanti, saya akan
menanyakan secara baikbaik, mengapa ia berlari
di koridor.

Pak Guru membenci saya.
Sekarang, semua teman
saya menganggap saya
murid yang menjengkelkan.
Saya kecewa, dan ingin
menghilang dari kelas ini.

S

A

S

Saya marah karena dia tidak
merasa bersalah. Padahal,
ada larangan berlari di koridor.
Saya akan cegat dan marahi
dia nanti ketika kembali lewat
koridor itu.

Pikiran/perasaan/
perbuatan negatif:

Pikiran/perasaan/
sikap positif:

A

TA

Pikiran/perasaan/
perbuatan negatif:

IL

IL

M

U

Pak Guru memarahi saya di depan kelas dan teman-teman sekelas
menertawakan saya.

U

Seorang teman menyenggol saya. Dia berlari
di koridor sekolah ketika jam istirahat baru
saja mulai. Saya hampir terjatuh.

Pikiran/perasaan/sikap positif:
Pak Guru menegur semua siswa,
tidak hanya saya. Mungkin saya
bercanda berlebihan di kelas
sehingga beliau memarahi saya.

Saya membenci Pak Guru dan
teman-teman. Kelas ini tidak
menerima saya.
Pak Guru pernah bilang kelas ini
adalah kelas yang beliau sukai.
Karena itu, beliau ingin kita
memperhatikan pelajaran dengan
serius di kelas agar berprestasi.
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keluargamu

lingkungan
sekitarmu

TA

sekolahmu

A

Keluarga saya adalah keluarga yang
biasa-biasa saja. Saya punya cita-cita
menjadi dokter.
Ayah saya sering mengatakan bahwa
ia tidak akan mampu membiayai saya
untuk kuliah di kedokteran. Saya akan
mengatakan kepada ayah saya: “Ayah,
saya akan …………………………………………………”

S

TA

S

A

IL

IL

Bayangkan jika cita-citamu itu sudah tercapai! Kira-kira apa
yang dapat kamu lakukan untuk keluargamu, sekolahmu, dan
lingkungan sekitarmu.

Berikut adalah hal yang akan saya
sampaikan agar rekan satu tim saya
bersemangat dan tetap optimis, yaitu:
“Teman-teman mari kita
………………………………………………”
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Hal yang dapat menandakan bahwa kita optimis adalah
dengan membuat rencana. Kemudian, kita berusaha keras
menjalankan rencana itu, dan berdoa.
Di akhir tema ini, pikirkanlah kembali cita-citamu di masa
depan! Kemudian, diskusikanlah bersama orang tuamu.

Saya anggota tim sepakbola. Tim kami
akan bertanding dalam pertandingan final
pada malam ini. Lawan kami adalah tim
yang sudah menjadi juara dalam dua tahun
berturut-turut.

126

U

M

Saya sering kalah dalam
permainan bulu tangkis. Namun,
saya yakin akhirnya nanti akan
menang juga karena saya akan
…..…..…..…..…..…....…..…..……. secara
rutin setiap hari.

Berdiskusi dengan Keluarga

M

U

Apakah kamu sudah paham tentang sikap optimis?
Nah, cek pemahamanmu kembali dengan mengisi
titik-titik di bawah ini! Latihan ini untuk menunjukkan
bahwa kamu adalah seorang yang optimis.
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Dari daftar tersebut, mana yang dapat kamu lakukan mulai sekarang?
Ajak orangtua untuk membantumu merencanakan bagaimana kamu
dapat melakukannya mulai sekarang!

U

Apa yang akan kamu sampaikan kepada teman-teman sekolahmu.
agar mereka menjadi orang-orang yang lebih optimis?

IL

IL

Tulislah di bawah ini!

Lakukanlah rencananya!

128

2

3

S

Kemudian, jadikanlah semacam poster motivasi
dalam satu kertas yang cukup besar pasanglah
di sudut-sudut sekolah!
Dengarkanlah lagu-lagu yang penuh semangat
dan optimis selama kamu dan teman-teman
mengerjakannya!

Nilai untuk pencapaian menyelesaikan rencana
kami adalah (lingkari angkanya)

4
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5

6

7

8

9

A

A

S

Setelah berhasil melakukan rencananya, saya kini
merasa

TA

TA

Setelah itu, sampaikan apa yang kamu rasakan.
Kemudian, berilah nilai untuk pencapaianmu
karena telah selesai menjalankan rencananya!

1

M

M

U

Tulislah rencananya di bawah ini!

Berdiskusi dengan Teman

10

Poster Motivasi
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U

Sikap optimis membuat kita yakin akan kemampuan diri kita
dan akan keberhasilan yang kita capai.

A

S

TA

IL

M

Setelah melakukan semua kegiatan dalam unit ini, hal apa lagi
yang masih terpikir olehmu? Terutama yang belum sempat
kamu lakukan dan menurutmu perlu dilakukan mulai sekarang?

130
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Buku Murid

3

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. Anakanak 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.

31

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.

