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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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Barisan Pembongkar 
Rencana Musmus 

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.

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.

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

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

Zi terkejut melihat Sipo yang masih membatu 
dan Piku yang termangu. Keduanya hanya diam 
memandang Zi yang berjalan mendekat. 

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

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

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

“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.

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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“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. 

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

“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. 

“Sipo, Pak Cip tak akan menangkapmu.” 

“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. 

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

Zi tersenyum, lalu mengacungkan 
jempolnya. 

“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.

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

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! 
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“Yap ... yap,” Musmus tertangkap. Misi Piku, Zi, dan Sipo tercapai berkat kerja 
sama yang kompak di antara mereka.

“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. 

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. 

"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. 

“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.” 

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

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

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

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

•  .......................................................................................................................

•  .......................................................................................................................

Apa rencana Musmus di peternakan 
Pak Cip?

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

Menurutmu, apa kunci keberhasilan 
dalam menghadapi Musmus?

Tahukah kalian permainan menyusun ular terpanjang ? 
Mainkanlah bersama temanmu! 
Ikuti panduan di bawah ini untuk cara memainkannya, ya. 

Ular Terpanjang 

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

2. Seluruh anggota kelompok sebaiknya menggunakan pakaian olahraga atau 
celana lapangan. 

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

4. Setiap regu bergotong royong membuat timnya menjadi regu dengan 
deretan barang yang paling panjang, termasuk badan tiap anak. 

5. 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. 

6. Regu pemenang adalah regu 
yang dapat membuat deretan 
atau ular terpanjang dan 
tercepat.

1

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

4

5

2

3
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Setelah selesai bermain, diskusikanlah bersama teman-temanmu 
hal-hal berikut ini. 

1.  Apakah setiap anggota kelompok memberikan kontribusi? 
 

2.  Apa saja kreativitas yang ditunjukkan oleh kelompokmu? 

 

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

 

 

4. Apa pelajaran yang kalian dapatkan dari permainan ini?

 

 

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

 

 

Kreasi Anak Bangsa

Candi Borubudur, Candi Terbesar di Dunia 
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. 
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! 

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

Kalian pasti mengenal banyak sekali karya yang memberikan manfaat dan inspirasi 
dalam kehidupan kita. Kali ini, kita akan membahas tiga mahakarya, yaitu Candi 
Borobudur, Sistem Irigasi Subak, dan Kegiatan Asian Games 2018. 1

2

3

4

5
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Sistem Irigasi Subak 

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

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 agar aliran air 
dapat merata ke semua sawah. Jika ada 
anggota kelompok yang melanggar, ia akan 
dihukum sesuai keputusan saat upacara di 

Pura. Aturan ini diberlakukan untuk menjamin keberlangsungan sistem irigasi yang 
adil bagi seluruh masyarakat. 

Sistem irigasi ini juga sudah dipakai di daerah maupun di negara-negara lain. Sejak 
2012, Sistem Irigasi Subak ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. 

Penyelenggaran Kegiatan Asian Games 2018 di Indonesia 

Indonesia pernah menjadi tuan rumah 
Asian Games untuk yang kedua kali 
pada tahun 2018 dan diikuti oleh 
12.000 atlet dari 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 departemen. 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.
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Nah, berdasarkan ketiga contoh karya anak bangsa yang telah dijelaskan, 
dapatkah kamu menunjukkan karya anak bangsa lain yang kamu kagumi? 
Pilihlah salah satu objek, kegiatan, atau peristiwa yang mencerminkan nilai 
gotong royong masyarakat Indonesia. 

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!

Alasan memilih objek

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

Nama objek

Informasi penting tentang objek

Tahun dibuat

Siapa yang membuat

Tujuan dibuat

Proses membuat

Informasi tambahan 
(fakta menarik lainnya) 

Rencanakanlah sebuah proyek bersama 4-5 orang teman. 

Kalian bisa memilih proyek berikut ini. 

 membuat papan permainan 

 membuat pentas drama humor pendek 

  membuat kegiatan lomba 

  membuat koreografi tari 

  membuat video tutorial 
      ("Do It Your Own") 

Tulislah lima ciri gotong royong yang penting untuk diterapkan 
dalam pengerjaan proyek tersebut. Berikan alasannya, ya! 

Ciri Gotong Royong dalam 
Pengerjaan Proyek

Alasan
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Proyek:

Deskripsi 
proyek:

Nama-nama 
anggota:

Jika sudah selesai, kalian dapat lanjutkan 
dengan mengerjakan proyek yang 

sudah kalian pilih! Presentasikan karya 
kelompokmu kepada teman-teman lain 
dan mintalah umpan balik dari mereka!

Refleksi
Bagaimana sikapmu dalam mengerjakan proyek kelompok? 

Beri tanda    yang sesuai
Karakteristikku dalam 

Bekerja Sama 

suka mengambil tanggung 
jawab 

 selalu  sering  jarang  tidak pernah

memiliki ide-ide yang menarik 
dan suka membagikan ide 
kepada orang lain

 selalu  sering  jarang  tidak pernah

suka menolong orang lain  selalu  sering  jarang  tidak pernah

suka berbicara  selalu  sering  jarang  tidak pernah

terampil dalam kerajinan 
tangan 

 selalu  sering  jarang  tidak pernah

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
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Perhatikan beberapa pengertian tentang gotong royong di bawah ini.

 
Kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan 
suka rela untuk kepentingan bersama.

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

Bergotong royong 
itu artinya ....

Bergotong royong 
itu tidak ....

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

melakukan tugas dengan 
terpaksa untuk mencapai tujuan

mau berbagi dengan orang lain sulit untuk berbagi dengan 
orang lain

adanya persatuan di antara 
anggota-anggotanya

mementingkan kepentingan diri 
sendiri 

adanya sikap kolaborasi dan 
saling menolong

merasa pekerjaan dan idenya 
sendiri yang paling benar

mengutamakan kepentingan 
bersama mengambil keputusan sendiri

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

Nah, berikut ini beberapa contohnya.
 mempelajari hasil akhir yang ingin dicapai sebuah pekerjaan  

 membangun kebersamaan untuk mencapainya

 menyampaikan pikiran dan pendapatmu, tetapi juga menghargai 
pendapat teman

 mengutamakan kepentingan bersama dan mencari solusi dalam 
menyelesaikan masalah

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.

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. 

 bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan 
yang kamu pilih. Tidak mengabaikan keputusan 
bersama yang sudah diambil 

 bekerja sebaik mungkin dan meningkatkan 
kemampuan dalam bekerja sama 

 mendukung karya teman lain dan saling menolong 
agar dapat mencapai tujuan bersama

Mudah, bukan?

Gotong royong

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.  

Jadi, menurutmu apa 
gotong royong itu?
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Manakah sikap yang mencerminkan nilai gotong royong dalam situasi-

situasi di bawah ini? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban, ya.

1. Pak Irwan, guru prakarya, memberi tanggung jawab kepada seluruh murid 
kelas 5A untuk mewarnai latar panggung aula sekolah dalam rangka kegiatan 
pentas seni. Tugas itu dilakukan saat jam pelajaran kesenian.  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? 

A. Setuju. Alasan: agar cepat selesai dan hasilnya bagus
B. Setuju. Alasan: agar hasil kelompok bagus dan memuaskan Pak Irwan
C. Tidak setuju. Alasan: setiap anggota kelompok harus diberi kesempatan 

untuk dapat berkontribusi dan belajar bertanggung jawab
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? 

A. Setuju. Alasan: agar tidak salah dalam bekerja
B. Setuju. Alasan: agar tidak mengganggu teman-temannya yang sedang bekerja
C. Tidak setuju. Alasan: daripada hanya berdiam diri, lebih baik Bayu 

menanyakan keberadaan Bu Sri untuk mendapatkan penjelasan 
tentang tugasnya

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

 Bayu lakukan

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?

A. meminta waktu tambahan kepada guru untuk menyelesaikan poster 
tersebut

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

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

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

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 Kak 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
D. mengutamakan kepentingan bersama
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Membangun Sikap Gotong Royong 
Apa yang dapat kamu lakukan untuk menerapkan sikap gotong royong?

1. Kamu adalah Banu, ketua kelas 5A. Kamu diberi tanggung jawab memimpin 
tugas mendekorasi panggung sekolah untuk kegiatan pentas seni. Ada 22 
orang di kelas 5A. Waktu yang diberikan adalah dua jam pelajaran. 

 Apa yang akan kamu lakukan agar semua anggotamu dapat bergotong royong 
menyelesaikan tugas tersebut?

Yang akan saya 
lakukan sebelum hari 
kegiatan pentas seni:

Yang akan saya 
lakukan pada hari 
kegiatan pentas seni:

Yang akan saya 
lakukan setelah selesai 
kegiatan pentas seni:

2. Murid ekskul drama dipilih untuk menyiapkan sebuah pertunjukan drama berdurasi 
tiga menit. Mereka akan mewakili sekolahmu dalam perayaan "Hari Anak Nasional".   
Guru ekskul drama memberi kebebasan bagi mereka untuk merencanakan dan 
menyiapkannya dalam enam kali pertemuan. 

 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.

Yang akan saya lakukan 
sebelum hari pertunjukan:

Yang akan saya lakukan 
pada hari pertunjukan:

Yang akan saya lakukan setelah selesai hari pertunjukan:

1

2
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3. Untuk menyambut kehadiran murid-murid baru di kelasmu, guru wali kelas 
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. 

Yang akan saya lakukan sebelum 
kegiatan:

Yang akan saya lakukan pada 
saat kegiatan:

Yang akan saya lakukan 
setelah selesai kegiatan:

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

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

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

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

membersihkan 
kolam ikan

menyiapkan 
makan malam 
bersama

membersihkan 
kebun atau 
pekarangan 
rumah

membersihkan 
dan merapikan 
gudang

mempersiapkan 
liburan akhir 
pekan

menyiapkan pesta 
ulang tahun salah 
satu anggota 
keluarga

menyiapkan acara 
untuk menyambut 
saudara yang 
berkunjung 
ke rumah

ide lain:
ide lain:ide lain: ide lain:

Pilihan kami:
Alasan:

Di Rumah  

3
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Sikap gotong royong dapat kita pupuk 
dengan bekerja sama merayakan atau 
memaknai hari istimewa, misalnya  
merayakan hari ulang tahun teman 
dan guru, atau hari-hari nasional 
Indonesia. Mari kita biasakan 
meluangkan waktu untuk merayakan 
makna hari-hari  istimewa!

Di Sekolah  

Refleksi

•  Hal yang disukai dari proyek ini:

•  Hal yang dipelajari:

•  Hal yang masih akan terus 

(berikanlah alasannya)

•  Hal yang disukai dari proyek ini:

•  Penerapan gotong royong dalam kegiatan tersebut:

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

Refleksi Bersama

1. Bersama 4-5 temanmu, pilihlah satu momen istimewa yang dirayakan dalam 
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).

2. Pelajarilah makna hari perayaan tersebut. Presentasikan dalam sebuah karya 
secara bergotong royong. Kalian dapat memilih salah satu kegiatan di bawah ini.
• menulis cerita    • menulis lagu  
• menulis puisi   • menulis naskah drama
• membuat karikatur/ilustrasi
• ide lain: 

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

 dalam rangka Hari Musik Nasional.

ditindaklanjuti bersama: 

1

2

3
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Janji dapat diungkapkan dalam bentuk puisi, lagu, atau deklamasi. 

Nah, ungkapkan penghayatanmu tentang gotong royong, ya.
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