
2

Buku Murid

Penulis: Dina Tuasuun | Dwi Endah P.

PROGRAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
BERLANDASKAN PANCASILA

UNTUK

KELAS 2
SD/MI



Toleransi

Unit

3

unit 1-3.indd   49 28/10/2021   16.50.13

Unit

5
Mandiri

Unit

2
Bersahabat

unit 1-3.indd   29 28/10/2021   16.50.11

Unit

4
Peduli Sosial

Unit

6
Kemanusiaan

Halaman

D

A

F 

T 

A 

R 

 

I 

S 

I

Unit

1
Empati

Halaman

Halaman

Halaman

Halaman

Halaman

Halaman

1

49

101

29

79

125

BUKU INI DILINDUNGI OLEH 
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA REPUBLIK INDONESIA

 NO. 28 TAHUN 2014

IBU PERTIWI - Buku Murid 2

Hak Cipta © 2021 pada PT ASTA Ilmu Sukses (anggota Mentari Group)

Cetakan I: Januari 2022

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi, baik sebagian atau seluruh, isi buku ini
serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari PT ASTA Ilmu Sukses.

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.

Diterbitkan oleh:
PT ASTA Ilmu Sukses
Rukan Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 - 14
Jakarta Barat 11610, Indonesia.

 : 0856 9785 6420
  : @astailmusukses
 : contact@astailmu.com
 : www.astailmu.id

Distributor eksklusif:

 : 0855 888 1948
  : @mentarigroups
 : contact@mentarigroups.com
 : www.mentarigroups.com



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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“Senangnya bisa berendam di dalam kolam,” kata Nila si kuda nil.
“Betul, Nila. Panas sekali hari ini, ya,” jawab Buya si buaya.
“Betul, teman-teman. Ah, segar sekali air kolam ini,” 
kata Zebo si zebra sambil minum dengan perlahan.
Sio si singa tak menjawab karena sedang sibuk minum.

Gadi si gajah melihat teman-temannya sedang berendam dan minum.
Kolam tampak sangat penuh. Ia menunggu gilirannya dengan sabar.
“Aku sudah selesai minum, Gadi. Silakan giliranmu,” kata Sio sambil 
menjauh dari kolam dan berteduh di bawah pohon.
“Terima kasih Sio,” ucap Gadi. “Sama-sama,” sahut Sio.

Gadi mulai mengisap air dengan belalai kecilnya. 
Tiba-tiba, Jeri si jerapah menyelip di antara Gadi dan Zebo tanpa 
berkata apa-apa. Hampir saja Gadi dan Zebo tercebur ke kolam!

Tunggu Giliranmu, Ya!
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Sio menegur, “Hei Jeri! Sabar, ya! 
Jangan menyerobot seperti itu. 
Ayo, antre! Semua akan dapat giliran 
dengan adil.”
“Aku haus sekali, Sio,” jawab Jeri 
membela diri.
“Semua juga haus, Jeri. Namun, kita 
harus menghormati teman-teman 
yang sedang minum. Gadi tadi juga 
sangat haus, tetapi dia mengantre 
untuk menunggu gilirannya,” jawab Sio 
dengan tegas.

Jeri merasa malu atas teguran Sio. Ia pun mundur menjauh dari 
kolam dan menunggu. Tak lama kemudian, Gadi dan Zebo selesai 
minum. Mereka memberi giliran kepada Jeri.
“Maafkan aku, ya teman-teman,” kata Jeri.
“Iya, Jeri,” jawab Sio, Gadi, dan Zebo. 
Jeri pun bisa minum dengan nyaman.



Gadi antre minum.

Gadi menunggu 

dengan sabar.

Gadi menunggu 

temannya selesai 

minum. 

Gadi menyerobot 

minum. 

Gadi tahu, 

menyela antrean 

itu tidak baik.

Gadi tidak haus. 

Gadi menghormati 

teman. 

Apa yang dilakukan oleh Gadi si gajah ketika 
melihat teman-temannya sedang minum dan 
berendam?

1

2 Mengapa Gadi si gajah sabar menanti gilirannya?

Apakah kalian sudah memahami cerita di atas? 
Bacalah tiga pertanyaan di bawah ini. 
Warnai pilihan jawabanmu, ya.

Gadi sayang 

kepada temannya.

Jeri mendorong 

Gadi dan Zebo.

Jeri 

menyerobot.
Jeri menunggu 

gilirannya.

Jeri tidak 

mengantre.

Ada hal lain yang kamu 
rasakan?

Mengapa Sio si singa 
menegur Jeri si jerapah? 

Bayangkan! 
Kamu sedang mengantre.
Tiba-tiba, ada yang menyerobot 
antreanmu.
Apa yang kamu rasakan?

3

2

1

kesalsedih

3
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“Semoga Dina dan Abi 
tidak terlambat piket 
hari ini,” kata Beno 
kepada Puspa saat mereka 
berjalan ke sekolah.

Ya, Ampun!
Yuk, kita baca 

cerita bergambar 
ini!

1

2

“Iya. Hari ini kalian tepat 
waktu. Ayo kita bersihkan 
kelas!” ajak Puspa dan 
Beno.

“Kita memang tugas piket, 
tetapi teman-teman tidak 
bisa seenaknya membuang 
sampah untuk kita 
bersihkan,” gerutu Beno.

“Ya, ampun!” seru anak-
anak dengan terkejut saat 
masuk kelas.

Sampah berserakan             
di mana-mana.

Bagaimana kelanjutan ceritanya?

3

4

5

“Beno! Puspa!” panggil 
Dina dan Abi.

“Maaf, kami terlambat 
datang piket minggu lalu.”
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“Beno! Puspa!” panggil 
Dina dan Abi. “Maaf, kami 
terlambat datang piket 
minggu lalu.”

“Iya. Hari ini kalian tepat 
waktu. Ayo kita bersihkan 
kelas!” ajak Puspa dan Beno.

“Semoga Dina dan Abi tidak 
terlambat piket hari ini,” kata 
Beno pada Puspa saat mereka 
berjalan ke sekolah.

“Ya, ampun!” seru anak-anak 
dengan terkejut saat masuk 
kelas. Sampah berserakan di 
mana-mana.

Ayo, diskusikan bersama temanmu,

bagaimana akhir cerita “Ya, Ampun!”
Tulislah cerita hasil diskusi kelompokmu 

dan buat gambarnya, ya.

1 2

3 4

“Kita memang tugas piket, 
tetapi teman-teman tidak 
bisa seenaknya membuang 
sampah untuk kita bersihkan,” 
gerutu Beno.

5

7 8

6
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Ayo, tunjukkan hasil diskusimu 
tentang akhir cerita “Ya, 
Ampun!” dengan bermain peran 
bersama teman-temanmu.

Tentukanlah siapa yang akan menjadi 
Dina, Abi, Beno, dan Puspa.

Jangan lupa berlatih dulu, ya.

Mungkin ada juga yang akan 
berperan menjadi tokoh lainnya. 

Kemudian, mainkanlah peranmu 
masing-masing di depan teman-
teman lainnya.

Bermain
Peran

Setelah bermain peran, mari kita lengkapi kolom di bawah ini!
Aku berperan sebagai murid 
yang ....

Dari peran yang aku mainkan, 
aku belajar ....

Dari bermain peran bersama 
teman-teman, aku belajar dan 
menjadi paham tentang ....  

Gambar adegan favoritku dari 
bermain peran ini.

Refleksi: “Ya, Ampun!”

Berbeda , Tetapi Bersama

Mari membaca puisi ini bersama!

Halo, teman-temanku!
Kita semua boleh berbeda,
tetapi bersama kita bisa bersatu.
Saling berempati, ya.

Apa kabar sahabatku?
Tubuh kita boleh berbeda,
tetapi kita duduk satu bangku.
Belajar dan piket di sekolah bersama.

Hai, kawan-kawanku!
Agama kita boleh berbeda,
tetapi saat kamu merayakan hari besarmu
aku hormati perayaannya.

Saat teman sedih dan tak gembira,
kita ajak bermain dan bernyanyi 
untuk menghibur hatinya
hingga tersenyum kembali.

Bila teman sakit,
kita menjenguknya bersama.
Ia senang dan semangat untuk sehat kembali
karena diberikan catatan sekolah dan buku cerita. 

Semua bergembira bersama.

Ceritakan tentang isi puisi berjudul 
“Berbeda, Tetapi Bersama.”
Tanyakan kepada teman-temanmu, 
apa isi puisi itu menurut mereka.
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Nah, setelah mendiskusikan isi puisi tadi, kita akan bermain mencocokkan kartu. 
Perhatikan, ya!
 ¥ Ada dua jenis kartu, yaitu Kartu Situasi dan Kartu Sikap Empati:

 ¥ Kartu Situasi berbentuk awan             
 ¥ Kartu Sikap Empati  berwajah tersenyum     

 ¥ Kamu harus mencocokkan Kartu Situasi            dengan Kartu Sikap Empati           
yang sesuai. Buat garis untuk menghubungkannya, ya.

Ahmad dan teman-
teman berbuka puasa 
di sekolah.

Berlatih menari untuk 
pertunjukan 17 Agustus 
di hari Minggu.

Made merayakan 
Nyepi.

Rusi berjalan pincang 
ke kelas akibat jatuh 
saat bermain.

Titan dirawat 
di rumah sakit.

Rani dan Maya 
bercanda saat belajar 
bersama kelompok.

Steven dan Arnold ikut 
membantu persiapan 
buka puasa di sekolah.

Berlatih 
setelah Esther pulang 
dari gereja.

Nur, mematikan 
lampu dan tidak 
menya lakan TV atau 
radio di rumahnya.

Endah menemaninya 
dan berjalan perlahan 
menuju kelas.

Fikri datang menengok 
dan membawakan 
catatan sekolah.

Andi meminta untuk 
tidak bercanda.

Apa saja contoh 
menghargai dan 
menghormati 
perasaan orang 
lain?

berbicara yang baik dan tidak kasar

sabar mengantre dan 
menunggu giliran

bermain dengan semua teman

Kita sudah 
belajar tentang 
empati, ya.

Jadi, empati adalah 
sikap kita menghargai 
dan menghormati 
perasaan orang lain.

Empati

membantu teman bila ia 
butuh pertolongan



Mengapa penting 
untuk menghargai atau 
menghormati perasaan 
orang lain?

Agar kita .. . .

Situasi Sikap Empati Alasan

Mama sibuk memasak. 

Adik menjerit dan 

menangis.

 ¥ Kamu mengambil 

adik dari 

gendongan ibu dan 

menggendongnya.

 ¥ Kamu menemani 

adik dan bermain 

bersamanya.

Ibu dapat memasak 

dengan tenang dan 

aman.

Ari jatuh dan 

kehilangan 

kacamatanya. 

 ¥ Kamu membantu 

mencarikan kacamata 

Ari.

 ¥ Kamu memberikan 

kacamata kepada Ari.

Ari tak bisa melihat 

tanpa kacamata. 

Ia akan kesulitan 

melihat.

Beno tak menemukan 

mainan yang dicarinya. 

 ¥ Kamu mengajak 

teman-teman 

merapikan mainan.

 ¥ Kamu membantu 

Beno mencarikan 

mainannya.

Kelas rapi. 

Jadi, Beno mudah untuk 

mencari mainannya.

Situasi Sikap Empati Alasan tidak menyakiti hati 
orang lain.

  belajar memahami 
orang lain.

  tidak membuat orang 
lain sedih.

  bisa menjaga hubungan.

  tidak membuat orang lain 
kesal atau marah.

  berlatih berkomunikasi 
dengan baik.
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Nah, ini contoh-contoh bersikap empati.

Di mana?



Sampah berserakan di 

pinggir jalan.

 ¥ Kamu berkeliling 

bersama tetangga 

mencari tumpukan 

sampah di jalan.

 ¥ Kamu membersihkan 

sampah bersama. 

Lingkungan bersih dan 

sehat karena dijaga 

bersama. 

Rani merayakan hari 

besar agamanya.      

Ia sibuk membantu 

ibunya memasak. 

 ¥ Kamu menanyakan 

kepada Rani, apakah 

ada yang bisa kamu 

bantu. 

 ¥ Kamu membantu Rani.

Rani tak terlalu lelah 

saat menjalani acara 

keagamaannya.

Mana yang sebaiknya dilakukan di rumah?

Mana yang sebaiknya dilakukan di sekolah?

Yuk, kita baca pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
Kemudian, isilah  dengan untuk jawaban yang 
kamu pilih. Jawaban bisa lebih dari satu, ya.

1

2

Situasi Sikap Empati Alasan
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3

4

1

2
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Mana yang sebaiknya dilakukan bersama teman?

Mana yang sebaiknya dilakukan bersama tetangga?

5 Mana yang sebaiknya dilakukan di lingkungan yang berbeda agama?

Mana yang sebaiknya dilakukan di taman rekreasi?

Mana yang sebaiknya dilakukan di angkutan umum?

Sekarang, ayo baca pertanyaan lainnya terkait dengan empati! 

Isi  dengan  untuk jawaban yang kamu pilih.

Selamat Natal 
dan Tahun Baru



Mana yang sebaiknya dilakukan untuk kaum disabilitas 
(punya kebutuhan khusus)?

Mana yang sebaiknya dilakukan di trotoar jalan?

Empati adalah

sikap dapat menghargai dan 
menghormati perasaan orang lain.

sikap tidak peduli pada perasaan 
orang lain.

3

4

5

Siapkan:

Papan Mainan 
(sudah tersedia)

1 dadu
2, 3 atau 4 
token kecil 

Aku antri mencuci 

tangan sebelum 

makan.  

Meletakkan hewan dalam 

kandang sempit. 

Merapikan mainan 

bersama.

Berkata kasar pada 

teman.

Meminjamkan buku 

pada teman yang 

membutuhkan. 

Merawat hewan 

dengan baik. 

Mengganggu teman yang 

sedang main. 

Mendengarkan orang 

yang sedang berbicara. 

Menghibur 

teman yang 

sedih.

Membersihkan 

kelas bersama. 

Aku buang 
sampah 

sembarangan. 

Membantu 
teman 
belajar. 

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Mundur 3 langkah.

Mundur 4 langkah.

Mundur 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 1 langkah.

Maju 3 langkah.

Mundur ke MULAI.

SELESAI

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

18

22

23

Tema 1 - Empati

Tema 1 - Empati

Aturan main:

Bermain bersama 1, 2, 
atau 3 orang temanmu.

Letakkan semua token di 
kotak “ MULAI ”.

Bergantian 
mengocok dadu dan 
menggerakkan token 
sejumlah angka. 
Baca baik-baik, ya.

4

31

Memilih siapa yang mulai. 
Caranya:

Kocoklah dadu bergantian. 
Yang mendapat angka 
tertinggi bisa mulai duluan.
Atau, kesepakatan bersama.

2

Selamat bermain dan 
bergembira! 

5

Kita akan bermain papan mainan! 
Walaupun namanya papan mainan, 
dalam permainan ini ada beberapa 
tugas yang harus kita kerjakan. 
Tugas-tugasnya tentang nilai empati. 
Jadi, sambil bermain kita belajar. 
Pasti seru, ya.

Papan Mainan
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mencuci tangan 
sebelum makan 

berkata kasar 

kepada teman
meminjamkan buku 

kepada teman yang 

membutuhkan

mengganggu 
teman yang 
sedang main 

mendengarkan 
orang yang sedang 

berbicara 

menghibur 
teman yang 

sedih

membersihkan 

kelas bersama 

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 2 langkah.

Mundur 4 langkah.

Mundur 2 langkah.

Maju 1 langkah.

1 2 3

1011
12

13

14
15

meletakkan hewan 

dalam kandang sempit 

merapikan mainan 

bersama

merawat 
hewan dengan 

baik

membuang sampah 

sembarangan 

membantu 

teman 

belajar 

Maju 2 langkah.

Mundur 3 langkah.

Maju 2 langkah.

Maju 3 langkah.

Mundur ke MULAI.

SELESAI

4

5

6

7

8

9

16

17
18
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Catatan Sikap Empati

Bersama menjaga kebersihan dan kerapian rumah juga bentuk empati.

Mari berempati saat berada atau menggunakan fasilitas umum 
dan juga menjaganya, seperti:

toilet umum bus umum taksi kereta api pesawat terbang

taman umumrumah sakitrumah makansekolah

Catatan empatiku
Senin

Rabu

Jumat

Sabtu

Minggu

Aku berempati karena .... Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Aku berempati karena ....

Selasa

Kamis

Duduklah bersama keluargamu.

Ceritakan kegiatan hari ini yang menunjukkan sikap 
empatimu. Bisa kegiatan yang dilakukan di rumah, 
sekolah atau di tempat umum.

Diskusikan bersama ayah, ibu, dan anggota keluarga 
lainnya, ya. 

Tulislah kegiatanmu. Kamu bisa juga menggambarnya 
di lembar terpisah.

1

2

3

4

Sikap empati dapat kita terapkan pada ....

alam 

hewan 
peliharaan 

adik 
pohon 

ibu 

kakak 

bunga ayah

rumput 
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Aku akan berempati dengan cara:

Unit

2
Bersahabat
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