
MODULMODUL  

P E N Y U S U N :

PENDIDIKAN PANCASILA

FASE       : E
ELEMEN : BHINNEKA 
                  TUNGGAL IKA

ANDRIANTO, S. Pd.
RIA ARINTA MUKTI, S. Pd.



Modul Ajar
Pendidikan Pancasila

Pertemuan IX

Tujuan Pembelajaran
Menjelaskan konsep Gotong Royong

Fase/LF/Kelas/Semester : E/D/10/2
Elemen                            : KeterampilanProses
Alokasi Waktu                 : 2 JP
Dimensi PPP                    : Gotong Royong, kreatif,
                                           Berkebhinnekaan  Global
Elemen                            : Bhinneka Tunggal Ika
Sub Elemen                     : Gotong Royong di  Indonesia 
Deskripsi Profil Siswa    :  Pada umumnya siswa telah
                                           menguasai materi kebutuhan    
                                           pada fase D



Langkah Pembelajaran

Pembelajaran
 Mandiri

Berdiskusi

Menyajikan
Hasil

Peserta didik membuat  kelompok 
dan  memilih  salah  satu  bentuk 
gotong  royong  dari  salah  satu 
daerah  di  Indonesia,  kemudian 
masing-masing kelompok 
mengumpulkan  informasi  dan 
menyusun informasi yang didapatkan  
 dalambentuk makalah

Peserta didik mencari referensi  dari 
beberapa  sumber  mengenai  macam- 
macam  istilah  gotong  royong  dari 
berbagai daerah di Indonesia

Setiap kelompok secara
berurutanmenampilkan
makalahnya tentang
gotong royong di 
Indonesia



Bentuklah kelompok yang
beranggotakan 3–4 orang!
Bersama kelompok Anda,
lakukan kegiatan pengamatan
di sekitar tempat tinggal
mengenai contohcontoh
kegiatan gotong royong!
Sertakan foto kegiatan gotong
royong dan sertakan juga
penjelasnnya!
Tuliskan hasilnya pada buku
tugas Anda!

Kerjasama Tim
Kontribusi terhadap
apa yang dihasilkan
oleh Tim tersebut
(Karya Makalah)

Penilaian Sikap:

Penilaian Kognitif:
hasil identifikasi peserta didik
dalam mengumpulkan
informasi  terkait gotong
royong di berbagai daerah di
Indonesia dalam bentuk
makalah.

Keterampilan peserta
didik dalam menggali
informasi  terkait gotong
royong di berbagai
daerah di Indonesia.
Efektivitas penyajian
makalah

Penilaian Keterampilan:

LAMPIRAN 1
L E M B A R  K E R J A  

TUGAS

1. Jelaskan tentang pengertian gotong royong!
Jawab:..........................................................................................................
.................................................................................................................

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!

2. Sebutkan manfaat gotong royong!
Jawab:......................................................................................
................................................................................................

3. Tuliskan karakteristik dari gotong royong!
Jawab:......................................................................................
.................................................................................................

4. Sebutkan faktor pendorong munculnya gotong royong!
Jawab: .....................................................................................
................................................................................................

5. Uraikan mengenai song osong lombhung!
Jawab: ........................................................................................



Lampiran 2

MATERI
Pengertian Gotong Royong
Gotong royong merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan memiliki
sifat sukarela supaya kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, ringan, dan juga mudah.
Salah satu contoh yang bisa dilakukan secara gotong royong adalah pembangunan fasilitas umum,
membersihkan lingkungan desa, atau kerja bakti. Sikap gotong royong tersebut seharusnya dimiliki
oleh semua elemen dan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Sebab, dengan memiliki
kesadaran itu, semua lapisan masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan semua kegiatan
dengan cara gotong royong.

Semua hal yang dikerjakan akan lebih mudah dan juga cepat diselesaikan serta lebih lancar dan
maju. Tidak hanya itu saja, dengan adanya kesadaran semua lapisan masyarakat dalam
menerapkan
sikap gotong royong, maka akan tercipta hubungan persaudaran yang makin erat.

Manfaat Gotong Royong
Berikut adalah manfaat dari melakukan kegiatan gotong royong.
a. Mempererat tali silaturahmi (persaudaraan).
b. Meningkatkan produktivitas kerja.
c. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki
sifat kekeluargaan.
d. Membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar.
e. Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar.
f. Meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
g. Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang.

Tujuan Gotong Royong
Berikut adalah tujuan dari gotong royong.
a. Menciptakan iklim sosial yang bisa memberikan solusi atau memecahkan masalah secara
bersamasama.
b. Mempererat rasa persatuan.
c. Meningkatkan kekompakan sosial.
d. Meringankan pekerjaan.
e. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong.
f. Memperkuat dan menjalin persaudaraan.



Bhinneka Tunggal Ika: bermakna meskipun berbeda-
beda tetapi pada hakikatnya satu kesatuan.

budaya: berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu
buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi
(budi atau akal) diartikan sebagai
hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

chauvinisme: rasa cinta tanah air yang berlebihan
dengan mengagungkan bangsa sendiri, dan
merendahkan bangsa lain.

Gotong royong: merupakan sebuah kegiatan yang
dilaksanakan secara bersama-sama dan memiliki sifat
sukarela supaya kegiatan yang dilakukan bisa berjalan
dengan lancar, ringan, dan juga mudah.

individualisme: faham yang menganggap diri sendiri
lebih penting daripada orang lain.

nasionalisme: satu paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan
mewujudkan satu konsep identitas
bersama untuk sekelompok manusia.

solidaritas: perasaan atau ungkapan dalam sebuah
kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama.

GLOSARIUM
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MODUL AJAR
PENDIDIKAN PANCASILA

Pertemuan X

Tujuan Pembelajaran 
Mendemonstrasikan kegiatan bersama atau gotong royong

dalam praktik hidup sehari-hari untuk membangun
masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan

nilai-nilai Pancasila

Fase/LF/Kelas/Semester :  E/D/10/2Elemen                                   :  KeterampilanProsesAlokasi Waktu                      :  2 JPDimensi PPP                         :  Beriman, Bertakwa kepada Tuhan                                                     YME, dan Berakhlak Mulia, Bergotong                                                     RoyongElemen                                   :  Bhinneka Tunggal IkaSub Elemen                           :  Gotong royong dalam                                                                                       praktik hidup sehari-hariDeskripsi Profil Siswa        : Pada umumnya siswa telah                                                     menguasai materi kebutuhan pada                                                      fase D



Berdiskusi

Langkah Pembelajaran 

Pembelajaran 
Mandiri

Peserta didik mencari
Informasi dan data

tentang kondisi gotong
royong di daerah

perkotaan

Peserta didik membentuk
sebuah kelompok untuk

membuat konten di
Youtube bertemakan
pelaksanaan gotong -

royong di daerah
perkotaan

Menyajikan Hasill 
Karya

Masing - masing
kelompok mengupload

video konten di
Youtube



S E B A G A I  R E F L E K S I  D I R I ,  S I L A K A N  I S I  T A B E L  B E R I K U T
I N I  M E N G G U N A K A N  T A N D A  C E N T A N G  ( √ )  S E S U A I  D E N G A N  K E A D A A N
S E B E N A R N Y A !

Konten video
Youtube
Pemahaman materi
(analisis tabel)
Presentasi
Partisipasi diskusi

PENILAIAN KOGNITIF:
 

Observasi Guru
Penilaian diri sendiri
Penilaian teman
sebaya

PENILAIAN SIKAP:

 
 

Evektifitas penyajian
video kepada publik

PENILAIAN
KETERAMPILAN:
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Upaya Melestarikan Gotong Royong

Berikut adalah beberapa upaya dalam melestarikan gotong royong.

a. Pihak masyarakat
Berikut adalah upaya melestarikan gotong royong yang berasal
dari pihak masyarakat.
1) Meminimalisir atau juga menghilangkan tentang suatu anggapan
yang menyatakan jika gotong royong merupakan hal tidak penting.
Sehingga dengan cara tersebut, maka memungkinkan akan
terbangun suatu motivasi internal di masyarakat untuk
menanamkan semangat melestarikan perilaku kegotongroyongan.
2) Tidak bersikap SARA sebagai upaya untuk menunggangi dengan
perilaku gotong royong. Apabila hal ini dilakukan, akan mencederai
nilai dari gotong royong tersebut.
3) Lebih meminimalisir atau menghilangkan jarak jauh yang terjadi
antarlapisan masyarakat.

Dengan cara tersebut, maka dimungkinkan apabila ada gotong
royong yang dilakukan tidak ada rasa canggung antar lapisan
masyarakat.

b. Pihak pemerintah
Berikut upaya melestarikan gotong royong yang berasal dari pihak
pemerintah.
1) Memberi contoh atau keteladanan bagi masyarakat dengan
tujuan agar senantiasa melakukan kebiasaan gotong royong
melalui cara terjun langsung ke lapangan.
2) Memberikan reward atau hadiah bagi pihak tertentu yang
senantiasa melestarikan tradisi gotong royong. Hal ini jika
dilakukan akan memberikan suatu motivasi positif agar masyarakat
senantiasa melakukan gotong royong.

Lampiran 2
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Bhinneka Tunggal Ika: bermakna meskipun berbeda- beda tetapi pada
hakikatnya satu kesatuan.

budaya: berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu buddhayah, yang
merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai
hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

chauvinisme: rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan
mengagungkan bangsa sendiri, dan merendahkan bangsa lain.

diskriminasi: pembedaan perlakuan terhadap sesama
warga.

individualisme: faham yang menganggap diri sendiri lebih penting
daripada orang lain. integrasi nasional: usaha dan proses
mempersatukan
perbedaan- perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga
terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

musyawarah: berunding atau berembuk tentang masalah bersama.

solidaritas: perasaan atau ungkapan dalam sebuah
kelompok yang dibentuk oleh kepentingan
bersama.
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