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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.
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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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Nasionalisme
Memiliki rasa mencintai Tanah Air, bangga menjadi bangsa
Indonesia, bersedia hidup, bekerja dan berkorban, serta
berprestasi untuk kemajuan bangsa Indonesia

Demokratis

Keinginan berkontribusi aktif menyampaikan pendapat secara
bertanggung jawab, menghargai hak berpendapat orang lain,
untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan atau
disepakati

Kesejahteraan

Unit

5

Unit

6

M

Memiliki sikap empati untuk peduli, menyayangi, membantu,
berkorban, dan memberi pertolongan kepada orang lain, tanpa
mengharap balasan

IL

2

Cinta Kasih

Keinginan untuk ikut menciptakan kehidupan masyarakat
yang layak, yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya,
meliputi sandang, pangan, pendidikan, kesehatan,
keselamatan, dan ketentraman

Produktif

Kemampuan untuk melakukan banyak hal dan kegiatan dengan
hasil terbaik, sesuai targetnya, bahkan memiliki harapan

TA

Unit

N asiona lism e

S

1

Percaya kepada tuhan YME, taat beribadah, berprilaku baik
sesuai ajaran agama yang dianutnya, menyayangi sesama
manusia, merawat seisi alam ciptaanNya, dan menghormati
umat beragama lain

A

Unit

Religius

U

Unit

“Hai, Gili. Apa kau tidak lelah melihat dunia terbalik?” ejek Lando si landak yang
kebetulan melintas.
“Tidak ada kata lelah untuk kemenangan Wiyataloka,” sahut Gili yang cukup
terusik dengan ejekan Lando.

U

U

Gelora Wiyataloka

Lando berasal dari Hutan Wiyataraya, hutan yang sangat kaya.
Berbeda dengan Gili yang tinggal di hutan yang sederhana.
Kekayaan Hutan Wiyataraya membuat Lando bergelimang harta dan congkak.

M

M

Tampak dari kejauhan, Gili si trenggiling sedang bergantung menggunakan ekornya di dahan
pohon. Biasanya ia selalu beristirahat di rumahnya yang berada dalam lubang tepat di bawah
akar pohon. Ia tak bisa menempati rumahnya karena baru saja dilanda banjir. Rumah tercintanya
rusak parah Gili tak tahu lagi ke mana ia akan tinggal selain pohon tempatnya bergantung.

Lando pun sama seperti Gili adalah
seorang atlet turnamen meluncur.
Lando mendapatkan banyak hadiah dari
para petinggi di Hutan Wiyataraya, walau
hanya meraih juara kedua. Meskipun
demikian, Gili tak pernah dengki.

IL

IL

Gili berusaha berisitirahat dengan posisi bergantung. Istirahat yang cukup kali ini sangat penting
bagi Gili. Itu akan membuatnya dapat tampil prima dan dapat meluncur dengan cepat di
turnamen mendatang untuk mewakili warga Hutan Wiyataloka.
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Sudah dua tahun berturut-turut Gili menjadi
pemenang. Tentu tahun ini, ia tak mau
mengecewakan warga Wiyataloka. Apalagi semua
warga mendukung sepenuh hati. Dukungan itulah
yang membuatnya tetap bersemangat.

Unit 3 Nasionalisme
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“Tidur di mana kau malam ini?” tanya Lando
penasaran.
“Entahlah, aku tidak yakin. Sepertinya aku
akan bergantung di dahan lagi,” jawab
Gili murung.
“Aku bisa memberimu rumah baru, lengkap
dengan makanan yang lezat dan banyak.
Kau pasti suka,” kata Lando memberi
penawaran.

U

U

“Sudahlah, aku tak ingin berdebat. Bagaimana jika kita latihan bersama?” ajak Lando
kepada rivalnya itu.
“Ah ... itu ide yang bagus,” sahut Gili bersemangat seraya turun dari dahan pohon
menuju ke bukit terdekat. Dalam turnamen meluncur, biasanya para atlet meluncur
dengan menaiki papan, roda, atau bola.

M

M

Namun, tidak demikian untuk Gili dan Lando. Mereka meluncur mengandalkan
tubuhnya dan menggelinding saja. Tiba di bukit, mereka berdua segera berlatih
menggelinding bersama. Keduanya begitu tekun dan bersemangat. Ada tanggung
jawab besar untuk mengharumkan nama hutan mereka masing-masing.
Itu pulalah yang membuat semangat mereka bergelora.
Keinginan untuk membuat bangga para warga hutan.
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“Apa maksudmu, Lando?” tanya Gili.
“Aku harus berpura-pura kalah?”

“Bukankah kau sangat membutuhkan rumah, Gili?”
ujar Lando seraya mengedipkan satu matanya.
				

S

A

S

Gili dan Lando memang atlet yang hebat.
Walaupun itu hanya sesi latihan, mereka sangat
serius dan menganggap turnamen telah
dimulai. Mereka berlomba meluncur dengan
kecepatan tinggi. Mereka bergantian menang
saat latihan. Keduanya merupakan rival yang
sangat ketat. Tak terasa, petang pun tiba.
Mereka mengakhiri latihan hari itu dan bersiap
pulang ke rumah masing-masing.

“Eits ... tapi itu tidak gratis, ya ... !
Ada syaratnya. Di turnamen besok,
kau harus kalah. Kau harus
membiarkan aku yang menang,”
sambung Lando.

Gili menunduk. Ia berjalan perlahan menuju
pohon tempatnya bergantung sambil
memikirkan tawaran Lando.
Tawaran itu terus berputar-putar
di kepalanya. Semalaman ia merenung.
Ia memikirkan nasibnya tanpa rumah.

A

TA

IL

“Wah, kau baik sekali.
Tentu aku mau,” sambar Gili
mendengar penawaran Lando.

Unit 3 Nasionalisme
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IL

Turnamen meluncur pun dimulai. Para atlet mengambil posisi masing-masing. Monyet bersiap
di atas bolanya, kelinci dan sigung pun telah siap di dalam rodanya. Koala, macan,
dan kambing yang juga turut dalam turnamen itu tampak tegang di atas
papan seluncurnya.

U

Jalur turnamen kali ini cukup panjang dan berliku-liku. Jalur tersebut dapat terlihat dari atas bukit
sabana menurun terus hingga garis akhir di dasar lembah. Semua atlet berdebar-debar menunggu
aba-aba ringkikan dari Pak Hori si kuda sebagai wasit turnamen ini. Sesaat kemudian ringkikan
Pak Hori berkumandang dan dimulailah turnamen adu cepat meluncur tersebut!

M

M

Tibalah hari yang telah ditunggu-tunggu. Seluruh warga desa berbondong-bondong menuju
ke Sabana Galatika, tempat berlangsungnya turnamen meluncur. Baik warga Hutan Wiyataloka
dan warga Hutan Wiyataraya sudah memenuhi arena. Mereka menjagokan perwakilan hutannya
masing-masing. Gili siap sengaja kalah, tetapi entah mengapa hati kecilnya menolak untuk itu.

Sementara itu, Lando dan Gili melakukan pemanasan dengan melemaskan badan dan bersiap
meringkuk untuk menggelindingkan badannya. Tubuh Lando dibantu dengan kekuatan duri
di sekujur tubuhnya, sedangkan Gili mengandalkan sisik tebal di kulitnya.

Persaingan tampak begitu sengit terjadi!
Kelinci terjungkal keluar dari dalam rodanya. Monyet terjatuh karena bolanya terlalu cepat meluncur.
Macan pun berhenti karena papan yang dinaikinya patah akibat tak kuat menahan berat tubuhnya
yang besar. Sementara, yang lain masih melanjutkan turnamen. Suara penonton bergemuruh.
Semakin mendekati garis akhir, dukungan kepada peserta kian menggema. Gili masih memimpin
di posisi paling depan.

IL

U

“Ah ... senangnya memiliki rumah baru. Aku juga tak perlu repot mencari makan karena Lando akan
menyediakan makanan yang sangat banyak. Lagi pula, aku telah memenangkan turnamen itu
sebanyak dua kali berturut-turut,” Gili berbicara pada dirinya sendiri.
“Mungkin kalah di tahun ini tak masalah. Aku bisa mencobanya pada tahun depan,” gumamnya
dalam hati.
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Gili kembali keluar sebagai pemenang turnamen ini!
Semua warga hutan bergelora dan mengelu-elukan namanya. “Hidup Gili! Hidup Gili! Hidup Gili!”
Ketua turnamen mengumumkan Gili sebagai pemenangnya dan menyerahkan hadiah.
Selain piala, ternyata hadiah turnamen meluncur itu adalah sebuah rumah baru.
Hal yang tidak disangka-sangka oleh Gili. Gili menangis terharu dan juga bahagia
karena ia sudah melakukan hal yang benar.

U

“Kau harus kalah, Gili! Ingat, rumah baru menantimu!” pekik Lando.

U

Sekilas Gili melihat para warga Wiyataloka yang sedang menonton di sisi jalur pertandingan.
Mereka tampak begitu takjub melihat penampilannya. Mereka punya harapan yang besar
agar Gili bisa memenangkan turnamen. Pada detik-detik menuju garis akhir, Gili dan Lando
tampak berdampingan.

“Tidak kali ini. Kemenanganku juga kemenangan warga hutanku,” tepis Gili.

Kerja kerasnya terbayar dengan hasil maksimal.
Jika ia sengaja kalah, tentu perjuangannya akan sia-sia.
Baginya, hidup dan prestasinya untuk warga Hutan Wiyataloka
adalah harga mati.

M

M

Mendengar jawaban Gili, Lando yakin Gili akan memenangkan pertandingan. Ia tidak ingin
hal itu terjadi. Ia harus memenangkan pertandingan kali ini. Ia pun berbuat curang dengan
mengeluarkan duri di tubuhnya untuk menghambat lawannya.
“Awas, kau Gili. Rasakan duri tubuhku!” teriak Lando geram.
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Namun sayang, tindakannya meleset dan duri justru mengenai peserta lain yang
kemudian terjungkal. Lando menjadi kesal sendiri dan kehilangan keseimbangan
sehingga menabrak pohon. Ia tidak dapat melanjutkan pertandingan, sementara
Gili terus melaju pesat hingga ke garis akhir.
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melalui dua tautan berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=zlqtpvsaer8 oleh Gita Gutawa
https://www.youtube.com/watch?v=S0frUyCFoFE oleh Twilight Orchestra

Apa maksud Gili mengatakan “... kemenanganku juga

Tulislah tiga pertanyaan yang masih membuatmu penasaran,

A

setelah membaca kisah Gili di atas.
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Indah dan permai bagaikan intan permata
Tanah airku tanah pusaka Ibuku
S’lama hidupku aku setia padamu
Kali gunung lautmu yang biru nirmala

S

S

Apa yang paling berkesan dari sikap Gili?

Tanah tumpah darahku yang suci mulia

A

TA

kemenangan warga hutanku?”

Perasaan apa yang muncul ketika kamu membaca kisah ini?

U

Kalian dapat menonton tentang cara lagu ini dinyanyikan

IL

Lando sempat meminta Gili untuk kalah dalam turnamen
meluncur dengan menawarkan imbalan berupa rumah dan makanan
yang banyak. Gili sempat berpikir untuk kalah, tetapi pada akhirnya
ia memilih tidak menerima tawaran tersebut demi warga Wiyataloka.
Apa alasan Gili menolak tawaran tersebut dan memilih
untuk berpihak pada warga Wiyataloka?

Mari kita simak lirik dari satu di antara lagu wajib nasional
“Tanah Tumpah Darahku”, ciptaan C. Simanjuntak & Sanusi Pane.

M

M

saat latihan di bukit, meskipun itu hanya sebuah latihan?

Tanah tumpah darahku

IL

U

Apa yang membuat Gili dan Lando sangat bersemangat

Pantai hutan tasikmu kucinta semua
Tanah airku kupuja kau di hatiku
T’rima salamku hormat setia padamu

Bumi Ibu Pertiwi yang subur sentausa
Indah berseri bagaikan taman segara
Tanah airku tujuan segala daya
Dirgahayulah diri ratuku bahagia
Unit 3 Nasionalisme
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mulia

daya

puja

U

oleh presiden menjadi tim paduan suara

M

dalam sebuah acara di Istana Presiden. Selain

beberapa kata-kata
dari lirik lagu
“Tanah Tumpah
Darahku”.

sentausa

presiden, acara itu akan dihadiri para menteri,

dan tamu-tamu penting lainnya, termasuk tamu spesial dari UNICEF, sebuah

permai

organisasi PBB yang bergerak untuk anak-anak di dunia. Tentu ini menjadi suatu
kehormatan dan kalian pasti ingin menampilkan pertunjukan terbaik untuk

Nah, mari kita berlatih bersama disertai dengan gerakan sesuai liriknya
Kemudian, tampillah dengan usaha terbaik dan buatlah semua tamu terpukau

A
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Artinya :
Menggunakan kata pilihan 1 dengan memasukkan
kata “Indonesia” dalam kalimat:

TA

S

Setelah menyimak lirik dalam lagu “Tanah Tumpah Darahku”, saya merasa

Kata pilihan 2 :

S

dan menyanyikan lagu di atas.

Kata pilihan 1 :

Kata pilihan 3 :

A

TA

Tulislah dalam sebuah kalimat, perasaan yang muncul setelah menyimak lirik

setia

Pilihlah tiga kata dari daftar di atas, lalu carilah artinya.
Kemudian, buatlah tiga kalimat utuh yang masing-masing menggunakan
satu dari tiga kata tersebut. Selain itu, gunakan juga kata “Indonesia”, ya.

untuk membuat penampilan makin menarik. Latihan dengan serius, ya.
saat menyaksikan!

dirgahayu

IL

IL

mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

nirmala

M

Anggaplah sekarang kelasmu dipilih

U

Berikut ini adalah

Artinya :
Menggunakan kata pilihan 2 dengan memasukkan
kata “Indonesia” dalam kalimat:

Artinya :
Menggunakan kata pilihan 3 dengan memasukkan
kata “Indonesia” dalam kalimat:

Unit 3 Nasionalisme
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Tugas 2

mencerminkan rasa cinta Tanah Air?

Kesan saya tentang sejarah kemerdekaan Indonesia:

tiap kelompok akan melakukan tugas yang diberikan.
Ada pilihan-pilhan yang harus didiskusikan bersama dalam kelompok
sebelum melaksanakannya. Selamat bertugas !
Kelompok kalian dapat memilih satu dari dua tugas di bawah ini.
Pilih satu di antara tiga

S

pahlawan tersebut!
Cari tahu dari mana asal
beliau!
Pada saat beliau

Kesan saya tentang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia:

A

A

Unit 3 Nasionalisme
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Ada dua misi yang harus kalian selesaikan. Di tiap misi,
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pada saat itu?

Setelah menjalankan dua misi di atas, jelaskanlah apa yang kamu pelajari tentang
sejarah kemerdekaan Indonesia, semangat para tokoh pejuang kita, dan perasaanmu
menjadi anak bangsa Indonesia? Tulis di bawah ini, ya.

lima orang dan akan melakukan misi penyelidikan fakta sejarah.

berkarya, bagaimana
Cut Nyak Dien

keadaan Indonesia

IL

IL

Refleksi

Sekarang, kalian akan bekerja dalam kelompok beranggotakan

Dewi Sartika

berkarya, bagaimana

Tampilkanlah drama pendek tersebut di depan kelas bersama kelompok kalian.

kecintaanmu pada Indonesia.

R.A. Kartini

Pada saat beliau

Tentukan isi ceritanya, latar cerita, pemeran dan dialog-dialognya.

Beri dekorasi gambar menarik yang mencerminkan

Buatlah poster yang dapat
menceritakan tentang
R.A. Kartini, Dewi Sartika,
atau Cut Nyak Dien

Pangeran Diponegoto Jenderal Soedirman

Kemudian, buatlah sebuah drama pendek berdasarkan karya tersebut.

kertas besar. Jadi, ada empat kalimat, ya!

TUGAS 1

Ki Hajar Dewantara

Pilihlah satu dari karya-karya beliau.

Tulislah kalimat-kalimat tersebut dalam satu lembar

Misi 1

asal beliau!

Misi 2

Kalimat mana dari tiga kalimat yang telah dibuat yang

Misi Kelompok

Cari tahu dari mana

U

M

kalimat-kalimat tersebut?

Buatlah poster yang dapat
menceritakan tentang
Ki Hajar Dewantara,
Pangeran Diponegoro,
atau Jenderal Soedirman

S

Apa yang terlintas di pikiran saat membuat

U

Diskusikan bersama tentang semua kalimat yang sudah ditulis

pahlawan tersebut!

M

Sekarang, buatlah kelompok bersama empat orang temanmu.
oleh tiap anggota kelompok.

Pilih satu di antara tiga

Perasaan saya menjadi anak Indonesia:

keadaan Indonesia
pada saat itu?

Unit 3 Nasionalisme
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masa lalu, banyak negara lain yang ingin menguasainya. Bersyukur kita memiliki banyak

M

pahlawan nasional dan pahlawan kemerdekaan yang luar biasa berani, berjuang, dan
mengorbankan jiwanya untuk merebut kemerdekaan dari kaum penjajah.

Tentu kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan mempertahankan,

Sila ketiga ini disimbolkan oleh “Pohon Beringin”
yang berakar dan sulur.
Simbol ini mengandung makna mempersatukan bangsa.

menjaga, dan membela wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

IL

IL

Kita mengakui adanya kebinekaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama.
Selain itu, kita mencintai keseluruhan tanah tumpah darah kita dan bangga menjadi

• Pohon beringin melambangkan sebuah pohon besar, tempat banyak orang
bisa berteduh di bawahnya; seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa
‘berteduh’ di bawah naungan negara Indonesia.

TA

Sikap ini disebut dengan nasionalisme.

• Selain itu, pohon beringin memiliki akar yang menjalar, namun tetap berasal
dari satu pohon yang sama; seperti halnya keragaman suku bangsa yang
menyatu di bawah nama Indonesia.

Nasionalisme

Rasa mencintai tanah air Indonesia,
bangga menjadi bangsa Indonesia, bersedia hidup,
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Mengapa rasa nasionalisme dan persatuan ini penting?

S

A

S

untuk kemajuan bangsa Indonesia.

• Pohon beringin juga memiliki banyak sekali akar yang bergelantungan dari
rantingnya. Hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan
walau mempunyai berbagai macam latar belakang suku, agama dan budaya
yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke.

Rasa nasionalisme akan mendorong diri kita ikut ambil bagian dalam tindakan nyata,
sehingga Indonesia akan menjadi negeri yang aman, makmur, kuat, dan maju.

A

bekerja dan berkorban, serta berprestasi

TA

warga negara Indonesia.

U

Begitu kaya, indah, dan penuh dengan keanekaragaman. Oleh sebab itu, tak heran pada

Karakter nasionalisme dan persatuan Indonesia ini
tercantum dalam dasar negara kita Pancasila, yaitu
pada sila ketiga, “Persatuan Indonesia”.

M

U

Negara kita luar biasa, bukan?

Nasionalisme akan membuat kita mencintai Indonesia apa adanya, tetap
tulus menjunjung kepentingan bangsa, dan berpihak kepada persatuan negeri
tercinta kita, Indonesia.

Gelorakan terus nasionalismemu. Pantang mengenal lelah untuk mencintai Indonesia!
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Apa saja yang dapat kita lakukan untuk tetap memelihara rasa nasionalisme kita?

menghargai pendapat siapa saja yang berbeda pandangan dengan kita

M

menjadi petugas pengibar bendera saat upacara

Menurutku, makna nasionalisme adalah :

menghindari perdebatan atau pertengkaran dengan orang lain

IL

IL

mencintai dan menghargai budaya bangsa sendiri
tidak mencela hasil karya orang lain

membaca dan menyebarkan informasi yang benar untuk menghindari berita
bohong yang memecah belah bangsa
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar

S

menggunakan pakaian adat nasional pada hari-hari tertentu

A

cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri
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tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri
menjaga kemananan, dan ketertiban lingkungan dan negara
meningkatkan kreativitas dan potensi diri sendiri untuk memajukan
bangsa Indonesia
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S

turut serta dalam perayaan atau upacara memperingati hari-hari besar
kenegaraan, seperti HUT RI 17 Agustus, hari Sumpah Pemuda, atau hari-hari
nasional lainnya

Contoh yang pernah aku lakukan adalah :

A

TA

disiplin menjalankan tata tertib yang berlaku baik di rumah, di sekolah,
maupun di tempat-tempat umum olah raga atau seni

TA

berusaha menunjukkan prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa,
seperti menjadi juara pada pertandingan, atau perlombaan olah raga atau seni
menaati peraturan atau perundang-undangan yang berlaku

U

pada hal yang sudah kamu lakukan di kotak tersedia.

U

Berilah tanda

Setelah memahami arti nasionalisme dan contoh penerapannya, sekarang tulislah
makna nasionalisme menurutmu dengan menggunakan kata-katamu sendiri, dan
contoh sikap atau perilakumu yang mencerminkannya.

M

Nah, di bawah ini ada beberapa contohnya.
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Berikutnya, perhatikanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini, lalu berilah
untuk pernyataan yang menurutmu sesuai dengan makna nasionalisme.

Kemudian, berilah alasan mengapa kamu mengatakannya sebagai nasionalisme

pelajaran bahasa Inggris.

U

atau bukan.

dari berbagai daerah dapat saling berkomunikasi dengan baik, di samping

Itu adalah sikap nasionalisme karena

Dalam era globalisasi, penggunaan bahasa asing sangat penting.

kita lebih menghargai budaya bangsa dan perjuangan para pendahulu kita
memperoleh kemerdekaan Indonesia.

S

Itu adalah sikap nasionalisme karena

A

Itu bukan sikap nasionalisme karena
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M

perlombaan intenasional.

Itu adalah sikap nasionalisme karena

Itu bukan sikap nasionalisme karena

TA

TA

Membaca banyak buku cerita rakyat dan sejarah Indonesia akan membuat

Kita perlu mempelajari seni dan budaya asing agar kita dapat mengikuti banyak

Minat warga asing yang ingin mempelajari bahasa, seni, dan budaya Indonesia
sebaiknya dibatasi.

Itu adalah sikap nasionalisme karena

S

Itu bukan sikap nasionalisme karena

Itu bukan sikap nasionalisme karena

A

IL

Itu adalah sikap nasionalisme karena

IL

M

Oleh karena itu, kita harus pandai berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

U

tanda

Pelajaran bahasa Indonesia harus diperkuat di sekolah-sekolah agar warga

Itu bukan sikap nasionalisme karena
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Berilah tanda

pada tabel di bawah ini, sesuai dengan pernyataan dirimu.

Berdasarkan pengalaman dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya,

tarian

video (vlog)

pidato

gambar (komik)

TA

puisi

lagu

musik

drama pendek

Bagaimana? Seru, ya?

A

S

Pasti penampilan atau karyamu luar biasa!
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memilih membuat karya atau penampilan sesuai
hal yang disukai, minat maupun bakat

membuat rancangan karya atau penampilan terlebih
dahulu agar lebih terkonsep

IL

Diskusikan bersama keluargamu di rumah.

Tidak

membuat atau menampilkan karya yang berlandaskan
tema nasionalisme
berlatih saat hendak menampilkan pertunjukan atau
merevisi apabila terjadi kekeliruan

TA

IL

bersemangat dalam mengerjakannya.

Ya

meminta komentar teman sebaya agar penampilan
atau karya lebih baik
tampil dengan percaya diri

membuat atau menampilkan karya yang mengandung nilai
nasionalisme dan pesan moral yang baik untuk bangsa

menyampaikan nilai-nilai nasionalisme dengan baik,
melalui karya atau penampilan

S

Pilihlah satu bentuk karya di bawah ini yang paling membuatmu 		

Pernyataan

ada rasa menggebu-gebu saat tampil bahkan hingga
selesai dengan meningkatnya rasa nasionalisme

A

ciptakanlah sebuah karya untuk mengekspresikan rasa nasionalismemu.

U

mendatang, alangkah baiknya jika kamu melakukan refleksi diri.

M

U

M

Ekspresikan Rasa Nasionalismemu
bersama Keluarga!

Nah, supaya karya atau penampilanmu akan terus meningkat di masa

merasa bangga menjadi warga negara Indonesia,
setelah menyelesaikan karya atau penampilan
Unit 3 Nasionalisme
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Makna Nasionalisme bagi Kelas Saya

Makna kata nasionalisme bagi kelas saya adalah

Kegiatan tersebut membuat rasa nasionalisme saya menjadi:
bertambah

berencana untuk menunjukkan rasa

nasionalisme kami di sekolah dengan melakukan kegiatan berikut ini.

sangat penting
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dipertunjukkan
kepada masyarakat
luas

TA

inti dari kegiatan

perlu dihayati

Saya sangat paham dan sadar bahwa nasionalisme dalam kegiatan ini:
bangga menjadi
orang Indonesia

makin mencintai
Tanah Air

punya tanggunjawab
untuk terus
mengampanyekan
nasionalisme

S

S

A
82

diadakan
terus supaya
nasionalisme
terjaga

A

TA

Manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yakni

Ceritakan tentang konsep kegiatanmu!

luar biasa

Saya sangat paham dan sadar bahwa nasionalisme dalam kegiatan ini:

Sasaran dalam kegiatan ini adalah

Konsep kegiatannya seperti ini.

tetap

IL

diperbaiki karena
terdapat
kekurangan

Alasan dibuatnya kegiatan tersebut adalah
Tujuannya yaitu

biasa saja

Menurut saya kegiatan ini haruslah ....

IL

Kegiatan ini bernama

senang

M

M

Dengan demikian, kami siswa kelas

bersemangat

U

Perasaan saya saat melakukan kegiatan tersebut:

U

Kalian telah belajar mengenai nasionalisme melalui beberapa kegiatan dalam unit ini.
Sekarang, bahaslah bersama teman-temanmu makna kata “nasionalisme” bagi kelasmu.
Tulislah hasil pembahasanmu sekelas dengan melanjutkan kalimat-kalimat berikut ini.
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4

U

Tekadku untuk
Menjaga Rasa
Nasionalismeku

M

M

D em okratis

Agar dapat terus mempertahankan dan menggelorakan rasa nasionalisme dan

IL

IL

persatuanku atas Indonesia, aku bertekad untuk terus ....
Belajar mengenai

U

Unit

A

yang berprestasi untuk Indonesia melalui

84
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TA
S

S

Berusaha keras hingga di masa mendatang dapat menjadi

A

TA

yang rutin akan aku lakukan setiap
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U

M

S

Padahal dua desa ini berada di satu
pulau, yakni Pulau Dabong, pulau indah
yang dikelilingi oleh pegunungan dengan
tanaman nipah dan bakau yang
berjejer rapi.

“Aku tidak mau mati karena
kelaparan,” jerit trenggiling
menggigil ketakutan.
“Bagaimana jika kita berunding
dengan penduduk Desa Osiana?
Mungkin kita bisa menemukan
solusi,” pungkas orang utan tegas.

A

A

S

TA

IL

Desa Osiana yang dipimpin oleh raja laut,
Oktopus si gurita raksasa,
dan Desa Mengkalang yang dipimpin
oleh raja daratan, Nose si bekantan
perkasa, tak pernah akur.

“Kita tak bisa terus larut
dalam kesedihan. Raja kita telah
mengorbankan dirinya untuk
menyelamatkan negeri ini.
Kita harus mencari jalan keluar,”
orasi singa di depan para
penduduk hutan.
“Bagaimana caranya?”
celetuk burung enggang.

IL

M

Geko, si katak hijau, memilih untuk tinggal dalam tempurung yang berada di antara dua desa,
satu di pesisir pantai dan yang lain di dalam hutan. Sudah bertahun-tahun ia tinggal dalam
tempurung itu semenjak dua desa tersebut terlibat perselisihan.

TA

U

Senandung dalam Tempurung

Pulau Dabong kini berubah menjadi pulau yang mengerikan sejak kemarau panjang menerpa. Air laut
menyurut dan menjadi payau. Daratan menjadi tandus dan tak ada dedaunan hijau. Banyak hewan
mati karena tak mampu bertahan. Kedua raja berkelana mencari solusi, tetapi tak pernah muncul
kembali. Akhirnya, kedua desa hidup dalam kemelaratan tanpa pemimpin, ditambah dengan musibah
alam yang mengancam hidup mereka.
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“Tidak perlu! Mereka pasti punya niat jahat,” seru si buntal.

“Ya, bisa saja mereka menipu kita dan mengambil keuntungan dari keadaan ini,”
pekik si belut listrik.
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IL
A

*) ikan air tawar yang hidup di dasar 			
perairan tropis, tersebar di daerah
perairan Singapura, Indonesia,
dan Filipina (Periophthalmus malaccensis)

S

TA

IL

“Hei, apakah kalian ada ide yang lebih bagus dari berunding?”
sambar si penyu lantang. Para hewan laut saling berpandangan.
Mereka diam seribu bahasa.

TA
S

A
88

U

M

Burung enggang kemudian mengudara, lalu bertengger di atas batu karang di tepi pantai.
Ia bertemu dengan para tembakul*) yang menjaga pesisir pantai untuk menyampaikan kabar.
Kabar agar penduduk Desa Mengkalang dan Desa Osiana bisa berunding bersama
dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka. Para tembakul pun
menyampaikan pesan itu kepada para hewan laut penduduk Desa Osiana.

“Teman-teman, musuh bebuyutan kita, para hewan darat, meminta untuk berunding.
Apakah kita harus menerimanya?” ujar hiu melemparkan pertanyaan kepada para hewan
laut yang sedang berkumpul di reruntuhan kapal.

M

U

Seluruh penduduk Desa Mengkalang saling bergumam dan berbisik. Usul itu cukup bertentangan,
tetapi tidak ada pilihan lain. Mungkin saja para hewan laut bisa diajak bekerja sama untuk mengakhiri
musibah tersebut karena mereka juga terkena dampak kemarau panjang. Semua penduduk hutan
pun sepakat untuk mencoba berunding dan mencari solusi bersama.

“Tidak ada salahnya kita mencoba berunding untuk
keluar dari musibah ini,” tambahnya. Akhirnya, para
hewan laut pun menyetujui pendapat penyu. Mereka
perlu berunding, sekalipun dengan musuhnya sendiri
demi kepentingan bersama.
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U

M

S

TA

Kemudian, giliran singa yang berorasi dengan
suaranya yang lantang. Ia menyampaikan
tujuannya dan berjanji akan mengakhiri masalah
yang terjadi dengan kerja sama seluruh penduduk
desa. Singa pun mendapatkan tepuk tangan yang
tak kalah meriah.

A

A

S

TA

IL

Perundingan berjalan alot. Terlihat kedua belah pihak
bersitegang. Akhirnya mereka bersepakat untuk memilih
seorang pemimpin baru. Pemimpin yang bisa menyatukan
kedua desa. Mereka percaya pemimpin baru dapat mengatasi
masalah yang ada.

Untuk meyakinkan semua warga, baik para hewan laut maupun hewan darat,
calon pemimpin dari masing-masing desa diberi kesempatan untuk berorasi. Hiu mendapat
kesempatan pertama. Ia menyampaikan visi dan misinya. Ia berjanji akan melindungi seluruh
penduduk dan mengajarkan penduduk Desa Mengkalang untuk berenang. Suara gemuruh
tepuk tangan pun mengiringi berakhirnya orasi sang hiu.

IL

U

M

Disepakatilah hari pertemuan dengan para hewan darat,
penduduk Desa Mengkalang, di pesisir pantai. Ini adalah
pertama kalinya terjadi perundingan antara kedua belah pihak
yang selalu berselisih. Seluruh penduduk Desa Osiana dan
Desa Mengkalang memenuhi pesisir pantai Pulau Dabong.

Penduduk Desa Osiana mengajukan hiu sebagai calon pemimpin. Hiu gesit di dalam laut
dan kekuatannya yang besar mampu melindungi yang lain. Sedangkan penduduk Desa
Mengkalang mengusulkan singa sebagai pemimpin mereka. Singa memiliki auman yang
mampu menggentarkan musuh dan sangat ahli dalam berburu. Sementara itu, Geko masih
berada dalam tempurung mendengarkan semua percakapan.
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Semua hewan berpaling kepada Geko dengan terheran-heran.

“Hahaha … ! Mana bisa hewan sekecil kamu bisa memimpin kami,” ejek hiu.

“Kau tak pantas! Tubuhmu yang mungil tak bisa melindungi kami,” sahut singa.

Unit 4 Demokratis

TA
S

Terusik dan tak tahan lagi
mendengar keributan itu, Geko
keluar dari tempurung dan
melompat ke batu karang yang
paling tinggi. Ia geram melihat
situasi yang kian memburuk.

A

TA
S

A
92

IL

Para hewan terkekeh-kekeh menertawakan kehadiran Geko si katak yang tiba-tiba
menawarkan diri menjadi pemimpin mereka.

IL

Ternyata hasil surat suara seimbang. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Namun,
kericuhan pun terjadi. Kedua penduduk desa adu mulut, tak ada yang mau mengalah.
Kemudian, situasi berubah menjadi tak terkendali dan para penduduk mulai berbuat kasar. Monyet
melempar penduduk laut dengan batu pantai, sedangkan para ikan melempar penduduk darat
dengan batu karang. Sebagian mengalami luka-luka, bahkan ada yang berdarah.

U

M

Burung enggang menghitung dan menulis banyaknya suara di batu karang besar. Buntal menjadi
saksi dan menyebutkan nama calon pemimpin yang tertulis di surat. Satu-satu surat suara pun
dibacakan. Suasana sangat hening. Para penduduk tegang menunggu hasilnya.

“Hei, semua warga. Dengar! Dengar! Akulah yang akan menjadi pemimpin kalian!” seru Geko
di tengah-tengah pertikaian yang terjadi.

M

U

Pemilihan pemimpin pun di mulai. Surat suara disebar. Penduduk Desa Mengkalang memilih dengan
menulis nama calonnya di atas daun lontar yang digulung. Penduduk Desa Osiana menulisnya
di selembar rumput laut yang dililit. Setelah semuanya memberikan nama calon yang dipilihnya,
hasilnya pun dibacakan.

“Jika aku bisa mengatasi kemarau panjang ini,
apakah kalian akan menjadikanku pemimpin?”
seru Geko.
“Tentu saja!” jawab para penduduk desa serempak.
“Sepakat, ya?” tegas Geko sambil mengambil posisi.
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Menurutmu, apa yang menjadi sebab utama dari perebutan 		

U

U

wilayah antara kedua desa dalam cerita fabel di atas?
Kedua desa akhirnya harmonis karena melakukan perundingan.

Kemudian, Geko bersenandung merdu memanggil hujan. Kepalanya
menengadah ke atas sambil menari. Tak lama kemudian, langit menggelap
dan awan mulai menghitam. Hujan deras turun mengguyur para hewan.
Sorak sorai gembira memecah ketegangan. Akhirnya, para hewan darat
dan hewan laut sepakat memilih Geko menjadi pemimpin.

Menurutmu, apakah perundingan itu sangat baik untuk 		
menyelesaikan perbedaan pendapat? Jelaskan alasanmu!

M

M

Mengapa Geko si katak tidak memilih satu pihak dan justru 			
berinisiatif untuk menjadi pemimpin kedua desa?

Meski tubuhnya kecil dan tak kuat, Geko memiliki kemampuan untuk
mengatasi masalah yang terjadi, yakni menurunkan hujan dengan
senandungnya.

Jika kelasmu berselisih dengan kelas lain, selain melakukan 			
perundingan bagaimana cara kalian mengatasi masalah yang terjadi?
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IL

TA

Bagaimana seharusnya orang di sekitar menanggapimu?

Tulislah tiga hal penting
yang dapat kamu petik
dari cerita tadi!

1

Nah, lewat cerita fabel tadi, kita belajar
bahwa mengubah pandangan orang lain dalam
perundingan ternyata tidak mudah. Kita harus
menyertakan alasan yang masuk akal dalam
setiap pendapat yang kita ajukan.

S

A

S

Selain itu, ia merupakan
hewan amfibi yang bisa hidup
di darat dan di air. Tentu ia
bisa mengatur kedua desa itu
dengan baik. Sejak perundingan
itu, kedua desa hidup
berdampingan dengan damai.

pendapat tetapi diremehkan? Apa yang kamu rasakan?

2

A

TA

IL

Pernahkah kamu mengalami situasi seperti Geko yang mengajukan 		

3
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Sekarang, bentuklah sebuah kelompok beranggotakan 4—5 orang.
• Diskusikan beberapa makna yang terkandung dalam larik puisi “Suara Nurani”.

Puisi adalah Suara Hati
Berikut ini terdapat puisi yang mengungkapkan tentang suatu perasaan.

Mereka tak mau perusakan bangsa merajalela
Masa depan cerah adalah yang utama
Semua berlangsung santun tanpa hina dan cela
Teguh memegang kepentingan bersama

TA

Lihatlah ... Akal kami tajam
Suara kami lantang, Mata kami cerah
Membingkai lembaran-lembaran cerita masa depan
Apakah ini yang namanya harga diri?
Kami sadar ... Negeri pertiwi ini bumi demokrasi
Sudah sepatutnya junjung suara nurani
Bukan memilih untuk sekadar materi
Nanti logika bisa mati

A

S

Hei calon penguasa!
Lanjutkan suara yang beretika
Sambut dan raih tangan sebangsa
Takkan kalah kita jika bersama
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Hei rekan setanah air!
Gunakan hakmu untuk berpendapat
Jernihlah memilih pendapat yang tepat
Dengarlah nurani yang takkan sesat

Inilah pekik kami, pekik suara nurani!

Mereka yang mencoba
duduk di singgasana (bait 1)

Menampilkan logika cerdas
di balik alasan (bait 1)

Semua berlangsung
santun tanpa hina dan cela
(bait 2)

Pembelajaran

Singgasana adalah kiasan dari
kursi di dewan perwakilan
di mana siapa pun yang
terpilih menjadi wakil harus
memperjuangkan kepentingan
rakyat dalam negara.

Kita sebagai warga negara
berhak mengajukan diri untuk
dipilih mewakili kepentingan
rakyat dalam negara.

TA

IL

Mereka yang mencoba duduk di singgasana
Saling adu argumen dan gagasan
Menebar pendapat hingga hangat suasana
Menampilkan logika cerdas di balik alasan

Contoh

Makna

Membingkai lembaranlembaran cerita masa
depan (bait 3)

Sudah sepatutnya junjung
suara nurani (bait 4)

S

Suara Nurani

Larik Puisi

Sambut dan raih tangan
sebangsa (bait 5)

A

M

Yuk, kita baca puisi berikut ini dengan intonasi yang tepat!

U

Ini saatnya kalian menggunakan hak bersuara!

termasuk menyuarakan pendapat terhadap sesuatu yang ingin kita kritisi.

M

Puisi merupakan sebuah cara untuk mengungkapkan atau menyuarakan perasaan kita,

• Kemudian, majulah ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian.

IL

U

Kamu sudah mengenal puisi, bukan?

• Diskusikan pula pelajaran apa yang dapat diperoleh dari larik tersebut.
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Perbedaan Pendapat
Pada bagian ini kamu akan berlatih menanggapi gagasan dan pendapat orang lain

U

menggunakan kata-katamu sendiri. Tanggapan yang kamu buat sekaligus merupakan

Tayangan sinetron membuat moral anak remaja menjadi buruk.

ungkapan sikap setuju atau tidak setujumu akan pendapat orang tersebut.

oleh anak remaja.

M

Pernyataan

Banyak adegan di sinetron yang tidak mendidik dan mudah ditiru

M

Perhatikan contohnya, ya

Gim daring membuat prestasi dan kemauan belajar murid Kelas 6
menurun. Para murid lebih senang bermain gim bersama temantemannya secara daring dari rumah daripada membuka buku
pelajaran atau menonton video pembelajaran di rumah.

IL

IL

Tanggapan Saya

Tanggapan Saya

A
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Tanggapan Saya

TA

S

mengganggu fokus belajar dan keamanan kelas.

Anak yang sejak kecil dikekang dan disalahkan dalam
berpendapat dan berbicara tentang pikirannya akan tumbuh
menjadi remaja pendiam dan kurang percaya diri.

S

Murid dilarang membawa gawai ke sekolah karena dikhawatirkan

Pernyataan

Tanggapan Saya

A

TA

Saya tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa
menurunnya prestasi dan kemauan belajar murid Kelas 6 terjadi karena
mereka lebih senang bermain gim daring daripada belajar. Menurut
saya, itu lebih karena murid tidak mampu mengatur waktu bermain dan
belajarnya. Oleh karena itu saya akan lebih memperhatikan batasan
waktu bermain gim daring di rumah.

Pernyataan

U

Pernyataan
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Di bawah ini disajikan sebuah penggalan kegiatan debat yang terbagi dalam dua kelompok,

Menyelesaikan Perbedaan Pendapat

satu kelompok setuju (pro) dan satu lagi kelompok yang tidak setuju (kontra).

IL

Dengan demikian, kita harus mempersiapkan diri
untuk mempertahankan dasar pemikiran kita sekaligus
menanggapi tiap kemungkinan perbedaan sudut
pandang tersebut.
Pada intinya, debat dapat mengasah pemikiran kita
untuk mempertimbangkan segala sudut pandang dan
gagasan.

S

A
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KELOMPOK
TIDAK SETUJU

A

Menyampaikan alasan mengapa setuju atau tidak setuju dengan pendapat orang lain;

S

Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi yang ingin
berpendapat? (terus lakukan ini ketika memimpin jalannya diskusi)

Menyetujui atau tidak menyetujui pendapat orang lain;

Memberikan contoh atas poin-poin yang kita kemukakan.

Izin Pak/Bu moderator, kami ingin berpendapat. Saya setuju bahwa
pelaku perundungan harus dikeluarkan dari sekolah. Perundungan
merupakan suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh siswa.
Perundungan secara verbal ataupun fisik sama saja buruknya dan dapat
merusak masa depan korban. Jika tidak dikeluarkan dari sekolah, maka
pelaku akan dapat terus melakukan kejahatan selanjutnya dan muncul
korban-korban baru. Demikian pendapat kami.

MODERATOR

Kita perlu berlatih untuk menyampaikan pemikiran kita dengan cara sebagai berikut.

Menawarkan jawaban atau solusi;

Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan diskusi kali ini
kita akan membahas gagasan tentang “pelaku perundungan harus
dikeluarkan dari sekolah”. Kalian sudah mempersiapkan sebelumnya,
bukan? Kalian ada dalam dua kelompok yang berbeda, yaitu yang setuju
dengan gagasan itu dan yang tidak setuju. Baiklah, langsung saja saya
persilakan kelompok yang ingin menyampaikan pendapatnya.

TA

TA

KELOMPOK
SETUJU

U

GURU
(MODERATOR)

M

M

Debat adalah kegiatan bertukar pendapat yang berbeda
mengenai suatu hal, topik, atau gagasan.
Dalam kegiatan debat biasanya ada dua pihak atau lebih
yang memiliki perbedaan pendapat dan sudut pandang.

tanggapan yang masih kosong. Ayo, kita berlatih bertukar pendapat melalui kegiatan debat!

IL

Apakah kamu pernah melihat sebuah debat?

U

Bergabunglah bersama kelompokmu dan cermati teks tersebut sambil melengkapi bagian-bagian

Pak/Bu moderator, kami tidak setuju jika pelaku perundungan harus
dikeluarkan dari sekolah. Kita harus melihat kadar atau tingkat tindakan
perundungan yang dilakukan. Jika masih ringan, kita bisa memberinya
teguran dan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya,
serta janji tidak melakukan lagi. Bukankah dia juga berhak untuk
melanjutkan pendidikan? Kita minta guru dan pihak sekolah untuk
menangani dan membuat kontrak kesepakatan dengannya.
Unit 4 Demokratis
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Bermusyawarah : Mencari Solusi Bersama

U

di lingkungan yang lebih luas. Kalian akan bekerja dalam kelompok, bertukar pendapat,
memecahkan masalah bersama, dan mengambil keputusan untuk solusi yang terbaik.
Bacalah situasi di bawah ini.

Kamu dan dua orang teman berjalan menuju taman bermain

di lingkungan perumahanmu. Sebagai tetangga, kalian memang akrab
dan hampir tiap sore bermain bersama. Awalnya kalian berniat bermain bola,
tetapi begitu melihat banyak sekali kotoran kucing dan kucing-kucing yang

Kelompok Tidak Setuju

berlarian di sana, kalian ragu-ragu dan akhirnya mengurungkan niat.

Pak/Bu moderator, kami ingin menawarkan solusi dari permasalahan ini. Kita tidak bisa
menghakimi secara sepihak pelaku perundungan karena (tulis alasan)

Kita sekarang akan belajar memainkan peran dalam sebuah proses penyelesaian masalah

IL

IL

M

dari sekolah karena (tulis alasannya)

U

Pak/Bu moderator, kelompok kami tetap setuju dengan gagasan mengeluarkan perundung

M

Kelompok Setuju

“Ah ... selalu saja begini! Mengapa tidak ada yang peduli, sih?” gerutu satu
dari temanmu.
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TA

“Ini membutuhkan kepedulian dari banyak orang.
Bukan kita saja!” temanmu menambahkan.

S

A

S

Oleh karena itu maka solusi yang kami tawarkan adalah (tulis solusi)

tidak akan ada perubahan,” sahutmu.

A

TA

“Ya, kalau semua hanya menggerutu dan tidak melakukan apapun, pasti
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Diskusikan situasi tadi bersama kelompokmu. Ikuti langkah-langkah di bawah ini

Kaitan dengan masalah:

dan berikan solusi atas masalah dalam situasinya.

U
M

M

pengurus
RT/RW
setempat

U

1. Lengkapilah peta pikiran di bawah ini!

pemilik
kucing

Masalah:

IL

kucing

Kaitan dengan masalah:

IL

Kaitan dengan masalah:

A

Kaitan dengan masalah:
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TA
S

S

warga
perumahan

anak-anak

lainnya:

Kaitan dengan masalah:

A

TA

Kaitan dengan masalah:
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5. Menganalisis semua usulan solusi secara bersama-sama

Tujuan curah pendapat adalah memperbanyak jumlah usulan solusi.

KELOMPOK

SOLUSI

HAL-HAL POSITIF

S

4. Presentasikan solusi kelompok

Secara bergantian, setiap kelompok mempresentasikan solusi yang diusulkan
untuk memecahkan masalah dalam situasi di taman bermain.

A

Buatlah catatan tentang hal positif dan negatif dari solusi
yang ditawarkan oleh kelompok lain.
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M
IL

TA

TA

curah pendapat tadi.

Keputusan yang diambil adalah:

Alasan :

7. Refleksi Kegiatan

• Bagaimana proses curah pendapat di kelompokmu berlangsung?

S

Ambil atau susun kembali SATU solusi dari sekian banyak solusi dari kegiatan

6. Membuat keputusan bersama

• Bagaimana proses penentuan solusi di kelompokmu berlangsung?
• Bagaimana proses penentuan solusi bersama kelompok lain?
• Apa yang kamu rasakan setelah keputusan diambil?
• Apakah menurutmu solusi yang diambil dapat dijalankan? Jelaskan jawabanmu, ya.

A

IL

M

Tulislah semua solusi yang diusulkan oleh setiap anggota kelompok di bawah ini.

3. Tentukan solusi terbaik

HAL-HAL NEGATIF

U

U

2. Lakukan kegiatan curah pendapat mengenai solusi

• Apakah akan ada hambatan dalam menjalankan solusi tersebut?
• Apa dan mengapa menurutmu?
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U

Setelah mengikuti berbagai kegiatan di unit ini, dapatkah kamu menyimpulkan intinya?
Ya, benar. Intinya adalah bahwa setiap orang dapat berkontribusi aktif dengan
menyampaikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Setiap orang memiliki hak
bersuara yang sama.

Mengapa banteng? Karena
banteng merupakan hewan
sosial yang hidup berkoloni dan
sangat kuat ketika berkumpul

Seiring dengan haknya, setiap orang wajib menghormati dan menghargai pendapat
orang lain. Prinsip mengutamakan persamaan hak dan kewajiban semua warga dalam
menyuarakan pendapatnya disebut dengan sikap demokratis.

M

M

tersebut mengarah ke ciri

khas bangsa Indonesia yang

sering bermusyarawah dalam

IL

mengambil suatu keputusan.

IL

Demokratis

bersama. Makna dari sifat

Di negara kita, setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya
dan wajib menghargai, menghormati, dan menerima setiap saran melalui cara
berkumpul, berdiskusi, dan bermusyarawah dalam mencapai kesepakatan
untuk kepentingan bersama.

Adapun ciri-ciri insan yang memiliki sikap demokratis ada dalam daftar
berikut ini.

Prinsip dan sikap hidup ini tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Mendahulukan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan
bersama

S

Hikmat kebijaksanaan artinya sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu
mempertimbangkan banyak hal demi kepentingan persatuan dan kesatuan.
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Menghayati dan menyadari adanya persamaan hak, kewajiban, dan
perlakuan dalam menyampaikan pendapat
Tidak memaksakan kehendak dan pendapat pribadi

A

A

Permusyawaratan adalah tata cara khas bangsa Indonesia dalam merumuskan
atau memutuskan sesuatu berdasarkan diskusi atas kehendak masyarakat sehingga
tercapai keputusan berdasarkan mufakat atau kesepakatan bersama.

Menghormati, menghargai, dan menerima hasil keputusan musyawarah

S

Kerakyatan yang dimaksud di sini adalah kedaulatan rakyat. Hal ini berarti rakyatlah
yang berkuasa, rakyatlah yang memerintah atau sering disebut “dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat”.
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TA

TA

Mengemukakan pendapat sesuai dengan fakta

Sila ini mengandung beberapa kata kunci yang perlu dipahami, yaitu kerakyatan,
hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan.

Perwakilan adalah tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil
bagian dalam urusan-urusan negara melalui wakil-wakilnya.

U

Sila keempat ini disimbolkan dengan “Kepala Banteng”.

Menjunjung tinggi etika dan menggunakan hati nurani dalam
musyawarah
Melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab

Rajin membaca sehingga mampu berpikir logis ketika menyampaikan
aspirasi
Proaktif dalam kegiatan diskusi, debat, atau musyawarah
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IL

Kamu akan ....

a. mengusulkan untuk menampilkan dua pertunjukan drama berjudul “Malin Kundang” dan

S

“Roro Jonggrang” karena tidak ada batasan harus menampilkan hanya satu pertunjukan.

b. memutuskan untuk mengundurkan diri dari kelompok drama kelasmu dan minta temanmu
yang lain untuk menggantikanmu.

A

d. membujuk temanmu yang berpihak pada cerita “Malin Kundang” untuk mengubah pilihannya
e. lainnya:
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Kalian telah belajar mengenai sikap demokratis yang diharapkan dapat kalian jadikan
kebiasaan dalam hidup. Nah, berikut ini ada beberapa pernyataan terkait sikap demokratis.
Berilah tanda √ pada semua pernyataan yang menurutmu sesuai dengan makna sikap
demokratis yang kamu pahami.

Demokratis adalah sikap berusaha melakukan perundingan setiap kali ada
permasalahan.
Demokratis harus menjunjung kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok
maupun pribadi.
Keputusan bersama harus disetujui oleh pimpinan rapat.
Mufakat yang diambil harus dilandasi pertimbangan luas, akal sehat, dan hati nurani.
Memenangkan perdebatan adalah tujuan utama dari suatu kegiatan debat.
Mempertimbangkan sudut pandang dari semua pihak yang terkait sangat penting
dalam memecahkan suatu masalah.

A

c. menerima keputusan kelompok karena memang lebih banyak yang mendukung usulan cerita

sehingga artinya pemilih cerita “Roro Jonggrang” menjadi lebih banyak.

di rumah dan tidak ingin mengecewakan Nenek.
b. mengatakan pada Ayah bahwa kamu sedang sakit perut dan memutuskan untuk tinggal
di rumah saja.
c. memutuskan untuk ikut ke rumah Nenek dan meminta Ayah untuk tidak berlama-lama
di sana karena kamu mempunyai tugas sekolah.
d. menjelaskan pada Ayah bahwa kamu mempunyai tugas sekolah, tetapi menyerahkan
keputusan kepada Ayah.
e. lainnya:

TA

TA

Untuk persiapan acara pentas seni akhir tahun, kelasmu diberi tugas untuk menampilkan sebuah
drama yang diangkat dari cerita rakyat khas Indonesia. Kelompok drama sudah dibentuk dan
kamu masuk dalam kelompok yang beranggota tujuh orang itu. Wah, kamu
senang dan bersemangat sekali. Setelah melalui diskusi yang cukup alot, terpilihlah kisah
“Malin Kundang” untuk ditampilkan kelasmu. Sebenarnya kamu dan dua orang temanmu
mengajukan cerita “Roro Jonggrang”, tetapi karena empat orang temanmu yang lain memilih
“Malin Kundang”, usulanmu tidak diterima.

“Malin Kundang”.

Kamu akan ....
a. tetap pergi ke rumah Nenek karena tidak berani mengusulkan pada Ayah untuk tinggal

S

IL

kelompok selanjutnya.
d. mengajak beberapa teman untuk membuat kelompok olahraga sendiri.
e. lainnya:

U

M

U

Benny baru saja terpilih sebagai Ketua Kelompok Olahraga di sekolahmu. Pembentukan
kelompok ini sebenarnya adalah idemu karena kamu melihat banyak teman-teman
di sekolahmu yang memiliki bakat olahraga. Namun, saat proses pemilihan ketua, ternyata kamu
tidak terpilih sebagai ketua. Kamu sangat kecewa karena sebenarnya kamu mempunyai
banyak ide kegiatan olahraga untuk sekolahmu.
Kamu akan ....
a. bersabar sampai periode pemilihan ketua berikutnya dan kamu akan mempersiapkan diri lebih
baik lagi sebagai calon ketua.
b. memutuskan untuk tidak bergabung dengan Kelompok Olahraga Sekolah.
c. menghubungi Benny untuk menawarkan diri membantunya dalam program dan kegiatan

Hari ini, Ayah mengajak seluruh keluargamu pergi ke rumah Nenek karena beliau merayakan
ulang tahunnya yang ke-80. Menurut Ayah, Nenek sudah menunggu-nunggu acara ini dan
berharap cucu-cucunya akan datang dan menyanyikan lagu kesukaan Nenek. Kamu ada tugas
sekolah yang harus kamu kerjakan karena harus diserahkan ke gurumu besok pagi. Kamu
berharap agar diperbolehkan tinggal di rumah saja dan tidak ikut ke rumah Nenek.

M

Sekarang, berlatihkah bersikap dan berperilaku demokratis dengan memberi
pendapatmu tentang beberapa situasi di bawah ini.

Bermufakat atas sesuatu tidak dapat dilakukan melalui kegiatan debat.
Hal itu dapat memastikan semua pihak patuh pada keputusan pimpinan.
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Pernahkah kalian diajak ayah, ibu, dan saudaramu untuk berbincang
dalam membuat sebuah keputusan? Mungkin mulai dari membuat
keputusan kecil, seperti makan malam di mana, menyimpan barang
sebaiknya di mana, sampai ke hal-hal yang besar, seperti akan
berlibur akhir tahun ke mana?
Nah, gunakanlah kolom-kolom dalam tabel berikut ini untuk
membantumu dalam proses merencanakan suatu kegiatan
bersama keluargamu.

Bermusyawarah: Mencari Solusi Bersama
Masih ingatkah kamu di kegiatan sebelumnya, kamu

M

di sekolahmu dan/atau di sekeliling sekolahmu.

Ayah, Ibu, adik, kakak, saya

Resto di mal dekat rumah

Ikuti semua langkah yang sama seperti pada kegiatan sebelumnya, ya.

Musyawarah dan mufakat
Pemungutan suara

1. Buatlah peta pikiran tentang masalahnya dan pihak-pihak yang terkait.

Kegiatan bersama keluarga
Diskusi ini dilakukan
untuk menentukan

S

Siapa saja yang terlibat
Apa saja pilihannya

A

Proses pemilihan
Hasil
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Masih ingat ‘kan?

2. Lakukan kegiatan curah pendapat mengenai kemungkinan solusinya.

TA

Warung tenda di alun-alun

TA

Hasil

Resto cepat saji dekat rumah

3. Tentukan solusi terbaik.

Dokumentasikan seluruh proses mulai dari langkah awal hingga
akhirnya kamu dan teman-teman sekelas berhasil memutuskan
sebuah solusi untuk direkomendasikan kepada guru atau
kepala sekolahmu.

S

Proses pemilihan

Warung tenda di alun-alun

Pilihlah satu atau dua dari bentuk dokumentasi berikut ini.
video (vlog)

A

Apa saja pilihannya

IL

Siapa saja yang terlibat

carilah hal yang menurutmu menjadi permasalahan

Di mana kita akan makan malam

IL

untuk menentukan

Sekarang, bersama teman-teman sekelasmu, lihat dan

M

Berikut ini contohnya
Diskusi ini dilakukan

untuk menghasilkan solusi?

U

U

sudah belajar tentang proses memecahkan masalah

instagram story
jurnal foto
majalah dinding sekolah
lainnya
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U

5

“Sebagai anak Indonesia yang demokratis, saya harus

Keseja hteraan

terus berlatih menumbuhkan kebiasaan yang baik agar

A
114

sehingga saya dapat berkontribusi dengan baik dalam
kegiatan diskusi di kelas ataupun di sekolah.”
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IL
TA

S

saya dapat menjadi lebih

S

karena menurut saya, dengan belajar mengenai hal tersebut

A

TA

dengan cara

IL

dengan rutin belajar tentang

M

Untuk itu, saya akan ....

M

dapat memberikan kontribusi positif dalam diskusi-diskusi
yang dilakukan di kelas dan sekolah saya.

U

Unit

Unit 4 Demokratis
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Buku Murid

6

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.

61

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.

