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Peta Pembelajaran Kelas 6

Religius

Cinta Kasih

Nasionalisme

Demokratis

Kesejahteraan

Produktif

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

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

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

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

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

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

Level 6 - Unit 4 Revisi.indd   98 12/6/2021   3:28:36 PM



99Unit 4 | Demokratis

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

1

2

3

4

5

6

Peta Pembelajaran Kelas 6

Religius

Cinta Kasih

Nasionalisme

Demokratis

Kesejahteraan

Produktif

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

Memiliki sikap empati untuk peduli, menyayangi, membantu, 
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dan berkorban, serta berprestasi untuk kemajuan bangsa 
Indonesia

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

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

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

•	 Sejak	 awal	 berdirinya,	 Indonesia	 telah	 menetapkan	 sebagai	 negara	 yang	 menganut	 sistem	
demokrasi.	Sila	keempat	Pancasila	dan	pembukaan	Undang-Undang	Dasar	(UUD)	1945	menjadi	
dasar	penyelenggaraan	negara	dan	pemerintahan	yang	demokratis	tersebut.	

•	 Pada	 hakikatnya,	 karakteristik	 negara	 demokratis	 adalah:	 (1)	 Persamaan	 kedudukan	 di	 depan	
hukum;	 (2)	 Partisipasi	 dalam	 pembuatan	 keputusan;	 (3)	 Distribusi	 pendapatan	 secara	 adil;	
(4)	 Kebebasan	 yang	 bertanggung	 jawab	 (sumber:	 situs	 resmi	 Kementerian	 Pendidikan	 dan	
Kebudayaan	RI)

•	 Guna	mewujudkannya,	pendidikan	menjadi	wahana	penting	untuk	mengenalkan	prinsip	dan	nilai-
nilai	demokrasi,	meskipun	tentu	saja	ada	begitu	banyak	kompleksitas	yang	menyertainya	dan	kita	
tidak	bisa	mengandalkan	sepenuhnya	hanya	kepada	ruang	pendidikan.

•	 Menurut	Nurcholish	Madjid	(dalam	Rahman	&	Supriyadi,	2015),	demokrasi	adalah	kata	kerja	yang	
bermakna	sebagai	proses	dinamis	dengan	norma-norma:	sadar	akan	pluralisme	dan	musyawarah,	
kerjasama	 antar	 warga	 masyarakat,	 memilih	 cara	 yang	 sejalan	 dengan	 tujuan,	 menjunjung	
kejujuran	dalam	bermufakat,	merencanakan	pemenuhan	kebutuhan,	dan	menyatu	dengan	sistem	
pendidikan.

•	 Nilai	demokratis	perlu	ditanamkan	kepada	anak	sejak	dini,	antara	lain	kesempatan	berbicara	dan	
mengungkapkan	 perasaannya,	 kebebasan	 dalam	 memilih	 dan	 menyampaikan	 pendapatnya.	
Anak	 Indonesia	 harus	 terus	 dilatih	 untuk	 bersikap	 dan	menerapkan	 nilai-nilai	 demokrasi	 sejak	
sekarang,	agar	dapat	terus	bertumbuhkembang	menjadi	warga	negara	yang	demokratis	dan	aktif	
memberikan	kontribusinya.

Pengantar

Demokratis

99Unit 4 | Demokratis

memberikan	kontribusinya.
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Bacaan Pendukung

 Apa yang dimaksud dengan
•	 Arti	demokratis:
	 Rahman,	 A.	 &	 Supriyadi.	 (2015,	 Januari).	 Pembentukan	 sikap	 demokratis	 melalui	 fungsi	

musyawarah	 pada	 pengurus	 dan	 anggota	 HMPS	 PPKn	 Universitas	 Ahmad	 Dahlan	 periode	
2013-2014.	Jurnal	Citizenship	4(2):	p.123-138.	Diakses	dari:	https://bit.ly/3pfy38O	

 Mengapa 
•	 Tujuan	dan	manfaat	demokrasi:
	 Kurniawan,	A.	(2020,	23	Juli).	Tujuan	demokrasi	dalam	sistem	pemerintahan,	berikut	manfaatnya	

bagi	 rakyat.	Merdeka.com.	Diakses	 dari:	 https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-demokrasi-
dalam-sistem-pemerintahan-berikut-manfaatnya-bagi-rakyat-kln.html?page=6	

 Bagaimana mengajarkan  
•	 Mengajarkan	sikap	demokratis
	 Kurniawan,	M.W.	&	A.S.	Kusumawardana.	(2020,	Mei).	Strategi	penguatan	pendidikan	karakter	

dalam	menumbuhkan	sikap	demokratis	siswa.	Bhineka	Tunggal	Ika:	Kajian	teori	dan	praktik	PKn	
7(1),	p.	7-16.	Diakses	dari	https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/10862/pdf

Setelah	menjalani	proses	dalam	unit	ini,	diharapkan	anak	dapat	mengerti	bahwa:

a) sikap demokratis	adalah
	o mengutamakan	persamaan	hak	dan	kewajiban	dalam	berpendapat
	o menghargai	kebebasan	dan	perbedaan	pendapat	dengan	sikap	bertanggung	jawab
	o berpartisipasi	aktif	dalam	pembuatan	keputusan
	o menyelesaikan	persoalan	secara	damai	dengan	prinsip	keadilan

b)	 sikap	demokratis	penting
•	 sebagai	wujud	kontribusi	aktif	warga	negara
•	 agar	anak	tumbuh	menjadi	manusia	berkualitas,	berkepribadian	serta	bertoleransi	dalam	

kehidupan	bersama	kelak
•	 agar	tercipta		kesejahteraan,	keharmonisan,	dan	ketentraman	dalam	masyarakat

Apa yang ingin dicapai di akhir unit ini?
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Materi Unit 4 – Demokratis

 Ceritaku:	“Senandung	dalam	Tempurung”
 Kegiatanku:

1.	 Puisi:	"Suara	Nurani"
2.	 Menghargai	perbedaan	pendapat
3.	 Berdebat:	Menyelesaikan	perbedaan	pendapat
4.	 Bermusyawarah:	Mencari	solusi	bersama

 Pembelajaranku:	
1.	 Sikap	demokratis	dan	sila	keempat	Pancasila
2.	 Simbol	dan	makna	sila	keempat	Pancasila
3.	 Bersikap	demokratis	dalam	berbagai	situasi

 Tugasku:
1.	 Bersama	keluarga:	Membuat	rencana	dan	keputusan	bersama	
2.	 Bersama	teman:	Dokumentasi	proses	musyawarah	di	kelas

 Janjiku:	Belajar	berkontribusi	aktif	dalam	diskusi

101Unit 4 | Demokratis

Level 6 - Unit 4 Revisi.indd   101 12/6/2021   3:28:37 PM



102 Unit 4 | Demokratis

Setelah membaca cerita yang disajikan, diharapkan anak mampu

•	 berpikiran	terbuka	untuk	mengenali	kekuatan	diri	dan	sekitarnya;
•	 menyelesaikan	perselisihan	dan	membela	kepentingan	bersama	dengan	berani	serta	percaya	diri;
•	 menawarkan	cara	yang	tepat	untuk	menyelesaikan	perselisihan	dan	mewujudkan	tujuan	bersama;
•	 menjunjung	tinggi	nilai	demokratis	demi	kepentingan	bersama.

Sinopsis Cerita: Senandung dalam Tempurung

Kisah	tentang	dua	desa	yang	berseteru	sejak	 lama.	Tibalah	masa	kemarau	yang	menyebabkan	
kedua	desa	mengalami	penderitaan	panjang.	Raja	kedua	desa	menghilang	setelah	masing-masing	
berkelana	mencari	jalan	keluar	untuk	permasalahan	negeri	mereka.	Dalam	keputusasaan,	setelah	
berunding	dan	berdebat	alot,	kedua	desa	bersepakat	untuk	bergabung	dan	memilih	satu	pemimpin	
yang	dapat	menemukan	jalan	keluar.	
Namun,	 proses	 pemilihan	menghasilkan	 dua	 kandidat	 dari	masing-masing	 desa	 dengan	 suara	
perolehan	yang	berimbang.	Kedua	desa	bertengkar	kembali.	Di	tengah	pertikaian,	muncul	tokoh		
Geko	katak	yang	tinggal	dalam	tempurung.	 Ia	tidak	memihak	salah	satu	dari	kedua	desa.	Geko	
menantang	mereka	untuk	mengangkatnya	menjadi	pemimpin.	
Mula-mula,	masyarakat	kedua	desa	mencemoohnya,	tetapi	akhirnya	Geko	membuktikan	ia	dapat	
mendatangkan	hujan.	Geko	diangkat	menjadi	pemimpin	kedua	desa,	dan	berkat	kemampuannya	
hidup	di	darat	dan	di	air,	tugas	sebagai	pemimpin	pun	dapat	dilakukannya	dengan	baik.

Dalam	menyelesaikan	perselisihan	
dan	membela	kepentingan	bersama,	
kita	harus	memiliki	kemampuan,	
keberanian,	dan	kepercayaan	diri.

Pesan Moral:

Pengenalan Nilai

mendatangkan	hujan.	Geko	diangkat	menjadi	pemimpin	kedua	desa,	dan	berkat	kemampuannya	
hidup	di	darat	dan	di	air,	tugas	sebagai	pemimpin	pun	dapat	dilakukannya	dengan	baik.
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Diskusi Pertanyaan Kritis

	9 Menurutmu,	apa	yang	menjadi	sebab	utama	dari	perebutan	wilayah	antara	dua	desa	dalam	cerita	
fabel	di	atas?
•	 Pertanyaan	ini	mengajak	anak-anak	untuk	meninjau	kembali	ceritanya.	Sebenarnya,	tidak	

dijelaskan	secara	spesifik	apa	penyebab	perselisihan	kedua	desa	di	dalam	cerita	itu.
•	 Jadi,	biarkan	anak	menyampaikan	pendapatnya	sendiri,	dengan	mengembangkan	daya	

imajinasinya,	asumsinya,	kreativitasnya,	maupun	nalar	krtisinya.
•	 Yang	terpenting	adalah	mendorong	anak	untuk	bebas	mengemukakan	pendapatnya	dan	

alasan	dari	pendapatnya.
	o Contoh,	 kedua	 desa	 memperebutkan	 wilayah	 karena	 dengan	 wilayah	 yang	 lebih	 luas,	
sumber	pangan	mereka	akan	lebih	banyak.	

	9 Kedua	desa	akhirnya	harmonis	karena	melakukan	perundingan.	Menurutmu,	apakah	perundingan	
itu	sangat	baik	untuk	menyelesaikan	perbedaan	pendapat?	Jelaskan	alasanmu!
•	 Pertama,	ajak	anak	untuk	menjawab	pertanyaan	ini	dalam	konteks	cerita	yang	baru	

dibacanya.	Tanyakan:
	o Apakah	proses	perundingan	antara	kedua	desa	berjalan	lancar?
	o Apakah	ada	prasangka-prasangka	sebelum	perundingan	dilakukan?
	o Bagaimana	hasil	perundingannya	di	akhir	cerita?
	o Apa	yang	akan	terjadi	bila	mereka	tidak	berunding?

•	 Kemudian,	ajak	anak	untuk	mengaitkan	ke	dalam	pengalaman	hidupnya	atau	lingkungan	
pergaulannya.	Tanyakan:
	o Apakah	 kamu	 pernah	 mengalami	 perseteruan	 atau	 perbedaan	 pendapat	 yang	 cukup	
memanas?

	o Bagaimana	akhirnya	hal	itu	diselesaikan?
	o Apakah	perundingan	selalu	berakhir	dengan	kesepakatan	yang	damai,	atau	menguntungkan	
semua	pihak?

•	 Ajak	juga	anak	meninjau	beberapa	perundingan	penting	yang	terjadi	dalam	sejarah	bangsa	
kita	(misalnya:	Perjanjian	Linggarjati	atau	Perjanjian	Renville)	atau	perjanjian	lain	di	tingkat	
internasional	sepertiratifikasi	(persetujuan	untuk	berkomitmen)	untuk	mewujudkan	tujuan-
tujuan	pembangunan	berkelanjutan	(https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu)

Tips Penyampaian

•	 Setelah	membaca	cerita	 ini	dan	sebelum	mulai	menjawab	pertanyaan-pertanyaannya,	ajak	
anak	mencermati	karakter	yang	dimiliki	Geko.	Ia	mampu	mempersatukan	kedua	kampung

•	 Mintalah	anak	membuat	catatan	tentang	beberapa	sifat,	kualitas,	atau	karakteristik	yang	ada	
dalam	diri	Geko.	Catatan	ini	nanti	akan	digunakan	dalam	diskusi.
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Diskusi Pertanyaan Kritis

	9 Mengapa	Geko	si	katak	tidak	memilih	satu	pihak	dan	justru	berinisiatif	untuk	menjadi	pemimpin	
kedua	desa?
•	 Ajak	anak	menyelami	jalan	pikiran	Geko.	Geko	sadar	bahwa	dirinya	punya	kemampuan	

untuk	memanggil	hujan	dan	juga	kemampuan	hidup	di	darat	maupun	air.	Geko	yakin	bahwa	
kemampuannya	itu	dapat	mempersatukan	kedua	desa	dan	membuat	seluruh	masyarakat	
desa	sejahtera	dengan	datangnya	hujan.

•	 Dari	cerita	ini,	anak	dapat	belajar	untuk	menyadari	kekuatan	dirinya,	lalu	berani	dan	percaya	
diri	untuk	memanfaatkannya	demi	mempersatukan	dan	mengedepankan	kepentingan	
bersama.

•	 Anak-anak	dapat	diajak	untuk	mengidentifikasi	kekuatan	mereka	sendiri.
•	 Ada	beragam	jenis	kekuatan.	Kita	dapat	menggunakan	yang	mana	pun	bergantian	seiring	

waktu.	Misalnya:
	o 16	kepribadian	MIBT	(https://www.16personalities.com/id/tipe-kepribadian,
	o uji	16	kepribadian	https://www.16personalities.com/id/tes-kepribadian),
	o 6	 kebajikan	 dan	 24	 kekuatan	 karakter	 menurut	 Peterson	 &	 Seligman	 dari	 VIA	 institute	
(https://www.viacharacter.org/),	atau

	o kekuatan	 berdasarkan	 8	 kecerdasan	 majemuk	 menurut	 Howard	 Gardner	 (https://www.
multipleintelligencesoasis.org/the-components-of-mi

	o uji	kecerdasan	majemuk	(https://akupintar.id/tes-kemampuan).
•	 Kesemuanya	itu	dapat	membantu	anak	mengidentifikasi	kekuatannya,	sehingga	kemudian	

dapat	memanfaatkannya	secara	sengaja	dan	dengan	sebaik-baiknya.	
	o Misalnya,	 jika	 seorang	 anak	 teridentifikasidan	 mengakui	 memangmemiliki	 kekuatan	
kecerdasan	majemuk	visual-spasial,	dapatmembantu	rekan-rekannya	dalam	menentukan	
komposisi	sajian	untuk	tugas	poster	kelompok.	Memang	pada	beberapa	anak,	kekuatannya	
merupakan	modalitas	bawaan,	 namun	yang	perlu	menjadi	 catatan	adalah	 semua	anak	
dapat	memiliki	kekuatan	yang	diinginkannya	dengan	latihan	dan	kerja	keras	rutin.	Percaya	
dan	nyaman	akan	kekuatan	diri	adalah	prasyarat	awal	dari	kemauan	melakukan	sesuatu	
untuk	orang	lain.

	9 Jika	kelasmu	berselisih	dengan	kelas	lain,	selain	melakukan	perundingan	bagaimana	cara	kalian	
mengatasi	masalah	yang	terjadi?
•	 Pertanyaan	ini	adalah	aplikasi	dari	pertanyaan	sebelumnya.	
•	 Menelaah	akar	masalah	memang	penting.	Akan	tetapi,	lebih	penting	lagi	menelaah	terlebih	

dahulu	kekuatan	kita,	kekuatan	anak-anak	yang	ada	kelas,	dan	apa	yang	dapat	mereka	
gunakan	untuk	mempersatukan	kedua	kelas	kembali.	
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Diskusi Pertanyaan Kritis

•	 Berunding	adalah	cara	penyelesaian	yang	paling	bijaksana.	Oleh	karena	itu,	anak	juga	perlu	
membahas	terlebih	dulu,	apa	yang	akan	mereka	rundingkan	dengan	kelas	lain	tersebut.	
Langkah	itu	sejalan	dengan	bagaimana	cerita	“Senandung	dalam	Tempurung”	ini	tidak	
begitu	saja	menyediakan	informasi	penyebab	kedua	desa	itu	berselisih,	tetapi	menceritakan	
bagaimana	perselisihan	mereka	diselesaikan.

•	 Dalam	mengatasi	situasi	perselisihan,	yang	seringkali	mengarah	kepada	peningkatan	emosi,	
langkah	yang	paling	baik	adalah	mencari	langkah	pneyelesaian	yang	damaidan	bersahabat.

	9 Pernahkah	kamu	mengalami	situasi	seperti	Geko	yang	mengajukan	pendapat	tetapi	diremehkan?	
Apa	yang	kamu	rasakan?	Bagaimana	seharusnya	orang	di	sekitar	meresponmu?
•	 Bagian	ini	juga	mengajak	anak	untuk	melihat	kembali	pengalaman	mereka	sendiri	atau	

mengingat	suatu	keadaan	di	mana	mereka	pernah	melihat	seseorang	mendapat	perlakukan	
seperti	Geko	diperlakukan.	Bila	anak	tidak	pernah	mengalaminya,	ajak	ia	membayangkan	
dirinya	menjadi	Geko.	Fokuskan	pada	bagaimana	perasaannya.	

•	 Diskusikan	apa	yang	dapat	ia	lakukan	jika	ada	orang	yang	seperti	Geko,	kelihatan	tidak	
mampu,	kelihatan	lemah,	namun	meyakinkan	kita	untuk	menjadi	pemimpin	atau	untuk	
membantu	menyelesaikan	permasalahan	kita.	

	9 Tiga	pelajaran	yang	dapat	dipetik
•	 Pada	bagian	ini	anak	diminta	untuk	menyimpulkan	pelajaran	dan	refleksinya	atas	apa	yang	

telah	dibacanya,	dipikirkan,	dan	didiskusikan.	
•	 Arahkan	anak	untuk	melihat	bahwa	dalam	mewujudkan	tujuan	demokrasi,	kita	perlu:	

1.	 mengenal	kekuatan	diri	dan	komunitas,
2.	 memiliki	keberanian	dan	percaya	diri,	
3.	 menawarkan	jalan	paling	cocok	menuju	tujuan	bersama.

	9 Mintalah	anak	melihat	catatan	tentang	kualitas	yang	dimiliki	Geko.
•	 Tanyakan,	apakah	dalam	dunia	nyata	di	sekelilingnya	ada	seseorang	yang	memiliki	kualitas	

yang	sama	atau	mirip	dengan	kualitas	yang	dimiliki	Geko.	
•	 Mintalah	anak	berbagi	pendapatnya.	Diskusikan	bersama	anak,	tentang	cara-cara	

memperoleh	kualitas	seperti	itu	dan	apa	yang	perlu	dilakukan	sejak	sekarang.
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Profi l Pelajar Pancasila

•	 Cerita	 dan	 diskusi	 pertanyaan	 kritis	 ini	 mengasah	 anak	 dalam	 bernalar kritis 
(memproses	 informasi	 dan	 gagasan),	 berkebinekaan global	 (menghargai	 dan	
menghormati	 perbedaan,	 serta	 berwawasan	 luas	 sebagai	 landasan	 dalam	
bertindak),	dan	kemandirian	(meregulasi	diri	dan	merefl	eksi	berbagai	situasi).

 

Nilai-nilai lain yang terkait dalam diskusi:
•	 mengenali	kekuatan	

sendiri
•	 bersyukur
•	 berani
•	 percaya	diri
•	 empati
•	 bersahanat
•	 toleransi

•	 berbeda	tetapi	satu
•	 m e n g h a r g a i	

perbedaan
•	 cinta	damai
•	 bijaksana
•	 tanggung	jawab
•	 musyawarah	 untuk	

mufakat

Beberapa sumber terkait aplikasi dari demokrasi, misalnya sebagai berikut:
•	 Nailufar,	N.N.	(2020,	23	Januari).	Perjanjian	Renville:	Latar	belakang,	isi,	dan	kerugian	

bagi	 Indonesia.	 Kompas.com.	 Diakses	 dari:	 https://www.kompas.com/skola/
read/2020/01/23/120000169/perjanjian-renville-latar-belakang-isi-dan-kerugian-
bagi-indonesia?page=all	

•	 Gischa,	S.	(2020,	10	Januari).	Perjanjian	Linggarjati:	Latar	belakang,	isi,	dan	dampaknya.	
Kompas.com.	Diakses	dari:	https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/090000769/
perjanjian-linggarjati-latar-belakang-isi-dan-dampaknya	
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Setelah melakukan kegiatan-kegiatan di unit ini, anak diharapkan akan

•	 merasakan	proses	yang	harus	dilakukan	untuk	menjadi	demokratis;
•	 memahami	pentingnya	mengelola	pemanfaatan	waktu;
•	 meneladani	makna	dan	sikap	demokratis	yang	ditunjukkan	oleh	para	tokoh	bangsa;
•	 memahami	hikmah	dalam	demokratis	untuk	kepentingan	bersama;
•	 mampu	menerapkan	 prinsip-prinsip	 dalam	 berdemokrasi	 dan	mengesampingkan	 kepentingan	

pribadi	di	atas	kepentingan	kelompok.

Materi Kegiatan 1

Puisi “Suara Nurani”

Di	awal	kegiatan	ini,	anak	akan	membaca	sebuah	puisi	yang	berisi	suara	hati	atau	curahan	perasaan	
rakyat	melihat	situasi	yang	terjadi	di	negeri	 ini.	Tujuannya	untuk	mengasah	kepekaan	anak	dalam	
“mendengar”	 dan	 menyelami	 kedalaman	 hati	 masyarakat	 yang	 terkandung	 dalam	 puisi	 “Suara	
Nurani”	ini.	
Setelah	itu,	anak	akan	bekerja	dalam	kelompok,	mendiskusikan	makna	dari	beberapa	larik	puisi,	serta	
menarik	poin	pembelajaran	dari	kalimat	atau	frase	yang	ditelaah.

Pendalaman Nilai

Pesan Moral:

Dalam	berdemokrasi	kita	harus	berani	dan	
menguatkan	diri	untuk	memperjuangkan	
kepentingan	yang	sesuai	dengan	prinsip	
keadilan,	kebenaran,	dan	suara	hati.

Tips Pelaksanaan Kegiatan:

•	 Sebelum	memulai,	minta	anak	untuk	menyampaikan	apa	yang	diketahuinya	tentang	puisi.	Tanyakan	
soal	struktur	penulisannya	dan	perbedaannya	dengan	karangan	lainnya.

•	 Jelaskan	sedikit	soal	bait	dan	larik,	untuk	mengingatkan	anak.	
•	 Kemudian,	ajak	anak	bersiap	membaca	puisi	"Suara	Nurani"	dengan	sepenuh	pikiran	dan	ciptakan	

suasana	hening	sehingga	anak	dapat	memunculkan	gambaran	atau	visualisasi	dalam	benaknya.
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Diskusi Pendalaman Nilai:

Membaca Puisi:

•	 Usai	membaca	hening	puisi	"Suara	Nurani",	tanyakan	kepada	anak,	bagaimana	perasaannya,	apa	
yang	muncul	dalam	bayangannya	di	bait	atau	larik	tertentu.
	o Puisi	ini	memiliki	6	bait	dengan	4	larik	dan	1	bait	penutup	1	larik.	
	o Ajak	anak	membuat	bayangan	dalam	kepala	mereka	sebagai	wujud	gambaran	larik-larik	dalam	
puisi	 ini.	Dorong	anak	mengidentifi	kasi	perasaan	dan	pikiran	yang	muncul	ketika	membaca	
larik-larik	puisi	ini	dan	bayangan	apa	yang	mereka	munculkan	tadi.

	o Tanyakan	 kepadanya,	 kata	mana	 di	 dalam	 larik	 yang	membuatnya	 berpikir,	 merasa,	 atau	
membayangkan	sesuatu	yang	mereka	bayangkan	ketika	membacanya.	Hubungkan	dengan	
memori	yang	telah	lalu.

	o Minta	 anak	 bercerita	 tentang	 perasaan	 yang	 berhasil	 diidentifi	kasinya.	 Ajak	 ia	 menggali	
memorinya,	memperkirakan	mengapa	ia	merasa	demikian.	Apakah	ada	memori	yang	melekat	
dengan	benaknya?	Memori	dalam	peristiwa	apa?

•	 Tahap	ini	adalah	tahap	pembuka	untuk	menggali	rasa	dan	suasana	yang	mereka	tangkap	dari	
puisi	tersebut.

Makna Puisi:

•	 Di	bagian	ini,	anak	akan	bekerja	dalam	kelompok	bersama	4-5	temannya	untuk	mendiskusikan	
beberapa	makna	yang	terkandung	dalam	larik	puisi.	

•	 Selain	maknanya,	kelompok	juga	mendiskusikan	pelajaran	apa	yang	dapat	diambil	dari	larik-larik	
dalam	puisi	tadi.	Sarankan	kelompok	untuk	memakai	format	yang	tersedia	di	buku	untuk	wadah	
mendokumentasikan	hasil	diskusi	mereka.	Hal	ini	akan	membantu	kelompok	untuk	mempersiapkan	
presentasikan	hasil	diskusinya	di	akhir	kegiatan.
	o Minta	anak	mencermati	contoh	yang	diberikan,	lalu	baru	mulai	mengerjakan	bagian	ini	dengan	
penuh	konsentrasi,	memperkirakan	makna	dari	larik-larik	dalam	puisi	yang	ada	dalam	tabel.

	o Jelaskan	perbedaan	kolom	makna	dan	kolom	pelajaran.	Kolom	makna	adalah	bagian	untuk	
anak	menjelaskan	makna	kata	yang	digunakan,	sedangkan	pelajaran	adalah	apa	pesan	utama	
yang	menjadi	pelajaran	bagi	anak	sebagai	anggota	masyarakat	(atau	bagi	kita	warga	negara)	
dalam	kehidupan	bernegara.

	o Contoh:
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Diskusi Pendalaman Nilai:

•	 Saat	berdiskusi,	ajak	anak	menemukan	kata-kata	yang	bermakna	kiasan	dan	berikan	pertanyaan-
pertanyaan	untuk	membantu	kelompok	fokus	dalam	pencarian	makna	keseluruhan	puisi,	misalnya:
	o Apa	kegiatan	yang	dibicarakan	dalam	puisi	ini?	
	o Siapa	yang	dimaksud	dengan	“kami”	dan	“mereka”	dalam	konteks	kehidupan	berdemokrasi	di	
Indonesia?

•	 Bimbing	anak	untuk	memaknai	kata	yang	eksplisit	digunakan	dalam	puisi	di	unit	ini.

Profi l Pelajar Pancasila

•	 Kegiatan	 ini	 mengasah	 kepekaan	 anak	 dalam	 menghargai	 kekayaan	 budaya	
dan	bahasa	puisi	 (kebinekaan global)	 dan	dalam	mengolah	dan	menyimpulkan	
informasi	dari	isi	puisi	(bernalar kritis).

 

Nilai-nilai lain yang terkait dalam diskusi:

•	 empati	 •	 semangat	kebangsaan
•	 kreatif	 •	 adil
•	 rasa	hormat	 •	 tanggung-jawab
•	 saling	menghargai	 •	 mandiri.
•	 berbeda	tetapi	bersatu
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Tips Pelaksanaan Kegiatan:

•	 Sebelum	memulai	kegiatan	ini,	sampaikan	kepada	anak	bahwa	setiap	orang	berhak	menyatakan	
setuju	atau	tidak	setuju	terhadap	pendapat	orang	lain.	Kita	harus	menghargai	perbedaan	pendapat.

•	 Namun,	yang	lebih	penting	adalah	memahami	pertimbangan	dan	alasan	yang	melatar	belakangi	
pendapat	 tersebut.	Maka,	 saat	menaggapi	 pun,	 kita	 harus	memiliki	 pertimbangan	 dan	 alasan	
yang	kuat.

	
Panduan bagi Pendidik:

Apa manfaat membaca puisi bagi anak?

Sama	 seperti	 buku	 cerita,	 anak	 bisa	 mendapatkan	 pelajaran	 tertentu	 dari	 membaca	 puisi.	 Puisi	
mengandung	pesan	moral	yang	ingin	disampaikan	oleh	penulis	kepada	pembacanya.	Baik	itu	pesan	
mengenai	kehidupan,	kesuksesan,	moral	dan	lain-lainnya.	Puisi	 juga	merupakan	salah	satu	sarana	
untuk	mengekspresikan	perasaan	yang	tidak	bisa	diungkapkan.	

Beberapa	manfaat	lain	yang	akan	diperoleh	anak	dengan	membaca	puisi,	yaitu:
•	 Dengan	 pesan-pesan	 moral	 yang	 disampaikan,	 puisi	 dapat	 memiliki	 andil	 dalam	membentuk	

kepribadian	anak.	Anak	dapat	lebih	mengerti	situasi	kehidupan	manusia	dan	sekitarnya.
•	 Melatih	 anak	 untuk	 lebih	 berimajinasi	 dengan	menempatkan	 dirinya	 pada	 posisi	 sang	 penulis.	

Bayangan	situasi	yang	sedang	dialami	sang	penulis	akan	membantu	anak	menerapkan	hal-hal	
baik	di	hidupnya.	

•	 Dengan	memaknai	kata	demi	kata	yang	membentuk	kalimat	membuat	anak	menemukan	makna	
sebenarnya,	menggunakan	referensi	pengetahuannya,	dan	membaca	lagi	dengan	berpikir	logis.	
Apakah	sifatnya	menghibur?	Punya	pesan?	Atau	sekedar	gabungan	kata-kata	indah?	Kelogisan	
dalam	berpikir	anak	akan	terus	terbentuk	dengan	membaca	puisi.

•	 Memperkaya	ragam	bahasa,	kosa	kata,		dan	menambah	pengetahuan	berliterasi	anak.
•	 Mengasah	rasa,	kepekaan,	dan	ketajaman	anak	dalam	mempelajari	nilai-nilai	kehidupan	melalui	

rangkaian	kata-kata	yang	diungkapkan	melalui	bentuk	puisi.

Materi Kegiatan 2

Menghargai Perbedaan Pendapat

Pada	bagian	ini,	anak	berlatih	menanggapi	gagasan	atau	pendapat	orang	lain	dengan	cara	yang	baik	
dan	sopan.	Anak	diminta	untuk	menentukan	sikap	setuju	atau	tidak	setuju	atas	beberapa	pernyataan	
yang	diberikan.	 	Dalam	memberikan	tanggapannya,	anak	perlu	menjelaskan	pertimbangan,	dasar	
pemikiran,	atau	alasan	yang	mendukung	sikapnya.	
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Pesan Moral:

	Kualitas	sebuah	demokrasi	ditentukan	
oleh	kualitas	dan	keberagaman	pendapat	
serta	solusi	yang	ditawarkan.

Diskusi Pendalaman Nilai:

•	 Tiap	 pilihan	 sikap	 pasti	 memiliki	 sudut	 pandangnya	 masing-masing.	 Oleh	 karena	 itu,	 dalam	
kesempatan	 ini,	 ajak	 anak	 memperluas	 pandangan	 mereka,	 terutama	 dengan	 melihat	 dan	
memahami	mengapa	orang	lain	berbeda	sikap	(pilihan)	dari	sikapnya.

•	 Jadi,	selain	menemukan	alasan	untuk	menguatkan	pilihannya	sendiri,	anak	juga	perlu	menemukan	
alasan	yang	menguatkan	pilihan	yang	berseberangan	dengannya.	

•	 Bimbing	anamenggunakan	proses	dan	pola	berpikir	yang	runtut.
	o Pertama-tama	pikirkan	untuk	untuk	menyusun	 tanggapan	atas	pernyataan	yang	diberikan	
dengan	dan	tentukan	pilihan	tanggapan	mereka,	apakah	mereka	"setuju"	atau	"tidak"	dengan	
pernyataan	tersebut.

	o Kedua,	temukan	aspek	dan	dampak	dari	pernyataan	itu	bagi	mereka	sebagai	murid	sehingga	
dapat	dijadikan	alasan	pendukung	untuk	pilihan	tanggapan	mereka	tadi	(baik	"setuju"	ataupun	
"tidak").	Dengan	demikian,	anak	akan	menjadi	makin	yakin	dengan	tanggapannya.

	o Kemudian,	minta	anak	untuk	melengkapi	sudut	pandang	yang	berbeda.	Ajak	ia	meninjau	pilihan	
yang	berseberangan	dengan	pilihannya	tadi.	Bila	sebelumnya	memilih	"setuju“,	sekarang	coba	
memilih	"tidak“;	dan	sebaliknya.	Dengan	cara	ini,	anak	akan	dapat	memahami	mengapa	ada	
yang	memilih	berbeda	dari	yang	dipilihnya.		

•	 Simpulkan	dan	sampaikan	kepada	anak	bahwa	sistem	masyarakat	yang	demokratis	menumbuhkan	
keberagaman	 pendapat,	 kehendak,	 dan	 kepentingan;	 bukan	 keseragaman.	 Sikap	 santun	 dan	
positif	di	tengah	perbedaan	pendapat	perlu	diperhatikan,	dilatih,	dan	dibiasakan.

•	 Diskusikan	dengan	anak,	proses	berpikirnya.	Tanyakan:
	o Apa	yang	perlu	dipikirkan	terlebih	dahulu?	(Arahkan	anak	masuk	ke	dalam	pernyataan	tersebut	
dengan	mengganti	kata	'murid'	dengan	namanya	sendiri).	

	o Bagaimana	perasaanmu?	
	o Adakah	contoh	atau	alasan	yang	menguatkanmu	sehingga	membuat	keputusan	tersebut	(baik	
'setuju'	maupun	'tidak	setuju’)?

•	 Ajak	anak	berpikir,	mengapa	ia	harus	belajar	menetapkan	pendapat	dan	memberikan	tanggapan	
dalam	negara	demokrasi	seperti	Indonesia	ini.

•	 Diskusikan	bersama	anak	tentang	makna	demokrasi.	Cek	tautan	definisinya	di	https://kbbi.web.id/
demokrasi	atau	https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE
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Profi l Pelajar Pancasila

•	 Lewat	 kegiatan	 ini	 anak	 belajar	 untuk	 mampu	 merespon	 pendapat	 yang	
berbeda	darinya	(mandiri:	regulasi	emosi	diri)	dan	bernalar kritis (memproses	
informasi	dan	gagasan),	dan	melihat	keragaman	sudut	pandang	secara	lebih	
obyektif	(kebinekaan global).

 

Nilai-nilai lain yang terkait dalam diskusi:

•	 kritis	 •	 sopan	santun
•	 menghargai	perbedaan	 •	 komunikasi
•	 toleransi	 •	 empati
•	 kreatif	 •	 cinta	damai
•	 berpikiran	terbuka	 •	 berbeda	tetapi	bersatu

Tips Pelaksanaan Kegiatan:

•	 Di	awal	kegiatan	ini,	tanyakan	apakah	anak	sudah	pernah	melihat	suatu	poses	debat.
•	 Berikan	 gambaran	 umum	 tetang	 proses	 sebuah	 debat.	 Dalam	 kegiatan	 debat	 biasanya	 ada	

dua	pihak	atau	lebih	yang	memiliki	perbedaan	pendapat	dan	sudut	pandang.	Dengan	demikian,	
diperlukan	kesiapan	diri	untuk	mempertahankan	pendapat	dan	dasar	pemikiran,	sekaligus	 juga	
menanggapi	tiap	kemungkinan	perbedaan	sudut	pandang	yang	muncul.

•	 Setelah	itu,	mintalah	anak	untuk	membaca	dialog	debat	yang	melibatkan	moderator,	kelompok	
yang	setuju	dan	kelompok	yang	tidak	setuju.

•	 Berikan	 cukup	 waktu	 kepada	 anak	 untuk	 memahami	 situasinya	 sebelum	 mulai	 memikirkan	
tanggapannya.

Materi Kegiatan 3

Berdebat: Menyelesaikan Perbedaan Pendapat

Dalam	kegiatan	debat	di	kegiatan	ini,	anak	akan	berlatih	bertukar	pendapat	yang	berbeda	mengenai	
suatu	hal,	topik,	atau	gagasan.	Anak	diminta	untuk	merespon	dialog	yang	menggambarkan	sebuah	
situasi	debat.	Anak	akan	mendapat	dua	peran,	sebagai	kelompok	yang	setuju	(pro)	dan	juga	sebagai	
kelompok	 yang	 tidak	 setuju	 (kontra).	 Dengan	 demikian,	 anak	 diberi	 kesempatan	 untuk	 melihat	
keberagaman	sudut	pandang	dan	pendapat,	sehingga	dapat	melatih	diri	untuk	berpikiran	terbuka.
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Diskusi Pendalaman Nilai:

•	 Jelaskan	 kembali	 tentang	 tujuan	 sebuah	 debat,	 yaitu	 bertukar	 pendapat	 yang	 berbeda	
mengenai	 suatu	 hal,	 topik,	 atau	 gagasan,	 dengan	 tujuan	 akhir	 menyelesaikannya	 dengan	
pemahaman	yang	baik.	Debat	dapat	mengasah	keterampilan	berpikir	kritis	dalam	melihat	dan	
mempertimbangkan	segala	sudut	pandang	atas	suatu	situasi	dan	kondisi	atau	atas	suatu	topik	
dan	gagasan.

•	 Bimbing	anak	untuk	menyampaikan	pemikirannya	dengan	urutan	sebagai	berikut:	
	o menyetujui	atau	tidak	menyetujui	pendapat	orang	lain,	
	o menyampaikan	alasan	mengapa	setuju	atau	tidak	setuju	dengan	pendapat	tersebut,
	o menawarkan	jawaban	atau	solusi,
	o memberikan	contoh	atas	poin-poin	yang	kita	kemukakan.	

•	 Pada	kegiatan	ini,	anak	diharapkan	dapat	melatih	dirinya	untuk	terbiasa	menetapkan	sikap	dan	
pendapat,	 lalu	 bernegosiasi	 dan	 diskusi	 untuk	menyepakatinya	menjadi	 pendapat	 bersama	
yang	kemudian	dipertahankan	dengan	alasan,	bukti,	dan	contoh-contoh	yang	kuat.

•	 Oleh	karena	itu,	berilah	waktu	terlebih	dahulu	kepada	anak	untuk	memahami	situasinya	dengan	
membaca	dialog	debat	di	awal	kegiatan.

•	 Kemudian,	anak	akan	menentukan	pendapatnya	masing-masing	dengan	melengkapi	bagian-
bagian	tanggapan	yang	masih	kosong,	baik	bagian	yang	pro,	maupun	yang	kontra.	Dengan	
demikian,	ketika	mereka	dibagi	menjadi	dua	kelompok	berbeda	(pro	dan	kontra),	mereka	sudah	
dapat	saling	berbagi	mengenai	respon	mereka	terhadap	gagasan	yang	diperdebatkan.	Mereka	
akan	 bersama-sama	menentukan	 respon	 kelompok	 dan	mengumpulkan	 bukti	 serta	 contoh	
yang	menguatkan	pendapat	mereka.

•	 Kualitas	sebuah	demokrasi	ditentukan	oleh	kualitas	dan	keberagaman	pendapat	serta	solusi	
yang	ditawarkan.

•	 Lewat	kegiatan	debat	 ini	kita	mengajak	anak	untuk	meninjau	kembali	 interaksi	yang	mereka	
alami	bersama	rekan	satu	kelompok	maupun	kelompok	lain.	Tanyakan	apa	yang	dapat	mereka	
ambil	sebagai	pembelajaran,	pada	momen	apa,	dan	apa	alasannya.	Saling	berbagi	memberikan	
kesempatan	anak	untuk	melihat	keberagaman	sudut	pandang,	dan	pendapat,	sehingga	mereka	
dapat	melatih	diri	mereka	untuk	berpikiran	terbuka.

Pesan Moral:

Perbedaan	dan	kesepakatan	adalah	
bagaikan	dua	sisi	uang	logam	dalam	
demokrasi.	Keduanya	harus	ada	demi	
kualitas	pencapaian	tujuan.
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Diskusi Pendalaman Nilai:

•	 Di	 akhir	 kegiatan,	 ajak	 anak	 mendiskusikan	 pernyataan:	 "Perbedaan	 pendapat	 dan	 solusi	
diperlukan	dalam	demokrasi".	Dorong	anak	merespon	hingga	sampai	pada	pemahaman	bahwa	
dalam	demokrasi,	ketersediaan	alternatif	pendapat	dan	solusi	itu	penting.	

•	 Ajak	anak	membayangkan	jika	hanya	ada	satu	pendapat,	satu	solusi,	satu	jalan	alternatif	saja,		maka	
kemungkinan	besar	kita	akan	melewatkan	sesuatu.	Sudut	pandang	yang	berbeda,	sesungguhnya	
memperkaya	kita	sebagai	satu	kelompok.	Oleh	karena	itu	ajak	anak	berpikir,	dengan	pertanyaan:	
	o Bagaimana	kita	dapat	berbeda	pendapat,	saling	membantah,	namun	tetap	bersahabat,	tetap	
damai	tidak	saling	menjatuhkan?	

	o Bagaimana	caranya?	
	o Apa	yang	harus	disepakati	terlebih	dahulu?	

•	 Di	sinilah	pentingnya	tujuan.	Tujuanlah	yang	harusnya	menyatukan	kita.

 

Nilai-nilai lain yang terkait dalam diskusi:

•	 empati	 •	 bijaksana
•	 bersahabat	 •	 tanggung	jawab
•	 toleransi	 •	 kontributif
•	 berbeda	tetapi	bersatu	 •	 percaya	diri
•	 cinta	damai	 •	 berpikiran	terbuka.
•	 menghargai	pendapat

Profi l Pelajar Pancasila

• Bernalar kritis, brekebinekaan global,	 dan	 semangat	 bergotong-royong	
merupakan	nilai-nilai	yang	paling	menonjol	dikembangkan	dalam	kegiatan	ini.	

•	 Fokus	 pada	 tujuan	 di	 tengah	 perbedaan	 pendapat,	 memahami	 bahwa	 tujuan	
bersama,	rasa	saling	ketergantungan	positif,	kesadaran	akan	peran	dan	kontribusi	
masing-masing,	sangatlah	diperlukan	dalam	menghidupi	nilai	demokratis.	
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•	 Untuk	membiasakan	anak-anak	dalam	suasana	debat,	dapat	pula	disiapkan	topik	lain	yang	lebih	
dekat	dengan	mereka	untuk	diperdebatkan.	

•	 Debat	mengajarkan	anak-anak	untuk	menyiapkan	dua	sisi	sudut	pandang,	pro	dan	kontra.	Debat	
memberikan	kesempatan	untuk	berpikir	 dialektik	yang	menguatkan	kemampuan	merek	dalam	
melihat	masalah	dari	berbagai	perspektif	dan	menawarkan	solusi	yang	paling	masuk	akal	dari	
situasi	yang	tampak	bertentangan	atau	berseberangan.	

•	 Beberapa	topik	debat	yang	dapat	dijalankan,	misalnya:	
	o Anak	laki-laki	boleh	memainkan	permainan	anak	perempuan	dan	sebaliknya.
	o Bermain	gim	daring	membantu	anak-anak	bersosialisasi	dalam	masa	pandemi.

Kegiatan Alternatif

Materi Kegiatan 4

Bermusyawarah: Mencari solusi bersama

Dalam	 kegiatan	 ini,	 anak	 akan	 menerima	 sebuah	 rekaan	 situasi	 yang	 perlu	 mereka	 respon.	
Permasalahan	dalam	situasi	kali	ini	bersifat	lebih	luas,	sehingga	membutuhkan	masukan	dari	berbagai	
pihak	 atau	 sudut	 pandang.	 Bersama	 kelompoknya,	 anak	 akan	 melalui	 tahap-tahap	 memetakan	
masalah	 menggunakan	 peta	 pikiran,	 mencurahkan	 pendapat	 tentang	 solusinya,	 menentukan	
solusi	 terbaik,	mempresentasikan	usulan	kelompoknya,	menganalisis	semua	usulan,	dan	membuat	
keputusan	bersama.	Kegiatan	diakhiri	dengan	refleksi	bersama	atas	proses	tersebut.	

Tips Pelaksanaan Kegiatan:

•	 Bagi	anak	menjadi	beberapa	kelompok	beranggotakan	3-4	orang.	
•	 Ajak	anak	untuk	menempatkan	diri	sebagai	anak-anak	dalam	kasus/situasi	yang	ada	di	buku.
•	 Tanyakan	 apakah	 di	 lingkungan	 rumah	 mereka	 ada	 teman-teman	 yang	 bermain	 bersama	

dan	 	memanfaatkan	 fasilitas	di	 lingkungan	mereka?	Biarkan	mereka	saling	berbagi.	Ajak	mereka	
membicarakan	sikap	yang	baik	dalam	memanfaatkan	fasilitas	umum.

Pesan Moral:

Dalam	memelihara	dan	merawat	lingkungan,	
kita	memerlukan	kepedulian,	tindakan,	dan	
solusi	nyata	yang	dilakukan	bersama	dengan	
menjunjung	tinggi	proses	yang	demokratis.
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Diskusi Pendalaman Nilai:

•	 Pertama,	ajak	anak	membaca	kasus/situasinya	dengan	saksama.
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	berlarian	di	sana,	kalian	ragu-ragu	dan	akhirnya	mengurungkan	niat.
“Ah…	selalu	saja	begini!	Mengapa	tidak	ada	yang	peduli,	sih?”	gerutu	satu	dari	temanmu.
“Ya,	kalau	semua	hanya	menggerutu	dan	tidak	melakukan	apapun,	pasti	tidak	akan	ada	perubahan,”	
sahutmu.
“Ini	membutuhkan	kepedulian	dari	banyak	orang.	Bukan	kita	saja!”	temanmu	menambahkan.

•	 Gali	perasaan,	pikiran,	dan	pendapat	mereka	tentang	situasinya.
	o Pernahkah	kamu	mengalami	atau	melihat	situasi	yang	mirip	dengan	itu?
	o Bagaimana	perasaanmu?
	o Apakah	 kamu	 juga	 berpendapat	 bahwa	 banyak	 orang	 sering	 mengeluh	 dan	 menggerutu,	
tetapi	tidak	melakukan	apa-apa?

	o Apa	yang	sebaiknya	kita	lakukan	agar	ada	perubahan	dan	perbaikan	kondisi	lingkungan	kita?
	o Menurutmu,	kebersihan	dan	kenyamanan	lingkungan	kita	itu	tanggung	jawab	siapa?

Menganalisis masalah menggunakan peta pikiran

•	 Bimbing	mereka	melihat	permasalahannya	dengan	menggunakan	peta	pikiran	yang	tersedia.
	o Pertama,	ajak	mereka	menentukan	kalimat	pada	lingkaran	tengah,	sebagai	rumusan	masalah.	
(Taman	bermain	yang	penuh	kotoran	kucing	dan	banyak	kucing	berkeliaran)

	o Kemudian,	 tanyakan	 pada	 anak-anak,	 apa	 yang	 sebaiknya	 mereka	 tulis	 dalam	 kotak	 di	
sekeliling.
	� Hal	apa	yang	tidak	dilakukan	oleh	mereka	yang	ada	di	setiap	lingkaran?
	� Apa	seharusnya	yang	dapat	dilakukan	mereka?	
	� Aspek	negatif,	positif,	atau	keduanya?	

	o Ajak	mereka	berpikir	tentang	sebab-akibat:	“karena/jika	+	maka”,	misalkan:	“jika	pemilik	kucing	
membiarkan	kucingnya	berkeliaran,	maka	kucing	akan	buang	kotoran	di	taman	bermain”,	atau	
“karena	RT/RW	tidak	membahas	peraturan	yang	disepakati	bersama	soal	kebersihan	taman	
bermain,	maka	tidak	ada	warga	yang	peduli	kucingnya	berkeliaran	ke	mana”,	dan	lain-lain.

Melakukan curah pendapat dan menentukan solusi terbaik

•	 Setelah	anak	memetakan	semua	yang	‘terkait	dengan-’	dan	‘terpikirkan	mengenai-’	masalah,	ajak	
mereka	melihat	dan	menemukan	solusi.	Biarkan	ide,	usulan,	pendapat	bermunculan	dan	dicatat.	
Pada	tahap	ini,	kita	tidak	akan	menghakimi	apakah	yang	disampaikan	itu	salah	atau	benar,	janggal	
atau	masuk	akal,	karena	tujuan	utama	curah	pendapat	adalah	mendapatkan	sebanyak	mungkin	
pendapat.	
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Diskusi Pendalaman Nilai:

 
Nilai-nilai lain yang terkait dalam diskusi:

•	 empati	 •	 gotong	royong
•	 bersahabat	 •	 menghargai	perbedaan
•	 peduli	lingkungan	 •	 kontributif
•	 disiplin	 •	 berpikiran	terbuka
•	 cinta	damai	 •	 kreatif
•	 kerja	sama	 •	 persatuan
•	 kolaborasi	 •	 musyawarah	dan	mufakat

•	 Ketika	pendapat	mulai	berkurang	dan	kemungkinan	sudah	tidak	ada	lagi	pendapat,	ajak	mereka	
menelaah	 dan	memilih	mana	usulan	 solusi	 yang	 paling	masuk	 akal	 dan	 dapat	 dilakukan	 oleh	
mereka	 dalam	 posisi	 mereka	 sebagai	 anak-anak	 pengguna	 lapangan	 bermain.	 Minta	 mereka	
menguatkan	alasan	untuk	mendukung	solusi	yang	mereka	pilih.

Mempresentasikan solusi, menganalisisnya, dan membuat keputusan bersama

•	 Pada	bagian	ini	tiap	kelompok	akan	secara	bergantian	mempresentasikan	solusi	yang	diusulkan	
untuk	memecahkan	masalah	dalam	situasi	di	 taman	bermain.	Ajak	semua	kelompok	membuat	
catatan	tentang	hal	positif	dan	negatif	dari	solusi	yang	ditawarkan	oleh	kelompok	lain.	

•	 Setelah	itu,	bersama-sama	melakukan	analisis	untuk	memilih	solusi	bersama	yang	paling	tepat	
dan	masuk	akal	untuk	dilakukan	oleh	mereka	sebagai	anak-anak.

Melakukan refleksi atas proses pengambilan keputusan bersama

•	 Inti	dari	kegiatan	refleksi	ini	adalah	meninjau	kembali	apa	yang	telah	mereka	lalui	dalam	kelompok	
dan	mengemukakan	apa	yang	mereka	rasakan.	

•	 Mintalah	mereka	mengevaluasi	 dinamika	 dalam	 kelompoknya	 selama	proses	 curah	 pendapat,	
penentuan	solusi	di	kelompok,	dan	penentuan	solusi	bersama	kelompok	lainnya.	Mintalah	mereka	
berbagi	tentang	perasaannya,	saat	memperkirakan	langkah,	dan	mengantisipasi	hambatan.	

•	 Ajak	mereka	berbagi	tentang	perasaannya	setelah	keputusan	diambil.	
	o Apakah	menurutnya	solusi	yang	diambil	dapat	dijalankan?	Coba	jelaskan	jawabanmu.
	o Apakah	 akan	 ada	 hambatan	 dalam	 menjalankan	 solusi	 tersebut?	 Apa	 dan	 mengapa	
menurutmu?
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Profi l Pelajar Pancasila

•	 Kegiatan	ini	melibatkan	anak	secara	berkelompok	menganalisis	masalah	lingkungan,	
mencari	 ide-ide	 solusinya,	 dan	 menyepakati	 bersama	 sebuah	 keputusan	 yang	
dapat	diterapkan	bersama.

•	 Dalam	prosesnya,	anak	akan	berlatih	dan	memperdalam	berbagai	dimensi	nilai-
nilai	 yang	 tercakup	 dalam	 profi	l	 pelajar	 Pancasila,	 meliputi:	 berakhlak mulia, 
berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif.

Beberapa hal yang juga terkait dengan 

sikap demokratis:

•	 berorientasi	tujuan	(cita-cita)
•	 berorientasi	manfaat	(diri-sesama-bangsa)
•	 kritis	menyelesaikan	masalah
•	 kreatif	memberikan	solusi
•	 refl	ektif
•	 bekerjasama
•	 berprioritas
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Panduan untuk orangtua

•	 Sebenarnya,	tanpa	disadari,	kita	sering	melakukan	musyawarah	dengan	sesama	untuk	mencapai	
sebuah	keputusan.

•	 Musyawarah	 adalah	 pembahasan	 bersama	 untuk	 mendapatkan	 keputusan	 yang	 dapat	
menyelesaikan	 masalah	 yang	 diterima	 semua	 pihak.	 Biasanya	 musyawarah	 akan	 dibarengi	
dengan	mufakat	atau	persetujuan	dan	merupakan	bagian	dari	demokrasi.

•	 Nilai	 demokrasi	 ini	 sangat	 penting	 untuk	 ditanamkan	 kepada	 anak	 sejak	 dini.	 Kita	 dapat	
memulainya	dengan	membiasakan	diri	melakukan	musyawarah	di	 rumah,	di	mana	anak-anak	
dapat	menyampaikan	pendapatnya	dengan	terbuka.

•	 Prinsipnya,	 semua	 orang	 yang	 turut	 dalam	 sebuah	 musyawarah	 memiliki	 kedudukan	 yang	
sama.	 Semua	 berhak	 mengemukakan	 pendapat	 mereka	 dan	 pihak	 lain	 harus	 mendengarkan	
pendapat	mereka.	Musyawarah	dilakukan	dengan	cara	berdiskusi	dengan	satu	sama	lain	sampai	
mendapatkan	sebuah	keputusan	baik	langsung	atau	menggunakan	pemungutan	suara.

•	 Ada	banyak	hal	yang	dapat	kita	putuskan	dengan	cara	bermusyawarah	berama	anggota	kluarga	
kita.	Misalnya:
	o mengenai	tujuan	liburan.
	o rencana	mengunjungi	nenek
	o membagi	 tugas	 rumah,	 seperti	menyapu,	menyiram	tanaman,	dan	memberi	makan	hewan	
peliharaan

	o memutuskan	untuk	membeli	barang	elektronik	baru
	o memutuskan	untuk	pindah	rumah	ke	kota	atau	wilayah	baru
	o membuat	perencanaan	ekonomi	dan	keuangan	rumah
	o memasang	dekorasi	di	rumah.
	o mengatur	tanggal	acara	keluarga,	seperti	acara	khitanan,	ulang	tahun,	dll

•	 Orang	 tua	 perlu	 menerapkan	 kebiasaan	 bermusyawarah	 untuk	 memberi	 kesempatan	 anak	
menyampaikan	pendapatnya	dan	sekaligus	meningkatkan	kepercayaan	dirinya.	

Unit 4 | 

menyampaikan	pendapatnya	dan	sekaligus	meningkatkan	kepercayaan	dirinya.	
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Setelah mengikuti bagian ini, diharapkan anak akan dapat lebih memahami

•	 arti	demokratis	ciri-ciri	sikap	demokratis;
•	 prinsip	dan	sikap	hidup	yang	terkandung	dalam	sila	keempat	Pancasila	sebagai	dasar	dari	sikap	

demokratis	di	Indonesia;
•	 bagaimana	bersikap	demokratis	dalam	kehidupan	sehari-hari.	

Sikap Demokratis dan Sila keempat Pancasila

Pada	bagian	ini,	anak	diminta	untuk	menyimpulkan	dengan	kata-kata	sendiri	arti	sikap	demokratis.	Hal	
ini	bertujuan	untuk	meyakinkan	apakah	anak	sudah	memahami	artinya	dengan	baik	dan	pentingnya	
memiliki	sikap	itu.	
•	 Demokratis	adalah	prinsip	dan	sikap	hidup	yang	menghormati	hak	mengemukakan	pendapat	dan	

wajib	menghargai,	menghormati,	dan	menerima	setiap	saran	melalui	cara	berkumpul,	berdiskusi,	
dan	bermusyarawah	dalam	mencapai	kesepakatan	untuk	kepentingan	bersama.	

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

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

Materi 1

Pemantapan Nilai

Tips Penyampaian

•	 Ini	adalah	kegiatan	mandiri.	
•	 Berilah	waktu	merefl	eksi	pembelajaran	dalam	cerita	dan	kegiatan-	kegiatan	yang	sudah	dikerjakan	

sebelumnya
•	 Bantulah	anak	untuk	fokus	pada	bacaan	dan	pemahamannya	mengenai	arti	demokratis.	
•	 Usai	membaca,	ajak	anak	menyampaikan	pendapatnya	mengenai	materi	yang	telah	dibacanya.
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Kata-Kata Bijak:

•	 “Demokrasi	 harus	 berlandaskan	 kedaulatan	 hukum	 dan	 persamaan	
setiap	warga	negara	tenpa	mebedakan	latar	belakang	ras,	suku	agama	
dan	asal	muasal,	di	muka	undang-undang.”	(Gus	Dur,	Presiden	ke-4	RI).

•	 “Demokrasi	 bukan	 penonton	 olahraga,	 ini	 adalah	 acara	 partisipatif.	
Jika	kita	tidak	berpartisipasi	di	dalamnya,	demokrasi	terhenti.”	(Michael	
Moore,	Aktivis	dan	produser	film	Amerika	Serikat).

•	 “Demokrasi	yang	sehat	selalu	punya	tanda,	yaitu:	kuatnya	partisipasi	
warga	negara”	(Najwa	Shihab,	Presenter	dan	jurnalis	Indonesia).

Diskusi

•	 Gali	pemahaman	anak	dengan	pertanyaan-pertanyaan	berikut	ini.	
	o Apakah	pemahamanmu	mengenai	nilai	"demokratis"	menjadi	makin	kuat?	Mengapa?	
	o Apa	yang	dimaksud	dengan	"warga	negara	yang	demokratis"?
	o Masih	ingatkah	kamu	akan	cerita	di	awal	unit	ini?	Adakah	nilai-nilai	demokratis	dalam	cerita	
itu?

	o Dari	kegiatan-kegiatan	yang	sudah	kamu	kerjakan	di	unit	ini,	kegiatan	mana	menurutmu	yang	
paling	membuat	pemahamanmu	tentang	demokratis	menjadi	lebih	baik?
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Tips Penyampaian

•	 Kegiatan	ini	adalah	kegiatan	mandiri.	
•	 Maka,	berikan	kesempatan	anak	untuk	membaca	bagian	“Pembelajaranku”	dengan	saksama.
•	 Mintalah	anak	menjelaskan	apa	yang	dipahaminya	mengenai	sila	keempat	Pancasila,	simbolnya,	

dan	maknanya,	menggunakan	kata-katanya	sendiri.

Profi l Pelajar Pancasila

•	 Di	bagian	ini,	anak	akan	memperdalam	
beberapa	 dimensi	 nilai-nilai,	 yaitu	
kemandirian	 dalam	 menjelaskan	
pemahamannya,	 berkebinekaan 
global dengan	melakukan	refl	eksi,	dan	
bernalar kritis dengan	 memproses	
informasi	dan	menyimpulkannya.

Simbol dan Makna Sila Keempat Pancasila

Anak	mencermati	simbol	dan	makna	dari	sila	keempat	Pancasila	yang	berbunyi	“Kerakyatan	yang	
dipimpin	oleh	hikmat	kebijaksanaan	dalam	permusyawaratan	perwakilan”.	
•	 Sila	 keempat	 Pancasila	 disimbolkan	 dengan	 “Kepala	 Banteng”,	 yang	merupakan	 hewan	 sosial	

yang	hidup	berkoloni	dan	sangat	kuat	ketika	berkumpul	bersama
•	 Sifat	 tersebut	mengarah	 ke	 ciri	 khas	 bangsa	 Indonesia	 yang	bermusyarawah	dan	bermufakat	

dalam	mengambil	keputusan,	bangsa	yang	demokratis
•	 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”.

•	 Hikmat	 kebijaksanaan	 artinya	 sikap	 yang	 dilandasi	 penggunaan	 akal	 sehat	 dan	
selalumempertimbangkan	banyak	hal	demi	kepentingan	persatuan	dan	kesatuan.

•	 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.

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

Materi 2

 

Nilai-nilai lain yang terkait 
dalam diskusi:
•	 mandiri
•	 refl	ektif
•	 berpikir	kritis
•	 menghargai	

dan	
menghormati	

pendapat	
orang	lain

•	 bijaksana
•	 cinta	damai
•	 musyawarah	

dan	mufakat.	
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Tips Penyampaian

•	 Kegiatan	ini	bertujuan	memastikan	anak	telah	memahami	bagaimana	bersikap	"demokratis".
•	 Berikan	kesempatan	kepada	anak	untuk	berbagi	pendapat	dan	perasaan	setelah	menjalani	proses	

pengambilan	keputusan	dan	kesepakatan	bersama	dalam	kegiatan	ini.

Bersikap Demokratis dalam Berbagai Situasi

Di	 bagian	 ini,	 anak	 diminta	 untuk	menempatkan	 diri	 ke	 dalam	 beberapa	 situasi	 untuk	 berlatih	
mengambil	sikap	demokratis	yang	sesuai	dengan	keadaan	yang	digambarkan.	Anak	membaca	
beberapa	situasi	yang	ada	di	buku	dengan	saksama,	lalu	memilih	respon	yang	paling	tepat	dari	
pilihan	yang	telah	tersedia.	Anak	dapat	juga	menulis	respon	hasil	pemikirannya	sendiri.

Materi 3

Pesan Moral:

Sikap	demokratis	diperlukan	dalam	
setiap	situasi	yang	menuntut	
kita	membuat	keputusan	untuk	
kepentingan	orang	banyak.
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Profi l Pelajar Pancasila

•	 Dalam	mengerjakan	latihan	ini,	anak	belajar	tentang	kemandirian,	 berkebinekaan 
global,	 dan	 bernalar kritis,	 dengan	 mengambil	 keputusan	 yang	 didasari	 atas	
pertimbangan	yang	luas,	analisis	situasi,	dan	menggunakan	perspektif	lain.	

 

Nilai-nilai lain yang terkait 
dalam diskusi:

•	 mandri	 •	 cinta	damai
•	 bijaksana	 •	 refl	ektif
•	 berpikir	kritis	 •	 tanggung	jawab.
•	 empati

Diskusi

•	 Dalam	setiap	kasus/situasi	yang	diberikan,	setelah	anak	memutuskan	atau	menulis	responnya,	
ajak	anak	untuk	berpikir	dan	menggunakan	perspektif	yang	berseberangan.	

•	 Contoh:

	o Ajak	anak	untuk	berperan	sebagai	Benny,	anak	yang	memenangkan	pemilihan.
	o Tanyakan,	apakah	yang	akan	dilakukannya	atau	diucapkan	pertama	kali	kepada	 lawannya	
yang	kalah.	

	o Diskusikan	alasannya	memilih	jawabannya,	dan	juga	alasannya	tidak	memilih	jawaban	yang	
lain.	
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Setelah mengerjakan tugas-tugas ini, diharapkan anak dapat membiasakan diri

•	 membuat	rencana	dan	keputusan	secara	demokratis;
•	 melakukan	tindakan	nyata	yang	menunjukkan	sikap	demokratis;
•	 menjalankan	sikap	demokratis	untuk	kepentingan	bersama;
•	 berdiskusi	untuk	mendapatkan	keputusan	yang	adil	dan	merata	demi	kepentingan	bersama.

Penerapan Nilai

1. Tugas bersama keluarga

Membuat rencana dan keputusan bersama keluarga 

Dalam	tugas	ini,	anak	akan	berlatih	membuat	rencana	dan	keputusan	bersama	keluarganya.	Bagian	
ini	memerlukan	peran	aktif	dan	pikiran	terbuka	dari	orang	tua	mapun	anggota	keluarga	yang	lain.	
Kegiatan	ini	mengedepankan	semangat	gotong	royong	yang	mendorong	anak	memunculkan	ide-ide	
kreatif.	Anak	juga	diberikan	kesempatan	untuk	memimpin	jalannya	proses	musyawarah.

Tips Pelaksanaan Tugas:

•	 Kegiatan	dalam	materi	ini	mendorong	anak	berkontribusi	dalam	proses	"demokratis"	dilingkungan	
keluarganya.	Untuk	itu,	keluarga	dapat	berperan	secara	sengaja	memberikan	kesempatan	kepada	
anak	untuk	terlibat	langsung	dalam	menentukan	keputusan	dan	kesepakatan.

•	 Sekali	lagi,	berikan	kesempatan	pada	anak	untuk	berbagi	pendapat	dan	perasaan	setelah	menjalani	
proses	pengambilan	keputusan	dan	kesepakatan	bersama	keluarga.	
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Profi l Pelajar Pancasila

•	 Pada	kegiatan	ini,	anak	akan	berkolaborasi	dengan	anggota	keluarganya	untuk	mengambil	
keputusan,	serta	menawarkan	ide	atau	solusi	dalam	membuat	dan	menjalankan	rencana	
kegiatan	nyata	sebagai	wujud	sikap	demokratis	dalam	perannya	di	keluarga.

•	 Anak	 akan	 terasah	 pemahamannya	 dalam	 nilai	 gotong-royong,	 bernalar	 kritis,	 dan	
kreativitas		menghasilkan	gagasan	dan	ide.

 

Nilai-nilai lain yang terkait dalam diskusi:

•	 rasa	hormat	 •	 cinta	damai
•	 kekeluargaan	 •	 kritis
•	 komunikatif	 •	 bijaksana
•	 menghargai	perbedaan	 •	 musyawarah	dan	mufakat.
•	 berbeda	tetapi	bersatu

Diskusi Pendalaman Nilai:

•	 Untuk	membuka	diskusi,	ajak	anak	menelaah	tujuan	dan	konteks	pengambilan	keputusan	yang	
diperlukan,	misalnya	memilih	tempat	yang	akan	dikunjungi	saat	liburan	akhir	minggu,	menu	yang	
akan	dinikmati	bersama	dalam	makan	malam	nanti,	dan	lain	sebagainya.	

•	 Pastikan	 anak	 paham	 hal	 tersebut	 dan	 pertimbangkan	masukan,	 pendapat,	 dan	 kepentingan	
anggota	keluarga	yang	lain	secara	sadar.
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•	 Keterlibatan	orang	tua	dalam	kegiatan	ini	pun	dapat	diwakili	oleh	tim	perwakilan	orang	tua	kelas	
6	(biasanya	ada	tim	pengurus	paguyuban	orang	tua	di	tiap	jenjang	kelas),	agar	menggambarkan	
suasana	"perwakilan	rakyat".	Tim	perwakilan	orang	tua	inilah	yang	kemudian	akan	menantang,	
tawar-menawar,	dan	beradu	nalar	dengan	tim	perwakilan	anak-anak	kelas	6.

•	 Bantu	 tim	anak-anak	 ini	dengan	memberikan	pertanyaan	yang	membuat	mereka	berpikir	dan	
memperinci	apa	yang	telah	mereka	rencanakan.	Biasanya	anak	merencanakan	sesuatu	dalam	
tataran	 normatif.	 Misalnya,	 anak	menyatakan	 "Kegiatan	 ini	 menolong	 anak	 di	 sekitar	 sekolah	
ketika	belajar	di	rumah”.	Maka,	fokuskan	dengan	mengajukan	pertanyaan:	
	o Membantu	dalam	hal	apa?	Contohnya?	Caranya?
	o Bagaimana	kalian	akan	membantu?
	o Apa	yang	kalian	perlukan	untuk	membantu?

•	 Dengan	 demikian,	 diharapkan	 anak-anak	 dapat	memperbaiki	 dan	menindaklanjutinya	 dengan	
proses	berdiskusi	kembali	dengan	rekan	lainnya.	

Panduan untuk orangtua

Tips Penyampaian

•	 Dalam	 proses	memilih	 kegiatan,	 ajak	 anak	 untuk	menemukan	 alasan	mengapa	mereka	 perlu	
melakukan	kegiatan	ini	di	masyarakat	sekitar	sekolahnya	lebih	dahulu.

•	 Bantu	anak	dengan	memberikan	gambaran	akan	 lingkungan	sekitar	sekolahnya	dan	apa	yang	
diharapkan	dari	kegiatan	ini.

•	 Berikan	juga	kesempatan	pada	anak	untuk	meninjau	sendiri	keadaan	dan	melakukan	penggalian-
penggalian	informasi	ke	masyarakat	setempat.	Minta	mereka	memilih	tim	perwakilan	yang	akan	
ikut	survei	ini	bersama	guru.	Proses	ini	pun	membelajarkan	bagaimana	bersikap	demokratis.	

2. Tugas bersama teman

Dokumentasi Proses Musyawarah di Kelas

Tugas	bersama	beberapa	teman	di	sekolah	ini,	dimulai	dengan	kegiatan	seperti	yang	sudah	pernah	
dilakukan	di	 kegiatan	4.	Kali	 ini,	 konteksnya	adalah	masalah	di	 lingkungan	sekitar	 sekolah.	Dalam	
proses	memetakan	masalah,	mencari	 solusi,	 dan	menentukan	 solusi	 yang	 akan	 diterapkan,	 anak	
diminta	untuk	membuat	dokumentasinya	dalam	bentuk	jurnal	foto,	vlog,	instagram	story,	atau	lainnya.

Level 6 - Unit 4 Revisi.indd   127 12/6/2021   3:28:42 PM



128 Unit 4 | Demokratis

 

Nilai-nilai lain yang terkait dalam diskusi:

•	 kreatif	 •	 bijaksana
•	 kerja	sama	 •	 tanggung	jawab
•	 kolaborasi	 •	 menghargai	perbedaan
•	 gotong	royong	 •	 toleransi
•	 komunikatif	 •	 kerja	keras.

Profi l Pelajar Pancasila

•	 Kegiatan	 kelompok	 ini	 mengandung	 banyak	 nilai	 baik	 yang	 dapat	 membentuk	
karakter	dan	kepribadian	anak,	di	antaranya:
	o Menghargai	perbedaan	pendapat	dan	keluwesan	berpkir	(kebinekaan	global)
	o Berkolaborasi	dan	bekerja	dalam	kelompok	(gotong	royong)
	o Mengolah	 informasi,	 menyimpulkan,	 dan	menghasilkan	 solusi	 permasalahan	
(bernalar	ktiris)

	o Membuat	dokumentasi	yang	menarik	(kreatif)
	o Mengerjakan	kegiatan	dengan	target	dan	jadwal	(mandiri)

Diskusi Pendalaman Nilai:

•	 	Kegiatan	ini	bertujuan	mendorong	anak	sekelas	mempraktikkan	sikap	"demokratis"	mereka	dalam	
proses	menentukan	kegiatan	yang	akan	dilakukan	bagi	masyarakat	di	sekitar	sekolah.

•	 Ajak	semua	anak	di	kelas	untuk	terlibat	dalam	menentukan	aksi	yang	dapat	mereka	lakukan	bagi	
masyarakat	sekolah	atau	di	sekitar	sekolah.	

•	 Lakukan	musyawarah	untuk	menentukan	apa	yang	perlu	dilakukan.	Ingatkan	untuk	menggunakan	
pemetaan	pikiran	dan	curah	pendapat.

•	 Dalam	 memutuskan	 dan	 berbagi	 tugas	 mengenai	 apa	 yang	 perlu	 dilakukan	 untuk	
mendokumentasikan	 seluruh	 proses	mulai	 dari	 langkah	 awal	 hingga	menjalankan	 solusi	 yang	
mereka	rekomendasikan,	ingatkan	mereka	untuk	menerapkan	nilai	demokratis.

•	 Arahkan	diskusi	pada	bagian	ini	untuk	menantang	anak-anak	soal	detail	rencana	menerapkannya.	
•	 Tanyakan	hal	yang	mereka	perlukan	dan	orang-orang	yang	perlu	mereka	libatkan,	misalnya	ketua	

kampung	atau	ketua	RT/RW	di	sekitar	sekolah.
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Setelah melakukan kegiatan ini, diharapkan anak dapat 

•	 menetapkan	janji	yang	konkret	sebagai	bentuk	kontribusi	mereka	sebagai	warga	negara	Indonesia	
yang	demokratis;

•	 mengedepankan	sikap	demokratis	untuk	menjaga	persatuan	dan	kesatuan.

Belajar Berkontribusi Aktif dalam diskusi 

Anak	 diajak	 berpikir	 mengenai	 apa	 yang	 dapat	 dilakukannya	 untuk	 memberi	 kontribusi	 aktif	 di	
kelas	dan	sekolah,	dengan	mengisi	bagian	kosong	dari	 kalimat	yang	ada	dalam	buku.	Kalimat	 itu	
mencerminkan	janji	konkretnya.

Komitmen

Tips Pelaksanaan Kegiatan: 

•	 Bantu	anak	mengisi	kalimat	rumpang	di	buku	dengan	membayangkan	kontribusi	apa	yang	dapat	
diberikannya	di	kelas	dan	sekolah.	

•	 Anak	dapat	belajar	menjadi	anggota	masyarakat	mulai	dari	sekarang	di	kelas	dan	sekolah	mereka.
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Renungan untuk Pendidik 

•	 Berlatih	 mengemukakan	 pendapat	 dan	 pemikiran	 adalah	 modal	 awal	 demokrasi.	 Anak-anak	
mempunyai	beragam	karakter.	Ada	yang	ekstrovert,	yang	gemar	bicara	di	depan	umum	dan	ada	
introvert,	yang	cenderung	lebih	diam	dan	terkesan	pasif	atau	mengalah.	

•	 Bagaimana	memberikan	 kesempatan	 anak-anak	 yang	 lebih	 pendiam	untuk	 aktif	 berkontribusi	
dalam	kegiatan	diskusi	sehingga	tidak	didominasi	oleh	murid	yang	itu-itu	saja?

•	 Dari	mana	atau	siapa	lagi	anak-anak	di	kelas/sekolah	dapat	belajar	pentingnya	sikap	demokratis	
di	negara	kita?	
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