Buku Murid

5

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.

51

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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Gotong Royong
Kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersamasama dengan sukarela mengorbankan diri demi kepentingan
bersama, agar kegiatan berjalan lancar, mudah, dan ringan

M

Unit

Rasa Ingin Tahu

Unit

4

Sikap mencintai lingkungan yang bersih dan sehat, dengan
cara memelihara dan merawat lingkungan hidup sehingga
mendukung terciptanya lingkungan hidup yang kondusif, serta
mencegah hal-hal yang dapat merusaknya

Kreatif

Kemampuan berpikir dan bertindak yang menghasilkan caracara baruuntuk menyelesaikan masalah atau tugas yang
sedang dikerjakan, dan menghasilkan karya yang lebih bernilai
dari sebelumnya

Kerja Keras
Unit

5

Unit

6
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3

Peduli Lingkungan

Kesanggupan untuk berani bekerja lebih dari standar yang
ditentukan untuk mencapai hasil terbaik, dengan sungguhsungguh tanpa mengenal lelah dan tidak erhenti sebelum
target kerja tercapai

Keadilan Sosial

Sikap memperjuangkan pemerataan kehidupan yang sejahtera,
layak, dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat,
sehingga tidak ada anggota masyarakat yang hidup di bawah
garis kemiskinan

TA

Unit

S

2

Dorongan dari dalam diri untuk selalu mencari tahu dengan lebih
mendalam, meluas dari hal yang dijumpai, topik yang dipelajari,
atau kejadian yang sedang terjadi, untuk mendapatkan
gambaran utuh yang mendukung kebenaran

A

Unit

U

Unit

A

Zi semut perlahan keluar dari lubang
dan merayap ke atas pohon.
“Ah, sudah aman. Musmus sudah menjauh.
Aduh, jantungku masih berdebar,”
ujar Zi gemetar.
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“Iya, Pak Cip pasti kelabakan kalau peternakannya diobrak-abrik.
Kita akan kehilangan rumah kita,” kata Zi menanggapi Piku.
“Kita harus membantu Pak Cip menangkap Musmus!” ajak Piku.
Sipo dan Zi memandangnya dengan heran.
“Bagaimana caranya?” serentak teman-temannya bertanya.

“Lakukan apa yang kita bisa,” lanjut Piku. Zi memandang tubuh kecilnya.
Sipo menutup mulutnya. Mereka berpikir sama, “Kita bisa apa?”
“Hmmm ... Kita pasti bisa kalau semua bekerja sama. Ayo, saling bantu
menghadapi Musmus! Kita buat sebuah rencana,” ujar Piku bersemangat.

TA

S

Sipo tidak sendiri. Piku burung
juga menyaksikan kelakuan
Musmus. “Kita dalam bahaya!”
seru Piku.

“Kita harus melakukan sesuatu untuk menghalangi niat Musmus.
Teman-teman ayam pasti tak berdaya menghadapi Musmus,”
Piku memberi ide.

S

TA

Hoho! Musmus salah sangka! Sipo
tupai yang pemalu ternyata melihat
aksi Musmus. Namun, ia hanya
membatu di balik rimbunnya
dedaunan. “Ttt … ttt … tolong …!”

“Wah, kita semua saksi rahasia Musmus,” Zi menyimpulkan.

A

IL

Tiba-tiba, angin berembus kencang. Busss …! “Angin, hentikan!
Jangan sebarkan bau buluku. Nanti, semua mengetahui
keberadaanku,” gerutu Musmus sambil berlari ke balik semak.
“Untung tak ada yang melihatku,” gumamnya
terengah-engah.

M

M

Menjelang malam, Musmus si Musang bergerak lincah di antara
semak-semak. Pandangannya tajam tertuju pada peternakan
Pak Cip. Ia mulai mengendap-endap mendekati kandang ayam
terdekat.

“Mu Mus Musmus,” kata Sipo gagap. Piku berbagi
kesaksiannya. Ia menceritakan apa yang baru saja
dilihatnya.

IL

U

Barisan Pembongkar
Rencana Musmus

Zi terkejut melihat Sipo yang masih membatu dan Piku
yang termangu. Keduanya hanya diam memandang Zi
yang berjalan mendekat.
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Zi tersenyum, lalu mengacungkan
jempolnya.

M

“Kita coba menarik perhatian Pak Cip ketika Musmus
mulai bergerak. Aku akan mengawasi pergerakan
Musmus dari atas pohon, lalu aku akan berkicau
selantang mungkin saat melihat Musmus mendekati
kandang ayam,” tambahnya.

“Bisakah kau ajak teman-temanmu
bersiap memotong dedaunan bila
mendengar kicauanku?”

“Nah, Pak Cip pasti akan heran melihat Sipo
berlari-lari di atas kabel. Ia akan keluar rumah.
Kemudian, ia akan melihat daun yang berguguran. Ini akan
menarik perhatiannya. Ia pasti akan mencari tahu kejadian
yang tak biasa ini,” senyum Piku. Sipo pun ikut tersenyum dan
mengangguk. “Ya, aku bisa,” tekadnya dalam hati.

“Sipo,” panggil Piku. “Y … Y … Yaaa?” jawab Sipo perlahan.

IL

IL

“Bisakah kamu menyeberangi kabel itu dengan cepat?” Piku menunjuk
kabel tiang listrik. Kabel itu menjulur melalui pohon tempat tinggal
Sipo dan terhubung dengan rumah Pak Cip. Namun, Piku merasa
Sipo ragu-ragu.

Zi dan Sipo sepakat dengan rencana Piku dan mereka akan bersiap
keesokan harinya. Ada rasa bangga dan semangat menyusup
dalam hati.

“Sipo, Pak Cip tak akan menangkapmu.”

4
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S

TA

Keesokan pagi, Musmus muncul di peternakan Pak Cip. Piku, Zi,
dan Sipo segera beraksi sesuai dengan rencana. Mereka sukses
menarik perhatian Pak Cip yang segera mengetahui keberadaan
Musmus dan berhasil menangkap Musmus!

A

A

S

TA

“Zi, kau sangat cepat memotong dedaunan. Lihat pohon yang
menjulang dekat gerbang masuk kandang?” tanya Piku. Zi melayangkan
pandangannya ke pohon yang dimaksud dan mengangguk.

Unit 1 Gotong-Royong

5

6

Unit 1 Gotong-Royong

"Horeee!!!” semua berteriak sambil memandang ke arah Musmus.

Mereka sama-sama bertekad untuk selalu saling membantu dan bekerja sama
menjaga peternakan Pak Cip.

TA
S
A

A

S

TA

IL

"Oke, Musmus. Saya mengampunimu kali ini,” suara Pak Cip memecah
keheningan. “Kamu harus berubah dan berjanji tidak mengulangi kesalahanmu.
Saya yakin suatu hari kamu bisa bekerja membantu saya di peternakan ini,”
sambung Pak Cip.

“Baiklah. Nanti malam saya akan buatkan makan malam spesial untuk kalian semua.
Semua datang, ya!” kata Pak Cip dengan mimik jenaka.

M

M

Musmus tertunduk malu. Ia tampak menyesal dan dengan perlahan terucap
dari mulutnya, “Aku minta maaf, Pak Cip. Aku memang bersalah. Aku siap
menerima hukuman dari Pak Cip.” Semua bergeming. Hanya suara desik daun
dan desir angin yang terdengar.

“Wah, setuju Pak Cip. Musmus pandai memanjat dan larinya pun cepat!” seru Piku,
“... dan juga aktif pada malam hari,” Sipo menambahkan. Musmus mengangguk
pelan, memandang ke arah Pak Cip dan menjawab, ”Saya siap, Pak.”

IL

U

“Musmus, mengapa kamu serakah sekali? Bukankah aku sudah
membebaskanmu untuk makan pisang dan pepaya? Kamu juga boleh makan
rebusan tulang ayam yang kutaruh di halaman belakang. Mengapa kamu masih
ingin mencuri ayam-ayamku?” Pak Cip menahan rasa kesalnya.

U

“Yap ... yap,” Musmus tertangkap. Misi Piku, Zi, dan Sipo tercapai berkat kerja
sama yang kompak di antara mereka.
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Menurutmu, apa kunci
keberhasilan dalam menghadapi
Musmus?

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

•

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

•

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

U

2.

Seluruh anggota kelompok sebaiknya menggunakan pakaian olahraga atau
celana lapangan.

3.

Mainkan di tempat atau lokasi yang tidak becek ataupun terlalu berdebu.

4.

Peserta boleh menggunakan benda apa saja yang dibawa saat itu sebagai
penyambung. Misalnya dompet, kartu, sepatu, tali sepatu, ikat pinggang,
dan sebagainya sesuai dengan kreativitas mereka. Pastikan sambungan
yang dibuat tidak terputus.

IL

M

Buatlah 2—3 kelompok dengan jumlah anggota yang sama (maksimal 10
orang untuk tiap kelompok).

Setiap regu bergotong royong membuat timnya menjadi regu dengan
deretan barang yang paling
panjang, termasuk badan
tiap anak.
Regu pemenang adalah
regu yang dapat membuat
deretan atau ular
terpanjang dan tercepat.

A

A

1.

6.

•
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Mainkanlah bersama temanmu!
Ikuti panduan di bawah ini untuk cara memainkannya, ya.

5.

Apa pesan dari cerita "Barisan Pembongkar Rencana Musmus"?
Tulislah tiga hal yang kamu pelajari dari cerita itu.

8

Tahukah kalian permainan menyusun ular terpanjang ?

TA

Apakah kamu pernah mengerjakan
sesuatu yang sulit jika dikerjakan
sendiri, tetapi mudah jika dikerjakan
bersama-sama? Ceritakanlah
bagaimana kerja sama kalian dalam
menyelesaikan pekerjaan tersebut!

TA

5

3

Menurutmu, apakah ada kerja sama
yang baik dan kerja sama yang
jahat? Jelaskan jawabanmu!

S

Mengapa Sipo Tupai, Zi Semut,
dan Piku Burung ingin bekerja
sama menghadapi Musmus?

U

4

M

2

Apa rencana Musmus
di peternakan Pak Cip?

IL

1

Ular Terpanjang

Unit 1 Gotong-Royong
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Kreasi Anak Bangsa

TA

A

S

5 Apa pelajaran yang kamu dapatkan dari pemenang permainan ini?
5.

10
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Para pekerja bergotong royong mengambil batu dari Sungai Elo dan Progo yang
berjarak dua kilometer dari lokasi pembangunan candi. Konon kabarnya, Raja
Samaratungga mengatur cara pengambilan batu dengan teknik “semutan”. Ribuan
pekerja berdiri berjajar dari sungai ke lokasi candi. Batu diambil oleh orang yang
berdiri di tepi sungai dan diserahkan kepada orang di sampingnya secara berurutan
hingga mencapai tujuan. Hasilnya? Terbangun candi seluas 15.129 m2 dan tersusun
atas lebih dari 50.000 m3 batu andesit. Hasil gotong royong yang luar biasa, ya!

IL

4 Apa pelajaran yang kalian dapatkan dari permainan ini?
4.

Tahukah kalian fakta di balik Candi Borobudur? Pembangunannya dikerjakan
seluruh rakyat Kerajaan Mataram Kuno selama kurang lebih 50 tahun, lo.
Tepatnya, dibangun dari tahun 770 sampai 825 Masehi.

Hingga kini, kita dapat menikmati kemegahan arsitektur Candi Borobodur. Ada
ribuan relief yang berisi ajaran Buddha Mahayana yang dipahat secara detil. Batubatu tersebut disusun menjadi satu kesatuan dengan sistem saling mengunci secara
kuat dan kokoh. Semua itu, menggunakan semen sebagai perekat. Luar biasa, bukan?

TA

IL

3 Apakah kelompokmu menunjukkan persatuan untuk memenangkan
3.
permainan? Jelaskan.

Candi Borubudur, Candi Terbesar di Dunia

S

2 Apa saja kreativitas yang ditunjukkan oleh kelompokmu?
2.

A

M

1 Apakah setiap anggota kelompok memberikan kontribusi?
1.

Kalian pasti mengenal banyak sekali karya bermanfaat dan memberikan inspirasi
dalam kehidupan kita. Kali ini, kita akan membahas tiga mahakarya, yaitu Candi
Borobudur, Sistem Irigasi Subak, dan Kegiatan Asian Games 2018.

M

U

Setelah selesai bermain, diskusikanlah bersama teman-temanmu
hal-hal berikut ini.

Unit 1 Gotong-Royong
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A

Sistem irigasi Subak adalah salah satu bentuk hasil gotong royong
yang sangat berguna bagi masyarakat. Dalam sistem irigasi
Subak, para pemilik sawah dan petani bergabung dalam kelompok
dan bersama-sama mengatur agar semua sawah mendapat aliran
air yang cukup. Mereka bersama-sama membuat bendungan
untuk menampung air sungai dan saluran-saluran airnya.
Saluran air diberi pembagi air agar aliran
air dapat merata ke semua sawah. Jika ada
anggota kelompok melanggarnya, ia akan
dihukum sesuai keputusan saat upacara di
Pura. Aturan ini diberlakukan untuk menjamin keberlangsungan sistem irigasi yang
adil ini bagi seluruh masyarakat.

S

Kalian tentu masih ingat bahwa Indonesia
pernah menjadi tuan rumah Asian Games
yang kedua kali pada tahun 2018. Asian
Games diikuti oleh 12.000 atlet dan 45
negara. Suksesnya penyelenggaraan Asian
Games 2018 di Jakarta dan Palembang
merupakan salah satu contoh hasil gotong
royong seluruh masyarakat Indonesia pada
waktu itu.
Salah satu media besar Amerika Serikat, The New York Times, memuji kapasitas
Indonesia yang dinilai berhasil menunjukkan "Energy of Asia" yang diusungnya dari
penyelenggaraan Asian Games 2018.
Kesuksesan Asian Games tidak lepas dari peran 15.000 pemuda pemudi Indonesia.
Mereka datang dari Sabang sampai Merauke untuk
menjadi relawan dan turut bekerja keras menyukseskan
gelaran Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
Mereka tersebar dalam 19 departmen. Ada yang bertugas
sebagai panitia penghubung, tim penari, tim sosialisasi,
tim beautification and activation, pembantu protokol,
upacara penyerahan medali, presentasi olahraga, dan
masih banyak lagi. Ini adalah bentuk gotong royong yang
membuahkan hasil yang sangat mengesankan. Bahkan,
berbagai pihak mendorong Indonesia untuk menjadi tuan
rumah Olimpiade.

S

TA

Kalian pasti pernah mendengar tentang sistem irigasi Subak
yang ada di Bali.

A

Penyelenggaran Kegiatan Asian Games 2018 di Indonesia

M

U

IL

M

Sistem Irigasi Subak

Sistem irigasi ini juga sudah dipakai di daerah atau pun negara-negara lain. Sejak
2012, Sistem Irigasi Subak ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
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Nah, berdasarkan ketiga contoh karya anak bangsa yang telah dijelaskan,
dapatkah kamu menunjukkan karya anak bangsa lain yang kamu kagumi?

TA
Siapa yang membuat

:

Tujuan dibuat

:

Proses membuat

:

Informasi tambahan
(fakta menarik lainnya)

:

Nilai gotong royong
yang terkandung dalam
pembuatan/pelaksanaan
karya anak bangsa tersebut

:

S

:

A

membuat koreografi tari

U

IL

membuat video tutorial
("Do It Your Own")

Tulislah lima ciri-ciri gotong royong yang penting untuk diterapkan
dalam pengerjaan proyek tersebut. Berikan alasannya, ya!
Ciri Gotong-Royong dalam
Pengerjaan Proyek

Alasan

TA

:

Tahun dibuat

Unit 1 Gotong-Royong

membuat kegiatan lomba

:

Informasi penting tentang objek tersebut

14

membuat pentas drama humor pendek

S

Alasan memilih objek
tersebut

membuat papan permainan

A

Nama objek

IL

M

Kemudian, lakukanlah penelitian singkat tentang karya tersebut. Lengkapi
informasi dalam daftar berikut ini, ya! Selanjutnya, buatlah ceritamu dalam
bentuk pilihanmu sendiri, seperti komik, foto, video, atau bentuk lainnya!

Kalian bisa memilih proyek berikut ini.

M

U

Pilihlah salah satu objek, kegiatan, atau peristiwa yang mencerminkan nilai
gotong royong masyarakat Indonesia.

Rencanakanlah sebuah proyek bersama dengan 4—5 orang.

Unit 1 Gotong-Royong
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Refleksi

A
16
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suka mengambil tanggung
jawab

selalu

memiliki ide-ide yang menarik
dan suka membagikan idenya
pada orang lain

selalu

U
yang sesuai)

M

Jawaban (beri tanda

jarang

tidak pernah

sering

jarang

tidak pernah

selalu

sering

jarang

tidak pernah

selalu

sering

jarang

tidak pernah

selalu

sering

jarang

tidak pernah

suka menolong orang lain
suka berbicara
terampil dalam kerajinan
tangan

IL

sering

TA

S

Nama-nama
anggota:

Karakteristikku dalam
Bekerja Sama

mendengarkan ide atau
pendapat orang lain

selalu

sering

jarang

tidak pernah

merespon positif saat diminta
untuk berkontribusi

selalu

sering

jarang

tidak pernah

langsung mengerjakan tugas
yang diberikan

selalu

sering

jarang

tidak pernah

lebih suka bekerja dengan
teman satu tim daripada
sendiri

selalu

sering

jarang

tidak pernah

mengajak teman satu tim
mengerjakan tugas bersama

selalu

sering

jarang

tidak pernah

mengerjakan tugas sampai
selesai

selalu

sering

jarang

tidak pernah

S

TA

Deskripsi
proyek:

Bagaimana sikapmu dalam mengerjakan proyek kelompok?

A

Proyek:

IL

M

U

Jika sudah selesai, kalian dapat
lanjutkan dengan mengerjakan proyek
yang sudah kalian pilih! Presentasikan
karya kelompokmu ke teman-teman lain
dan mintalah umpan balik dari mereka!
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Kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan
suka rela untuk kepentingan bersama.

M

Setiap anggota perlu mengutamakan kebersamaan, bekerja sama,
suka berbagi, saling peduli, tolong menolong, rela berkorban untuk
kepentingan kelompok. Jadi, tugas atau pekerjaan dapat berjalan
lancar, mudah, dan ringan.

melakukan tugas dengan
terpaksa untuk mencapai tujuan

adanya persatuan di antara
anggota-anggotanya

mementingkan kepentingan diri
sendiri

adanya sikap kolaborasi dan
saling menolong

merasa pekerjaan dan idenya
sendiri yang paling benar
mengambil keputusan sendiri

A

Mengapa bergotong royong?
Setiap orang memiliki sifat dan kelebihan yang berbeda-beda. Dengan bergotong
royong, setiap orang dapat saling belajar dan bertumbuh. Selain itu, pekerjaan
yang kita kerjakan pun akan terasa lebih ringan, mudah, dan lancar.
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Nah, berikut ini beberapa contohnya.

mempelajari tujuan/hasil akhir yang ingin dicapai sebuah pekerjaan
membangun kebersamaan untuk mencapainya

TA

sulit untuk berbagi dengan
orang lain

S

mau berbagi dengan orang lain

mengutamakan kepentingan
bersama

Bisakah kamu menyebutkan contoh pekerjaan yang dikerjakan dengan
semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari?

menyampaikan pikiran dan pendapatmu, tetapi juga menghargai
pendapat teman
mengutamakan kepentingan bersama dan mencari solusi dalam
menyelesaikan masalah

S

TA

bekerja bersama-sama dengan
tulus, sabar, senang, dan saling
menghormati untuk mencapai
tujuan bersama

Bergotong royong
itu tidak ....

A

Bergotong-royong
itu artinya ....

IL

IL

Perhatikan beberapa pengertian tentang gotong royong di bawah ini.

Salah satu sikap penting untuk
mewujudkan karya-karya hebat
dan bermanfaat tersebut, yaitu
gotong royong. Dengan gotong
royong, pekerjaan yang berat
akan menjadi lebih ringan,
mudah dan lancar.

U

U

Gotong royong

Dalam bacaan sebelumnya, kita
belajar tentang banyaknya
karya-karya hebat. Karya
itu misalnya dalam bidang
pembangunan, kesehatan,
teknologi informasi,
kesusastraan, seni-budaya,
dan masih banyak lagi.

M

Jadi menurutmu apa
gotong royong itu?

bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan
yang kamu pilih. Tidak mengabaikan keputusan
bersama yang sudah diambil
bekerja sebaik mungkin dan meningkatkan
kemampuan dalam bekerja bersama
mendukung karya teman lain dan saling menolong
agar dapat mencapai tujuan bersama

Mudah, bukan?
Unit 1 Gotong-Royong
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TA

D. Tidak setuju. Alasan: teman-teman yang tidak bekerja akan dimarahi
oleh Pak Irwan
2. Bayu datang terlambat saat acara menanam tanaman obat di kebun sekolah. Bayu
bingung apa yang harus ia lakukan. Teman-teman sekelasnya sudah memiliki tugas
masing-masing dan mulai fokus bekerja. Bu Sri, wali kelasnya, tidak tampak berada
di kebun sekolah. Bayu hanya berdiri dan menunggu Bu Sri datang.
Setujukah kamu dengan sikap Bayu ini?

S

A. Setuju. Alasan: agar tidak salah dalam bekerja
B. Setuju. Alasan: agar tidak mengganggu teman-temannya yang sedang bekerja

U

4. Ami dan keluarga akan pindah ke rumah baru. Ayah akan menyewa sebuah
truk untuk memindahkan barang-barang ke rumah baru besok pagi. Ami
sudah selesai mengemas barang-barang di kamarnya ke dalam kotak yang
siap dikirim. Ayah masih membereskan barang-barang di ruang tamu dan ibu
membereskan barang-barang di dapur. Barang-barang di kamar Indra masih
banyak yang belum selesai dikemas. Meskipun Ami sudah lelah dan dapat
memilih bermain, ia menawarkan diri untuk membantu Kak Indra. Apakah
sikap Ami mencerminkan sikap gotong-royong? Perilaku Ami yang mana yang
menunjukkan sikap gotong royong?
A. bekerja bersama-sama dengan tulus, sabar, dan senang
B. mau berbagi dengan orang lain
C. adanya sikap saling menolong

A

A

Unit 1 Gotong-Royong

D. membatalkan saja sebagian poster yang sedang dikerjakan karena
teman-teman lainnya tidak tahu ide mereka

TA

C. Tidak setuju. Alasan: setiap anggota kelompok harus diberi kesempatan
untuk dapat berkontribusi dan belajar bertanggung jawab

20

B. menanyakan kepada anggota tim lain apakah ada yang dapat membantu
tim poster

S

B. Setuju. Alasan: agar hasil kelompok bagus dan memuaskan Pak Irwan

D. Tidak setuju. Alasan: daripada hanya berdiam diri, lebih baik
menanyakan kepada ketua kelas atau temannya apa yang dapat
Bayu lakukan

A. meminta waktu tambahan kepada guru untuk menyelesaikan poster
tersebut

C. memotivasi seluruh anggota tim poster untuk bekerja lebih fokus dan
bersemangat hingga waktu berakhir

A. Setuju. Alasan: agar cepat selesai dan hasilnya bagus

C. Tidak setuju. Alasan: daripada hanya berdiam diri, lebih baik Bayu
menanyakan keberadaan Bu Sri untuk mendapatkan penjelasan
tentang tugasnya

M

IL

M

1. Pak Irwan, guru prakarya, memberi tanggung jawab kepada seluruh
murid kelas 5A untuk mewarnai latar panggung aula sekolah. Tugas itu
dilakukan saat jam pelajaran seni untuk kegiatan pentas seni. Pak guru
membagi murid ke dalam lima kelompok. Banu, salah satu ketua kelompok,
hanya menugasi teman-teman di kelompoknya yang dinilainya rapi dalam
mewarnai. Ia melakukannya agar hasilnya bagus dan cepat selesai.
Kalau kamu teman Banu, setujukah kamu dengan keputusan Banu?

3. Murid-murid kelas 5 berencana membuat pameran buku dalam rangka
perayaan Hari Literasi. Setiap siswa ditugaskan untuk membawa buku
favorit dari rumah. Mereka akan melakukan kegiatan berbagi, menulis
resensi buku, membuat poster tentang buku, dan mendekor area pameran.
Tampaknya tim poster tidak dapat menyelesaikan poster tepat pada
waktunya karena ukurannya sangat besar. Apa saranmu untuk tim poster?

IL

U

Manakah sikap yang mencerminkan nilai gotong royong dalam situasisituasi di bawah ini? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban, ya.

D. mengutamakan kepentingan bersama

Unit 1 Gotong-Royong
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2.
2 Murid ekskul drama dipilih untuk menyiapkan sebuah pertunjukan drama berdurasi

1.
1 Kamu adalah Banu, ketua kelas 5A. Kamu diberi tanggung jawab memimpin

M

tugas mendekorasi panggung sekolah untuk kegiatan pentas seni. Ada 22
orang di kelas 5A. Waktu yang diberikan adalah dua jam pelajaran.

Unit 1 Gotong-Royong

Yang akan saya lakukan
pada hari pertunjukan:

IL

Yang akan saya lakukan
sebelum hari pertunjukan:

TA

Yang akan saya
lakukan setelah selesai
kegiatan pentas seni:

Yang akan saya lakukan setelah selesai hari pertunjukan:

S

S

A
22

Bagaimana menerapkan sikap gotong royong agar perencanaan dan persiapan
pertunjukan drama dapat berlangsung lancar? Kalian diminta untuk menyiapkan
ide cerita, naskah cerita, perlengkapan pemain, dan kostum. Kalian dapat membuat
sendiri kostum dengan kertas koran, cat dan bahan lainnya.

A

Yang akan saya
lakukan pada hari
kegiatan pentas seni:

TA

Yang akan saya
lakukan sebelum hari
kegiatan pentas seni:

IL

Apakah yang akan kamu lakukan agar semua anggotamu dapat bergotongroyong menyelesaikan tugas tersebut?

U

U

Apa yang dapat kamu lakukan untuk menerapkan sikap gotong-royong?

tiga menit. Mereka akan mewakili sekolahmu dalan perayaan "Hari Anak Nasional".
Guru ekskul drama memberi kebebasan bagi mereka untuk merencanakan dan
menyiapkannya dalam enam kali pertemuan.

M

Membangun Sikap Gotong Royong

Unit 1 Gotong-Royong
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Yang akan saya lakukan
setelah selesai kegiatan:

U

M

menanami lahan
kosong dengan
sayur-sayuran/
tanaman obat/
bumbu dapur

membersihkan
dan merapikan
gudang

membersihkan
kolam ikan

menyiapkan
makan malam
bersama

mempersiapkan
liburan akhir
pekan

menyiapkan pesta
ulang tahun salah
satu anggota
keluarga

IL

Yang akan saya lakukan pada
saat kegiatan:

Berikut ini ada beberapa kegiatan yang dapat dipilih bersama keluargamu. Kamu juga
dapat menambah kegiatan lain.

TA

S

TA

Yang akan saya lakukan sebelum
kegiatan:

Diskusikanlah bersama ayah, ibu, kakak, dan adikmu. Apa proyek yang dapat kalian
lakukan secara bergotong-royong?

ide lain:

ide lain:

ide lain:

membersihkan
kebun atau
pekarangan
rumah

menyiapkan acara
untuk menyambut
saudara yang
berkunjung
ke rumah
ide lain:

Pilihan kami:

S

IL

3 Untuk menyambut kehadiran murid-murid baru di kelasmu, guru wali kelas
3.
meminta kamu dan tiga orang temanmu membuat dua jenis permainan
kelompok. Permainan tersebut bertujuan menjalin keakraban di antara murid
baru dan murid lama pada tahun ajaran baru.

Pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan bila dikerjakan secara bersama-sama.

Alasan:

A

M

U

Di Rumah

Unit 1 Gotong-Royong
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IL

• lain:

IL

3.
3 Kalian dapat mengunggah karya tersebut di media sosial dengan mencantumkan
pesan yang ingin kalian sampaikan. Misalnya, #apresiasimusiknasional
dalam rangka Hari Musik Nasional

Refleksi Bersama

• Hal yang disukai dari proyek ini:
Sikap gotong royong dapat kita pupuk
dengan bekerja sama merayakan atau
memaknai hari istimewa, misalnya
merayakan hari ulang tahun teman
dan guru, ataupun hari-hari nasional
Indonesia. Mari kita biasakan
meluangkan waktu untuk merayakan
makna hari-hari istimewa!

• Penerapan gotong royong dalam kegiatan tersebut:

• Apa yang ingin kamu tingkatkan jika kamu berkesempatan untuk
mengerjakan sebuah karya secara bergotong royong?

A

TA
S

A
Unit 1 Gotong-Royong

U

• menulis cerita 			
• menulis lagu
• menulis puisi			
• menulis naskah drama
• membuat karikatur/ilustrasi

Di Sekolah

26

M

M

• Hal yang masih akan terus ditindaklanjuti bersama:
(berikanlah alasannya)

2.
2 Pelajarilah makna hari perayaan tersebut. Presentasikan dalam sebuah karya
secara bergotong royong. Kalian dapat memilih salah satu kegiatan di bawah ini

TA

• Hal yang dipelajari:

S

• Hal yang disukai dari proyek ini:

U

Refleksi

1 Bersama 4—5 temanmu, pilihlah satu momen istimewa yang dirayakan dalam
1.
waktu terdekat. Jika kalian memilih perayaan hari nasional, kalian dapat memilih
Hari Musik Nasional (9 Maret), Hari Anak Nasional (23 Juli) atau Hari Bumi
Sedunia (22 Juni).

Unit 1 Gotong-Royong
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U

6

Kead i lan Sosia l

Janji dapat diungkapkan dalam bentuk puisi, lagu, atau deklamasi.

Unit 1 Gotong-Royong

M
IL
TA
S
A

A

S

TA

IL

M

Nah, ungkapkan penghayatanmu tentang gotong-royong, ya.

28
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U

M

Dengan sigap nelayan muda itu memasukkan ikan-ikan yang dibeli ibu itu
ke dalam keranjang belanjanya.
“Wah ... tas belanja Ibu sudah penuh dan berat. Tinggalkan saja dulu di sini, Bu.
Nanti akan saya antar ke rumah Ibu setelah ikan-ikan saya habis terjual.
Tinggal sedikit lagi, kok Bu,” lanjut si nelayan.

158
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TA
S
A

A

S

TA

IL

Setiap pagi dia menuju ke pasar
untuk menjual ikannya kepada
penduduk desa. Mereka menyayangi
si nelayan muda karena sikapnya
yang sopan, ramah, dan suka
membantu.

M

Dahulu kala, di sebuah desa kecil di tepi pantai, hiduplah seorang nelayan
muda yang tidak mempunyai nama. Dia pergi ke laut pada malam hari dan
kembali pagi hari dengan tangkapannya.

IL

U

Istana Air

“Bu, tadi malam ikannya sedang banyak di laut. Mungkin karena sedang bulan
purnama. Mari saya pilihkan yang besar dan segar. Saya yakin hari ini Ibu bisa
memasak hidangan terlezat untuk keluarga,” demikian si nelayan menawarkan
hasil tangkapannya pada seorang ibu.

Unit 6 Keadilan Sosial
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U
M
IL

IL

M

U

Anak-anak di desa juga menyukai nelayan muda yang ramah itu.
Pada waktu luangnya, nelayan muda itu suka berenang
dan bermain pasir bersama anak-anak desa di pantai.

Ya, kamu tidak salah baca! Istana yang dibuat si nelayan muda ini bukan dari
pasir seperti yang sering dibuat kebanyakan orang, melainkan dari air.
Setiap sore dia membuat istana air dalam berbagai ukuran dan bentuk.

160
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TA

Suatu hari, datanglah seorang wanita yang tinggal di kota. Ia memakai cincin
berlian dan mantel bulu. Wanita kaya ini sedang berjalan di tepi pantai dan
melihat si nelayan muda dengan istana-istana air buatannya. Matanya terbelalak
dan benaknya langsung memikirkan segala kemungkinan.

A

A

S

Dia memang menguasai berbagai permainan sehingga anak-anak sangat
menyukainya. Namun, ada satu alasan khusus mengapa anak-anak
menganggap nelayan itu menakjubkan. Nelayan muda yang tak bernama ini
bisa membuat istana dari air!

“Siapa lagi yang ingin Kakak buatkan istana? Kamu suka bentuk jendelanya
persegi atau lingkaran?” tanya si nelayan muda. Dia selalu ingin membuat
anak-anak itu gembira.

S

TA

“Ayo, Kak. Buatkan aku istana yang indah,” pinta seorang
anak sambil menarik tangan nelayan muda itu ke pinggir pantai.
Istana-istana air yang dibuatnya memang indah, lengkap dengan pintu, jendela,
dan menara-menara yang begitu tinggi.

Dia belum pernah melihat kreasi seperti itu. Dia yakin dengan keahlian tersebut,
nelayan muda itu dapat memperoleh banyak uang dan tidak perlu lagi
menangkap ikan di laut untuk dijual.
Unit 6 Keadilan Sosial
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U

TA

IL

Dia mendapat pesanan pekerjaan dari banyak orang di segala penjuru dunia. Untuk
acara yang istimewa, dia diminta untuk membangun istana air yang besar. Istana yang
dapat digunakan orang untuk berkumpul dan berpesta. Dia juga dapat membuat kapal
pesiar yang dapat digunakan orang-orang untuk berlibur. Seiring hari berlalu, makin
banyak pesanan yang diterima dan makin banyak uang yang datang.

S

A

S

TA

IL

M

Si wanita lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai manajer perwakilan dari
si nelayan. Semua yang ingin menghubungi si nelayan harus melalui dirinya.

Si nelayan dari desa kecil, yang dulu tak punya nama, sekarang telah memiliki banyak
uang, pakaian-pakaian bagus, dan menjadi amat ternama.

A

Sesampainya di kota, wanita itu menempatkan si nelayan di sebuah rumah
dengan kolam renang yang amat besar. Malam itu juga dia diminta membuat
istana-istana air untuk menghibur ratusan tamu penting.

“Kamu harus bisa membuat bentuk-bentuk lain dan istana-istana yang lebih besar lagi
sehingga kita bisa memperoleh banyak pesanan,” kata si wanita kepada
si nelayan muda. Maka, nelayan muda memaksa dirinya membuat istana yang lebih
besar dan cantik dengan air mancur, gedung pencakar langit, jembatan dan berbagai
bentuk lainnya. Dia pun dibawa berkeliling dunia untuk menunjukkan kebolehannya.

M

U

“Ikutlah denganku ke kota, anak muda! Kujamin kau akan menjadi kaya raya!”
katanya kepada si nelayan. Tentu saja si nelayan sangat tertarik. Dia belum
pernah ke kota. Ini sebuah kesempatan emas. Dengan cepat, dia mengepak
barang miliknya yang hanya sedikit dan ikut wanita itu pergi ke kota.
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U

U

Beberapa hari kemudian, datanglah truk-truk yang membawa
air ke kota itu. Penduduk kota itu sangat gembira menyambut
kedatangan armada truk itu. Akan tetapi, ternyata air itu
dijual ke penduduk kota dengan harga sangat tinggi!!!

M

M

Seluruh penduduk ternyata harus menanggung akibat
dari pekerjaan si Manusia Air. Dia segera sadar
bahwa ini pasti sudah direncanakan dari awal oleh
pelanggan yang memberinya pesanan. Pelanggan
ini ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya
dari penderitaan penghuni kota.

IL

IL

Suatu hari, datanglah sebuah pesanan yang dirasanya sangat aneh. Pekerjaan
ini amat rahasia dan uang yang akan dibayar sangat banyak. Kali ini, dia tidak
diminta membuat benda dari air, tetapi diminta menghentikan aliran air sungai ke
sebuah kota kecil.

Manusia Air menjadi sedih karena
membayangkan penghuni-penghuni yang
kekurangan air. Dia ingin segera mengakhiri
keadaan ini. Tanpa pikir panjang, si Manusia
Air menuju sungai dan bermaksud membiarkan
sungai mengalir lagi.

Si nelayan menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan pekerjaan ini dan
ragu-ragu untuk menerimanya. Namun, sang manajer memaksanya menerima
pesanan ini karena bayarannya terlalu besar untuk ditolak.
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TA
S

A

S

Tak lama kemudian, kota kecil itu pun menjadi kering dan
penduduknya tidak punya cukup air untuk minum
sehari-hari. Anak-anak dan orang-orang
lanjut usia mulai banyak yang jatuh
sakit. Sawah, ladang, dan kebun
penduduk menjadi tidak
subur sehingga tidak dapat
memberikan hasil yang cukup.

A

TA

Dengan terpaksa si nelayan yang sekarang dikenal dengan nama Manusia Air,
bersedia menghentikan aliran sungai itu.
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165

“Berhenti!” kata sang manajer menghalanginya.

U

“Tapi ... tapi, aku harus membuat sungai ini kembali mengalir ke kota itu,” kata
si Manusia Air.

U

Manusia Air yakin dia telah melakukan hal yang benar.
Sang manajer amat marah. Dia yakin si Manusia Air takkan pernah mendapat
pesanan pekerjaan lagi. Dia pun pergi meninggalkannya.

“Tapi ... tapi, ini tidak adil,” kata Manusia Air.

Oleh karena itu, sekali lagi, dia mengemasi barang-barang miliknya, lalu
meninggalkan kota dan juga ketenarannya. Dia kembali ke desanya di tepi pantai
untuk menemukan kedamaian yang sempat hilang darinya.

IL

Manusia Air memikirkan anak-anak di kota kecil yang kekurangan air. Hatinya sedih.
Bukankah semua penduduk kota itu berhak mendapatkan air sungai itu?
Manusia Air tahu dia harus mengalirkan sungai itu lagi sekalipun dia akan
kehilangan semua uangnya.

Akhirnya, dia kembali menjadi seorang nelayan tanpa nama di sebuah desa kecil.
Walaupun begitu, dia tetap bahagia. Dia tahu telah melakukan hal yang benar
demi keadilan.

IL

“Itu bukan urusanmu!” lanjut sang manajer.

M

Namun, Manusia Air tidak peduli. Dia sebenarnya tidak menyukai pekerjaannya di
kota. Tugas-tugasnya menghabiskan semua waktunya dan dia tidak lagi sempat
membuat istana-istana air kesukaan anak-anak di desanya. Apalagi ... dia sangat
merindukan kampung halamannya.

M

“Tidak bisa!” kata sang manajer sambil mengacungkan kontrak yang sudah
ditandatangani oleh Manusia Air. Ternyata di kontrak tertulis bahwa jika pekerjaan
tidak diselesaikan, Manusia Air harus mengembalikan uang dan membayar denda
yang besar.
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A

A

S

TA

Dengan tidak menghiraukan sang manajer, Manusia Air memutuskan tetap
mengalirkan sungai kembali ke kota supaya seluruh penduduk kota bisa minum.
Orang-orang pun tersenyum dan anak-anak gembira dapat berenang kembali.
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TA

Tulislah beberapa di bawah ini.

S

S

A
168

Kalau kamu menjadi nelayan muda itu,
apa yang akan kamu lakukan?

Menurutmu, sifat dan karakter apa yang
dimiliki nelayan muda ini?

A

TA

Mengapa si nelayan muda berubah pikiran
dan memutuskan kembali ke desanya?

Menurutmu, apakah keputusannya tepat?
Jelaskan jawabanmu.

U

IL

IL

M

Apa pesan moral yang kamu peroleh dari cerita
“Istana Air”?

M

Apa yang membuat si nelayan muda merasa bahwa
pesanan yang terakhir adalah pesanan yang aneh?

U

Setelah membaca cerita "Istana Air", dapatkah kamu menjawab
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini?
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Bermain Drama Pendek

M

Seluruh penduduk ternyata harus menanggung
akibat dari pekerjaannya. Dia segera sadar
bahwa ini pasti sudah direncanakan dari awal
oleh pelanggan yang memberinya pesanan.
Pelanggan ini ingin meraup keuntungan sebesarbesarnya dari penderitaan penghuni kota.

IL

IL

Pada waktu itu, Belanda sedang menjajah Indonesia. Si Pitung merasa iba
dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat kecil, sementara kompeni
(sebutan untuk Belanda) dan para tuan tanah hidup bergelimpangan harta.
Rumah dan ladang mereka setiap hari dijaga oleh penjaga-penjaga yang galak.

1. Dapatkah kamu merasakan apa yang dirasakan oleh Manusia Air?

Pada suatu hari, si Pitung menyaksikan sendiri kesewenang-wenangan mereka
mendatangi rumah tetangganya, merampas ayam, kambing, kelapa, dan
simpanan padi di lumbung. Mereka benar-benar bertindak semena-mena.
Akhirnya, si Pitung tidak dapat menahan diri lagi, lalu menghampiri mereka
dan menghajar mereka.

2. Apakah kamu merasakan adanya ketidakadilan?

TA

4. Tulislah apa yang dialami oleh masing-masing pihak dalam kolom di bawah ini.

S

Pelanggan

Sejak itu si Pitung memutuskan untuk membela orang-orang yang lemah.
Ia tak tahan lagi melihat penderitaan rakyat jelata yang disebabkan para
tuan tanah dan orang-orang Belanda.

A
170
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Pada hari yang ditentukan, Pitung datang seorang diri menemui para polisi
Belanda di tanah lapang. Setelah kedua orang itu dibebaskan, para polisi
membidik senjata mereka ke arah Pitung. Pitung pun roboh bersimbah darah.
Pitung dimakamkan beberapa hari kemudian dengan iringan doa setiap rakyat.
Mereka ingin mengingat Pitung sebagai pembela keadilan bagi mereka.

A

5. Bagaimana perasaanmu apabila kamu adalah salah satu penduduk desa itu?

Suatu hari, kompeni dan para tuan tanah berhasil menangkap ayah dan guru
mengaji si Pitung. Si Pitung diminta untuk menyerahkan diri, bila menginginkan
dua orang terdekatnya itu dilepaskan.

S

TA

3. Menurutmu, apa yang tidak adil dalam situasi itu?

Ungkapkanlah perasaanmu di bawah ini.

Cerita singkatnya adalah sebagai berikut ini.

Si Pitung adalah seorang pendekar Betawi. Ia pemuda yang saleh.
Selain mengaji, ia juga belajar silat. Setelah bertahun-tahun, ilmu agama dan
ilmu bela dirinya makin meningkat.

Ketidakadilan

Penduduk desa

Bacalah kisah tentang seorang pembela keadilan dari Betawi,
bernama si Pitung. Kamu dapat mencari cerita lengkapnya dari
beberapa sumber di buku-buku cerita atau di media daring.

U

U

.... ternyata air itu dijual ke penduduk kota
dengan harga sangat tinggi!!!

M

Dikutip dari cerita “Istana Air”:
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U

Sekarang, kita akan membuat sebuah drama dan memerankannya
berdasarkan bacaan tentang si Pitung.

1.
1 Bentuklah kelompok bersama teman-teman, lalu tentukan peran

3 orang Belanda

M

2.
2 Tentukan tokoh yang akan kamu dan teman-teman perankan.
Si Pitung
Ayah si Pitung
Guru mengaji si Pitung
2 orang tuan tanah

2 orang teman sekelompok si Pitung

5 orang rakyat jelata

Ketidakadilan masih banyak terjadi di sekitar kita.

M

dari masing-masing tokoh cerita.

Bahkan, ketidakadilan terhadap anak dalam memperoleh haknya.

Tahukah kamu tentang 10 hak anak Indonesia? Pelajari di bawah ini, ya.

TA

Setelah bermain drama, diskusikan kegiatan ini
bersama teman-teman dan tulislah hasil diskusinya
di bawah ini.

1.

Mengapa si Pitung disebut dengan pembela keadilan?

2. Suatu saat, si Pitung bersama kelompoknya merampoki

S

rumah-rumah orang kaya dan membagi-bagikan harta
rampasannya kepada rakyat jelata.

A

Apakah tindakan si Pitung itu merupakan hal yang benar?

172

Jelaskan jawabanmu, ya.
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IL

Setelah itu, diskusikan juga hal-hal apa yang dapat kalian lakukan
untuk memperjuangkannya. Pastikan tindakanmu tidak melanggar
aturan dan rasa keadilan juga, ya.

TA

Diskusi

Kemudian, diskusikanlah bersama 4—5 temanmu tentang situasi
yang kamu amati dan rasakan. Apakah sudah mencerminkan keadilan
di tiap butir dari 10 hak anak Indonesia.

S

4.4 Pilih peranmu dan mainkan dramanya, ya.

A

IL

3.
3 Setelah kamu membentuk kelompok, susunlah dialog untuk
masing-masing peran.

U

Hak Anak Indonesia
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Hak untuk
mendapatkan
perlindungan

A

3.

4.

174

Hak untuk
mendapatkan nama
(identitas)
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Hak untuk
mendapatkan
makanan

7.

Hak untuk
mendapatkan akses
kesehatan

8.

Hak untuk
mendapatkan
rekreasi

9.

Hak untuk
mendapatkan
kesamaan

U

6.

M

Hak untuk
mendapatkan status
kebangsaan

Apa yang dapat kita
upayakan

IL

5.

Situasi yang belum
mencerminkan keadilan

TA

Hak untuk
mendapatkan
pendidikan

S

2.

U

Kurangnya taman
bermain gratis yang
aman untuk anak
bermain.

Apa yang dapat kita
upayakan

Hak Anak Indonesia

10

Hak untuk memiliki
peran dalam
pembangunan

Presentasikan hasil diskusi kelompokmu
kepada kelompok yang lainnya.

S

Hak untuk bermain

TA

1.

Hak Anak Indonesia

Situasi yang belum
mencerminkan keadilan

No

A

No

IL

4. Jika ada pendapat temanmu yang
kurang jelas, tanyalah untuk
mendapatkan penjelasan, bukan
untuk menilai.

Nah, setelah selesai
melakukan sesi curah
pendapat, tulislah
hal-hal tersebut di kolom
pengamatan. Perhatikan
contoh no.1, ya.

M

Masih ingat cara curah pendapat, ‘kan?
1. Setiap orang boleh mengemukakan
pendapat.
2. Catatlah semua pendapat. Jangan
memberikan penilaian apapun.
Pendapat yang satu akan dapat
memancing munculnya pendapat
baru lainnya.
3. Pastikan setiap orang memberi
pendapat tanpa ada urutan tertentu
ataupun paksaan.

Kita dapat belajar dan saling bertukar
pendapat tentang hal-hal yang masih
perlu diperbaiki demi memperoleh
hak-hak anak Indonesia.
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untuk kepentingan bersama)

rasa ingin tahu (keinginan untuk mencari tahu secara
lebih mendalam dengan tujuan kebenaran

IL

dan kebaikan)

IL

Bagaimana dengan
keadilan sosial? Apa itu?

peduli lingkungan (selalu berupaya melakukan
tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan
dan mencegah kerusakan pada lingkungan)
kreatif (berpikir dan bertindak untuk menghasilkan

Apa saja hak dan kesempatan setiap orang?

cara-cara baru dalam menyelesaikan suatu masalah,

❲ Hak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan budaya

kerja keras (kesanggupan untuk mencapai hasil terbaik

A

S

Nilai keadilan sosial ini sangat penting dan
mendasar dalam kehidupan manusia. Semua
manusia adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan tidak
membeda-bedakan ciptaannya. Semua diberi-Nya
kemuliaan yang sama dan derajat yang sama.
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TA

❲ Hak-hak lainnya sebagai warga negara

dengan sungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah)

Semua itu kita butuhkan untuk dapat mengembangkan diri
dan kelak menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab.
Kelima nilai tersebut akan memberikan fondasi yang kuat bagi kita
dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

S

❲ Hak untuk turut membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya

dan menghasilkan karya yang lebih bernilai)

A

TA

❲ Hak untuk hidup layak dan sejahtera

❲ Hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil

176

U

kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela

M

U

gotong royong (kemampuan untuk melakukan

Keadilan sosial adalah
sikap dan tindakan yang
dilakukan kepada orang
lain dengan tulus, tanpa
memandang latar belakang
orang tersebut, untuk
memperoleh hak dan
kesempatan yang sama.

M

Nah, semoga kalian sekarang lebih paham
tentang rasa keadilan, dan pentingnya
memperjuangkan keadilan, ya. Namun, jangan
lupa kita harus selalu melakukan yang baik dan
benar untuk memperoleh keadilan itu. Jangan
mengambil tindakan yang melawan aturan,
seperti dalam cerita si Pitung.

Keadilan
Sosial

Masih ingatkah kalian akan nilai-nilai
yang sudah dipelajari dari unit 1
sampai unit 5? Kalian sudah belajar
tentang nilai-nilai:
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selalu menjaga suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
bersikap adil terhadap teman dan sesama

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita
tidak boros menggunakan hak milik sendiri karena masih
ada orang lain yang berkekurangan
tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan
kepentingan umum

Keadilan sosial adalah memampukan sesama
untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama.
Dengan demikian, kita bersama-sama dapat membangun
masyarakat yang cerdas dan kuat. Kita pun dapat
memberi dampak lebih luas dan jangka panjang.

menolong orang lain agar mampu hidup mandiri dan
sejahtera

S

Kepedulian sosial memang penting. Akan tetapi,
dampaknya hanya jangka pendek, sesaat, dan bahkan
kadang-kadang hilang dimakan waktu.

selalu bekerja keras
menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi
kemajuan dan kesejahteraan bersama

A

S

A

TA

TA

menghormati hak orang lain

Jadi, keadilan sosial lebih lebih luas daripada kepedulian sosial.
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U

IL

IL

Apa saja contoh-contoh sikap dan perilaku yang berkeadilan
sosial?

Simbol sila kelima adalah padi dan kapas
yang melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi
bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan
(pangan), sementara kapas ketersediaan pakaian (sandang).
Terpenuhinya pangan dan sandang, merupakan syarat suatu
negara dianggap sejahtera.

178

Apakah kamu sudah memiliki sikap berkeadilan
sosial terhadap sesamamu?
Terhadap teman, keluarga, atau orang lain
di lingkungan tempat tinggalmu?
Setiap manusia patut diperlakukan secara adil
oleh siapapun, tanpa memandang suku,
agama, dan golongan.

M

M

Sila kelima Pancasila ini berbunyi Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Artinya, seluruh rakyat Indonesia berhak
mendapatkan perlakuan yang adil dalam
bidang kebudayaan, agama, suku, hukum,
politik, ekonomi, dan sebagainya.

U

Begitu pentingnya nilai keadilan sosial ini, maka oleh para pendahulu
dan perumus dasar negara kita, dimasukkan sebagai salah satu butir
Pancasila, yaitu sila kelima.

melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial
Unit 6 Keadilan Sosial
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A
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U

Tidak setuju karena lakilaki dan perempuan setara,
maka sebaiknya Bayu dapat
menentukan pilihannya sendiri.

M

Saya setuju karena secara
fisik laki-laki dan perempuan
memang berbeda, maka
penugasan harus disesuaikan
dengan jenis kelamin anak.

IL

Penjelasanmu:

Di dekat tempat tinggalmu, terdapat pasar
tradisional. Ibumu juga sering berbelanja ke sana.
Menurutnya, jenis sayuran dan bahan makanannya
lebih segar karena diambil langsung dari kebun
petani. Selain itu, menurut beliau harganya pun
lebih murah. Namun, sebentar lagi akan dibangun
sebuah pasar modern di dekatnya. Apa pendapatmu
tentang rencana pembangunan tersebut?

TA

S

Bayu ingin membantu
tetangganya yang sedang
mempersiapkan acara ulang
tahun. Bayu disambut dengan
ramah oleh ibu temannya dan
diminta bergabung dengan
kelompok teman laki-lakinya.
Apa pendapatmu tentang yang
disampaikan ibu dari teman
Bayu berikut ini?

"Bayu, ayo bantu memasang balon-balon.
Jangan bergabung dengan kami di dapur.
Kamu 'kan laki-laki!"

Saya kurang setuju karena
banyak anak laki-laki yang suka
memasak dan ikut membantu
ibunya di dapur.

Pasar modern akan
mematikan usaha para
pedagang di pasar tradisional.
Pedagang di pasar tradisional
perlu diberi kesempatan untuk
berjualan di pasar modern
tersebut.

S

TA

Penjelasanmu:

IL

Kita memang harus berbagi trotoar dengan
para pedagang karena ini adalah fasilitas
bersama.
Pedagang tidak memiliki tempat lain untuk
berjualan, maka mereka menggunakan trotoar.
Trotoar merupakan hak pejalan kaki agar
selamat dari kecelakaan lalu lintas.
Karena tidak ada tempat, maka pengendara motor
menggunakan trotoar untuk memarkir motornya.

Saya setuju karena Tuhan
memang menciptakan manusia
dalam bentuk laki-laki dan
perempuan yang memiliki tugas
yang berbeda.

Penjelasanmu:

A

M

Apa pendapatmu tentang penggunaan trotoar di
gambar ini?

U

Yuk, cek pemahaman kita tentang berkeadilan sosial!
Berilah tanda pada penjelasan tiap gambar di bawah ini,
yang termasuk dalam nilai berkeadilan sosial.
Perhatikan gambarnya dan diskusikan dengan temanmu, ya.
Jawabanmu bisa saja lebih dari satu dan berilah penjelasannya.

Hadirnya pasar modern akan
memberikan lebih banyak
kenyamanan kepada para ibu
dalam membeli sayuran dan
bahan lainnya.
Kepala daerah setempat
perlu menghentikan rencana
pembangunan pasar modern
tersebut.

Bagaimana? Sudah lebih paham, ya?
Unit 6 Keadilan Sosial
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M

TA

S

3

Sekolahmu akan mengadakan kompetisi sains
untuk kelas 5. Semua siswa boleh mengikutinya
dengan mendaftarkan diri secara berkelompok
dengan anggota 3 orang. Ternyata, ketua
kelasmu mengeluarkan pengumuman bahwa
yang akan ikut dari kelasmu hanyalah mereka
yang dalam peringkat tiga teratas
di kelas. Yang lainnya tidak boleh ikut. Menurutnya, cara ini akan
meningkatkan kemungkinan kelasmu memenangkan kompetisi
tersebut.
Apakah kamu setuju dengan ketua kelasmu?
Jelaskan jawabanmu, ya.

A

S

A
182

IL

M

IL

Seorang ibu sedang memberi uang saku
kepada ketiga anaknya. Anak pertama
yang duduk di kelas 1 SMA mendapat
Rp20 ribu, adiknya yang duduk di kelas
1 SMP mendapat Rp15 ribu, dan si bungsu
yang masih kelas 5 SD menerima
Rp10 ribu. Pembagian ini membuat
si bungsu protes karena menurutnya
seharusnya ibunya bersikap adil dan
memberi Rp15 ribu kepada tiap anaknya.
Apakah kamu setuju dengan pendapat si bungsu?
Jelaskan jawabanmu, ya.

TA

1

Di lingkungan rumahmu sedang dilakukan kegiatan
kerja bakti bersama secara bergotong royong.
Semua warga berpartisipasi. Sampah yang sudah
dikumpulkan teronggok dengan rapi di sudut
perumahan. Kemudian, Bapak Ketua RT meminta
seorang petugas untuk membuang sampah
tersebut ke lahan kosong di luar perumahan.
“Yang penting lingkungan kita jadi bersih. Lahan
kosong itu pun tidak ada yang memanfaatkan,” demikian kata beliau.
Apakah kamu setuju dengan pendapat Bapak Ketua RT?
Jelaskan jawabanmu, ya.

U

2

U

Memang memiliki sikap berkeadilan sosial bukanlah hal
yang mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan.
Kita perlu selalu mengasah sikap dan perilaku kita
di kehidupan sehari-hari kita.
Nah, bacalah situasi-situasi di bawah ini. Kemudian,
berilah pendapatmu. Ingat akan sikap berkeadilan sosial,
ya. Adil tidak selalu artinya sama rata.
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tentang rekreasi

Diskusikanlah bersama ayah dan ibumu tentang hak dan kewajiban anak
di lingkungan keluargamu.

184
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U

Apakah kamu sekarang lebih memahami tentang hak dan
kewajibanmu sebagai anak?

S

A

Hak untuk mendapatkan rekreasi

TA

Apa yang kamu rasakan setelah melakukan diskusi tentang
hal-hal di atas?

Apakah orang tuamu juga sudah memahami tentang hak dan

A

Hak untuk mendapatkan makanan

Kewajiban Anak

IL

IL
TA

S

Hak untuk mendapatkan perlindungan

tentang pendidikan/sekolah

tentang makanan

Kita akan mengambil 5 butir dari 10 butir hak anak Indonesia untuk didiskusikan,
yaitu:

Hak untuk mendapatkan pendidikan

tentang bermain

tentang keamanan/
perlindungan

Hak dan Kewajiban di Rumah

Hak untuk bermain

Hak Anak

M

M

U

Diskusikan dan tulislah di tabel berikut ini, hak dan kewajibanmu
dalam lima hal yang disepakati bersama orangtuamu.

kewajiban anak?
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TA

1.

2.

A

S

3.

186
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1.

2.

IL

mengerjakan tugas di
kelas

3.

TA

3.

3.

mengerjakan pekerjaan
rumah

1.

2.

S

1.

2.

belajar bersama

2.

3.

A

bermain bersama

1.

Sikap dan perilaku berkeadilan sosial yang harus kita tunjukkan

IL

Dalam hal

memilih ketua kelas

M

Catatlah hasil diskusimu dalam tabel berikut ini.

U

Setelah mempelajari tentang hak dan kewajiban anak, serta
sikap dan perilaku berkeadilan sosial, diskusikanlah bersama
teman-teman sekelasmu tentang hal-hal di bawah ini.

Sikap dan perilaku berkeadilan sosial yang harus kita tunjukkan

U

Dalam hal

M

Diskusi bersama Teman-Teman
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U

Saya menyadari bahwa memiliki sikap dan perilaku berkeadilan sosial itu
sangat penting.

M

Untuk itu, saya perlu melatih diri agar dapat selalu bersikap adil dengan
cara:

2.

A

S

TA

3.

IL

1.

188
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Buku Murid

5

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.

51

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.

