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Para siswa terkasih,

 Selamat mengenal dan menghidupi nilai-nilai baik 

berlandaskan Pancasila yang akan kamu pelajari bersama guru 

dan teman-temanmu bersama Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi dirancang 

khusus agar kamu dapat mengenal karakter dan sifat baik yang 

bisa kamu tumbuhkan, hidupi, dan terapkan di dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Karakter dan sifat baik di dalam Ibu Pertiwi  diberikan melalui 

cerita dan kegiatan yang sangat menarik. Semua karakter baik 

yang akan kamu pelajari, berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang 

merupakan dasar negara yang harus kita junjung tinggi.

Selamat belajar dan bertumbuh menjadi siswa Indonesia yang 

berkarakter baik!

Salam, 

Ibu Pertiwi
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Monyet dan 
Jam Ayam Berkokok

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

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

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

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

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

Apakah kamu pernah terlambat?

Mengapa kamu bisa terlambat?

Apa akibatnya ketika kamu terlambat?
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Dinyanyikan dengan nada lagu“Bangun Tidur”ciptaan Pak Kasur.

Ke sekolah berpakaian rapi
Tidak lupa sarapan pagi
Ku pasang sepatu baru

Lalu berpamitan kepada ibu

Ke sekolah ceria selalu
Tidak lupa membawa buku

Kalau datang harus tepat waktu
Agar disayang guru selalu

Apa saja perilaku disiplin dalam lagu tersebut? 
Apa alasanmu memilih perilaku-perilaku itu?
Apakah kamu juga sudah melakukannya? 
Menurutmu, perlukah seseorang berperilaku disiplin?

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

Berilah tanda    pada gambar yang menunjukkan sikap disiplin.
Sesudah itu, beri tanda    pada gambar yang bukan sikap disiplin.

Amatilah beberapa gambar kegiatan di rumah berikut ini.

Ke Sekolah



   

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

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

 sembarangan?
•	  Menurutmu, di mana seharusnya kita membuang sampah?

“Wah, aku suka 
sekali pisang ini!”

“Kalau jalan hati-hati! 
Tubuhmu yang besar itu hampir saja 

menimpaku.”

“Kulit pisang ini 
ternyata yang membuatku 
hampir menimpamu.”

“Siapa yang 
melakukan ini?”

“Itu dia 
pelakunya!”

“Maafkan aku, 
teman-teman.”

“Ya, aku 
maafkan.”

“Jangan 
diulangi lagi, ya 

Monyet!”

“Apakah 
kau tidak 
apa-apa, 
Gajah?” 

“Punggungku 
sakit sekali.”

“Kamu ternyata 
pelakunya.”

Aku hampir 
saja ditimpa 
Gajah.”

“Oh pisang, kaulah 
makanan terlezat!”

“Aduh, sakit!” 

“Membuang kulit 
pisang sembarangan itu 
membahayakan. Kamu 

harus membuang sampah 
pada tempatnya.”
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Sekarang, susunlah kalimat berikut ini berdasarkan gambar.
Susun menjadi kalimat yang benar, ya!
Kamu bisa melihat gambar di sampingnya
supaya mudah.

70 71Unit 4   Disiplin Unit 4   Disiplin

harus  -  rapi  - Kita

sembarangan - Jangan - sampah - membuang

Buanglah - pada - sampah - tempatnya 

kebersihan - Saya - senang - dengan

tidak - sampah - berserakan - Saya - yang - suka

Apakah kamu sudah melakukan 
perbuatan di atas?



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

Kamu akan memahami mana kebiasaan baik dan kebiasaan buruk.
Kamu juga akan mampu menghormati dan menghargai aturan-aturan 
yang berlaku.

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

Nama super heroku itu .... 

Kekuatan ajaibnya adalah ....

Orang yang kamu bantu yaitu ....

Kondisi dunia setelah ada super 

heroku menjadi ....

Nah, sekarang gambarlah super hero versimu tersebut!

Ayo berimajinasi!

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

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

Seperti yang sudah kamu pelajari, berikut ini contoh disiplin:
bangun pagi sendiri
selalu tepat waktu
mengerjakan tugas-tugasmu
rajin belajar di rumah setiap hari
sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah
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membuang sampah pada tempatnya

rutin berolahraga
menyalin tugas sekolah 
dari teman di sekolah

menumpuk sampah 
makanan ringan di kamar

lupa menyiapkan buku 
sesuai jadwal pelajaran

bermain gim hingga larut malam

selalu menggosok gigi sebelum tidur

tidak pernah terlambat ke sekolah

rutin belajar dengan semangat

kamar dibiarkan berantakan

Gambarlah           pada kotak yang disediakan untuk sikap disiplin.

Jika bukan sikap disiplin, gambar           , ya.

Contoh lainnya tidak membuang sampah sembarangan.
Jika membuang sampah pada tempatnya, 
kamu ikut menjaga lingkungan.
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Ayo bermain “Bingo”
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Datangi temanmu dan tanyalah sesuai 
dengan tulisan pada kotak.

Mintalah ia melingkari kotak tersebut, 
jika sesuai dengan dirinya.
Jika tidak sesuai dengan dirinya, kamu 
harus mencari teman yang lain.

Satu kotak hanya untuk satu teman.

Tugasmu mendapatkan lima kotak sejajar 
yang dilingkari temanmu.

Bisa secara mendatar atau menurun.
Lakukan dengan cepat dan 
bersemangat, ya.

Teriak “Bingo” jika kamu telah selesai.

mematikan 
lampu 
jika tidak 
digunakan

mandi sehari 
sekali

tidak pernah 
terlambat ke 
sekolah

berpakaian 
rapi di rumah 
dan sekolah

menolak diberi 
imbalan ketika 
membantu 
orang tua

pernah 
berbohong 
kepada teman

hobi belajar

selalu 
membuang 
sampah pada 
tempatnya

pernah 
berkelahi 
dengan temanmandi dua 

kali sehari

suka membaca 
buku

selalu berpamitan 
dan salam kepada 
orang tua

rutin mengecek 
jadwal belajar 
sebelum ke 
sekolah

punya hewan 
peliharaan

sering lupa 
berpamitan 
kepada 
orang tua

merasa malu 
jika tidak 
membantu 
ayah dan ibu

sering bercerita 
kepada ibu dan 
ayah tentang 
sekolah

suka bermain 
game online

pernah 
mengolah 
sampah 
plastik

menyisihkan 
uang jajan 
untuk menabung

pernah 
membuang 
sampah 
sembarangan

rajin 
mengerjakan 
tugas sekolah

senang 
membantu 
ibu di dapur

menggosok gigi 
sebelum tidur

BONUS

Petunjuk Permainan

 ¥ Kamu sudah bermain “Bingo” dengan hebat 
dan berani jujur.

 ¥ Masih ingatkah kamu teman yang melingkari 
kotak-kotak permainanmu?

 ¥ Diskusikan dengan temanmu mana kotak 
yang menunjukkan sikap disiplin.

 ¥ Ceritakan secara bergantian dengan teman 
sekelompokmu di depan kelas.
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Buktikan bahwa kamu adalah anak yang senang 
bersikap disiplin.

Ajak ayah dan ibumu berfoto ketika kamu 
bersikap disiplin.
Setelah itu, tempel foto tersebut di bukumu.
Berilah penjelasan singkat di bawah foto 
seperti contoh di bawah ini.

Kamu sudah makin tahu tentang arti disiplin.
Sekarang, buatlah slogan tentang disiplin 
dengan kreatif bersama teman-temanmu di sekolah.
Contoh: Disiplin itu mudah!

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

Ini aku bersama ibu di dapur. 

Kami berdua rutin mencuci piring bersama 

setelah makan. 

Aku senang bersikap disiplin bersama ibu.
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Unit

5

80 Unit 4   Disiplin

Sekarang, tulislah janjimu untuk selalu bersikap disiplin.

Aku akan selalu bersikap disiplin.
Aku berjanji akan ....


