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PENGANTAR

Selamat datang dan selamat bergabung untuk bapak dan ibu
orang tua/wali pada Jurnal Siswa SD program Ayo Main! ini.
Terima kasih yang sebesar-besanya kami ucapkan atas
dukungan terhadap pembelajaran dan perkembangan siswa
melalui jurnal siswa ini.
Dalam jurnal ini, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan
kegiatan pembelajaran dan eksplorasi diri dengan menggunakan
materi Social-Emotional Learning (SEL) dan Disiplin Positif yang
dikemas menjadi sederhana melalui gamifikasi 8 buah tantangan
perjalanan melintasi beberapa planet. Di setiap awal tantangan,
terdapat petunjuk bagi orang tua agar bapak dan ibu bisa
memahami tujuan dari tantangan tersebut bagi siswa dan bisa
membantu memandu siswa mengerjakannya. Di samping itu
dalam beberapa tantangan, siswa harus meminta tanda tangan
orang tua/wali sebagai salah satu syarat menyelesaikan
kegiatan tertentu. Dengan adanya tugas yang melibatkan orang
tua/wali, jurnal siswa ini diharapkan bisa membantu untuk
meningkatkan partisipasi orang tua/wali dalam kegiatan belajar
siswa sehari-hari, terutama dalam keadaan luar biasa, yaitu
masa pandemi Covid-19 ini.
Salam
Tim Ayo Main!

peraturan penggunaan
jurnal untuk siswa
[Peraturan penggunaan Jurnal Siswa ini untuk dirancang dan dibuat
bersama-sama dengan wali kelas/guru kelas untuk selanjutnya
dituliskan di kolom di bawah ini].

tantangan #1 Kenali perasaanmu
Petunjuk Orang Tua atau Wali:
Orang tua/wali dan guru berperan membantu siswa untuk memahami konsep
emosi atau perasaan.
Orang tua/wali dan guru dapat melihat serta mengawasi siswa dalam mengisi
perasaan mereka dalam tantangan 1 ini.

Selamat datang
di planet Rimunja!
Hai kawan, perjalanan pertama kita sudah
dimulai. Sekarang kita berada di Planet
Rimunja, planet ini dijaga oleh Dorky. Dahulu
di planet ini banyak sekali teman-teman kita
yang tidak mengenali perasaannya sehingga
banyak sekali warga planet yang tidak
mengenali dirinya. Hingga akhirnya datang
Dorky dan membantu warga planet untuk
mengenali perasaannya.

Nah, tugas kalian di planet ini adalah
mengenal apa saja perasaan yang
kalian rasakan. Nanti Dorky yang akan
menemani kalian. Sebelum itu, kalian
harus tahu apa saja perasaan dan
emosi yang kalian rasakan!
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Apa yang kamu
rasakan hari ini?

Senang adalah perasaan puas dan lega, tanpa rasa
sedih atau kecewa. Contoh: Aku merasa senang
saat bermain setelah selesai belajar.
Sedih adalah perasaan tidak beruntung, atau merasa
kehilangan. Contoh: Aku merasa sedih karena situasi
pandemi sehingga tidak bisa bermain dengan temanteman seperti dulu.
Takut adalah perasaan ada bahaya, merasa tidak
aman. Contoh: Aku merasa takut saat berada di
tempat yang gelap.

Marah adalah perasaan tidak senang, dengan rasa
kesal dan kecewa. Contoh: Aku merasa marah karena
melihat ada orang yang jahat pada temannya.
Terkejut adalah perasaan refleks yang muncul secara
tiba-tiba, yang dirasakan dengan rasa bingung.
Contoh: Aku terkejut karena ada suara petir
menyambar.
Malu adalah perasaan tidak percaya diri yang muncul
karena membentengi diri dari sebuah situasi.
Contoh: Aku malu karena terlambat datang ke sekolah.

Sudahkah kamu tahu apa
yang kamu rasakan?
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Hai aku Dorky, sebelum kalian
melanjutkan perjalanan ke planet
berikutnya bolehkah
kalian membantu aku?

Bantu aku mengisi perasaan yang kalian rasakan
setelah membaca situasi ini ya!

Saat melihat
kucing aku merasa
...........................
.............................
Saat melihat
petir aku merasa
...........................
...........................

Saat melihat
bunga aku merasa
...........................
...........................
Saat aku berada
di tempat ramai
aku merasa
...........................
...........................
Saat aku sendirian
aku merasa
...........................
...........................
Saat aku dijahati
teman aku merasa
...........................
...........................

Saat aku ditinggal
teman aku merasa
...........................
...........................
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Wah apakah kalian sudah tahu apa yang
kalian rasakan hari ini?
Sekarang, maukah kalian membantu Dorky
untuk membuat papan perasaanku?

Kami beri beberapa petuntuk
pembuatannya ya!

1

2

4

"

"
Cara Membuat
Guntinglah papan perasaan dan pin penunjuk yang
terdapat pada halaman selanjutnya.
Jika sudah, tempelkan papan perasaan pada karton
dengan lem.
Tempelkan juga pin penunjuk pada karton.
Selesai ! Papan perasaan siap untuk digunakan untuk
mengetahui perasaan apa yang dirasakan setiap
harinya.

"
Cara Bermain :
Taruh pin perasaanku di papan perasaan yang sesuai
dengan perasaan yang sedang kamu alami saat itu.
Semakin kamu jujur untuk menyimpan pin perasaan
yang sesuai dengan perasaanmu, maka semakin
mudah kamu mengenali perasaanmu lebih dalam lagi.

3
"

Alat dan Bahan:
Gunting, Lem, Karton.

Gambar
pap
perasa an
an

Gambar dan warnai
setiap perasaan sesuai
dengan keterangan ya!

Gunting
di sini

Gunting
di sini

Bahaya! Planet Rimunja diserang
monster! Sekarang kita memiliki tugas
yang sangat penting untuk membantu
Dorky dari monster yang ada di Planet
Rimunja. Monster tersebut bisa
menghancurkan perasaan kita. Kita
akan merasa kacau dan sulit untuk
berinteraksi.

Musuh itu hanya bisa bertahan selama
30 hari, mereka bisa dikalahkan oleh
kamu dengan cara membuat ekspresi
wajah di gambar dan mengisi kolom
yang ada di bawah ini. Jangan sampai
lupa untuk mengisinya ya! Kalau tidak si
monster akan membuat kacau!
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Jangan lupa diisi ya!
Kamu bisa membuat gambar mulut sesuai dengan perasaan
kamu saat ini. Kamu bisa menggambarnya menggunakan pensil
agar bisa mengubah-ubah gambarnya.

Pagi
hari

hari
Sore
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Kalian juga harus mengisi
kolom perasaan di bawah setiap
Pagi: Pukul 08.00 dan
Sore: Pukul 16.00!
Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Hari/Tanggal :

Di Planet Rimunja ini kamu memiliki misi khusus yang harus kamu
selesaikan. Warnai perasaan apa yang sedang kamu rasakan hari
ini ya sampai 31 hari ke depan agar kamu mendapatkan petunjuk
berikutnya untuk menemukan harta karun!
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tantangan #2
Mengendalikan perasaanmu
Panduan Orang Tua/Wali :
Orang tua/wali/guru memberikan metode kepada siswa untuk mengendalikan emosi
atau perasaannya. Orang tua/wali/guru dapat terlibat serta mengawasi anak atau
siswa dalam mengisi perasaan mereka dalam tantangan 2 ini. Metode yang
diterapkan pada anak atau siswa bisa dilaksanakan lewat cara obrolan/diskusi.

Mengendalikan
perasaanmu
ikan
Kamu hebat! Berhasil menyelesa
ini kamu
tugas di perjalanan 1. Nah, saat
berada di Planet Selio!

Planet ini dijaga oleh teman baik Linda dan
Faiz. Nama penjaga Planet Selio adalah
Primal. Sekarang Planet Selio sedang
kesusahan. Di planet ini banyak sekali warga
yang sedang merasa gelisah karena tidak
bisa mengendalikan perasaan dan emosinya.
Mereka ternyata terkena virus yang
menyebabkan mereka tidak dapat
mengendalikan perasaanya. Maukah kamu
membantu Primal agar keadaan warga
kembali baik seperti sediakala?

Jika kalian berhasil, kalian akan mendapatkan
penghargaan dari warga planet. Ayo bantu
mereka!
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ALAT pendeteksi
perasaan

an ini berguna
Alat pendekteksi perasa
perasaan
dan
osi
em
ga
nja
untuk me
t ini alat ini
saa
i
Tap
io.
Sel
warga Planet
u dan
kam
i
Jad
.
mengalami kerusakan
untuk menebak
as
tug
ai
uny
mp
me
al
Prim
ana perasaan
dan menceritakan bagaim
di sekitarmu.

Seperti saat kamu
melihat ayahmu atau ibumu,
g
tebaklah perasaan apa yan
kah
mereka sedang rasakan? Apa
ang
sed
atau
ih,
sed
,
senang
marah? Tuliskan setiap
si
perubahan perasaan atau emo
an.
kali
oleh
ihat
terl
g
yan
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Bantu isi kolom di
bawah yuk!!
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Mengikuti Jejak
ngisi data perasaan
Setelah kamu berhasil me
kamu berperan
ng
ara
sek
,
mu
orang sekitar
sebuah misi
Ada
if.
ekt
menjadi seorang det
al untuk
Prim
k
jeja
mencari dan mengikuti
net Selio bisa
Pla
rga
wa
r
aga
a
car
n
menemuka
. Kalau kamu berhasil
kembali merasa tenang
kamu akan
ut,
mengikuti jejak terseb
yang selama ini
un
kar
ta
har
kan
pat
menda
al sekarang!
Prim
k
jeja
ti
iku
hilang. Ayo

1

Alat : Gunting.

Cara membuat :

gambar tapak kaki dan telapak
2 Gunting
tangan.

3

Cara bermain :
Setelah selesai menggunting gambar tapak kaki dan
telapak tangan.
Letakan potongan gambar di lantai sesuai dengan
petunjuk.
Ikuti jejaknya sesuai gambar dengan tepat, jika salah
maka kamu harus mengulanginya dari awal.
Selamat bermain! Ajak keluargamu juga jika kamu
senang dengan permainan ini.
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Petunjuk
Peletakan

Cara bermain,
scan barcode
atau buka tautan
http://bit.ly/Perma
inanMengikutiJejak
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Gunting
disini

15

Ayo kita belajar konsentrasi
Setelah kamu berhasil mengikuti jejak
Primal, sekarang kamu harus konsentrasi.
Kenapa kita harus berkonsentrasi?
Karena perjalanan berikutnya masih
membutuhkan kamu untuk membantu
mereka! Yang harus kamu lakukan
adalah..

Selamat
mencoba!
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TANTANGAN MENDAPATKAN HARTA KARUN
Wah, sebentar lagi kalian ada di misi akhir untuk mendapatkan harta karun
di Planet Selio. Untuk menyelesaikan tantangan ini, ada tantangan yang
harus kamu selesaikan. Tantangan kamu saat ini adalah mengisi tabel di
bawah ini. Harus diisi semua ya, agar teka-teki harta karun bisa terbuka!
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Setelah menyelesaikan tantangan tabel harta karun, kamu harus mengisi
Kartu Curhat ini. Gunting Kartu Curhat, lalu isi dengan apa yang ingin
kamu ceritakan. Jangan lupa setelah terisi, berikan pada gurumu ya!

tantangan #3 Kegiatan sehari-hari
Panduan Orang Tua/Wali :
Siswa belajar mengatur diri sendiri dan waktu sehari-hari dengan cara menyusun
dan mengatur kegiatan sehari-hari. Orang tua/wali berperan penting dalam
mengarahkan serta membimbing siswa untuk konsisten dalam mengisi kegiatan
sehari-hari agar siswa dapat mengatur waktu dan memanfaatkannya sebaik
mungkin. Orang tua/wali dapat melihat serta mengawasi siswa dalam mengisi daftar
sehari-hari mereka dalam tantangan 3 ini.

Mengendalikan
perasaanmu
kami
Hai, jumpa lagi dengan
z…
Fai
Linda dan
jalanan
Bagaimana dengan per
Nah,
pertamanya? Pasti seru!
tnya
iku
ber
nan
jala
per
uk
unt
Moyo. Di
kamu berada di Planet
temu
ber
n
aka
u
planet ini kam
rcon.
dengan teman kami Ma

Tapi sayang saat ini Planet
Moyo sedang kesusahan.
Mereka diserang pasukan
pencuri waktu. Maukah kamu
membantu Marcon untuk
menyelamatkan jam raksasa
yang ada di Planet Moyo?
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JAM RAKSASA PLANET MOYO

Waktu tidur

Waktu bermain

Waktu belajar

Waktu bersantai

Waktu beribadah

Waktu mengulang
pelajaran
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ya adalah
Di perjalanan ini tugasn
iatan seharipentingnya mengatur keg
nghargai waktu.
me
dan
tur
nga
me
i,
har
bermain dengan
Perjalanan kita sekarang
berjalan dan
us
ter
ktu
wa
waktu. Karena
kita harus
ka
ma
n,
tidak bisa dihentika
jalanan kedua
per
n
ika
lesa
nye
me
era
seg
kalian untuk
ini. Marcon menunggu
kah kalian siap
Apa
a.
membantunyany
waktu?
untuk bermain dengan

Cara menyelamatkan jam dinding
raksasa dari pencuri waktu adalah
ini dengan mengisi jam kegiatan
sehari-hari kalian. Kalian harus
mengisi pukul berapa kalian
melakukan kegiatan sehari-hari
tersebut pada halaman berikutnya.
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18

lamatkan jam dinding
Setelah berhasil menye
punya tugas baru.
u
kam
ng
raksasa, sekara
iap hari kalian
set
u,
Seperti yang kita tah
Waktu ini merupakan
.
jam
24
ktu
wa
iki
mil
me
penyelamatan bumi
bahan bakar dari roket
us pintar mengatur
har
ian
kal
milik kita. Nah,
san bahan bakar.
abi
waktu agar kita tidak keh
nyelamatkan
me
al
gag
n
aka
kita
k,
Jika tida
Linda dalam
dan
z
Fai
tu
ban
ng
bumi. Sekara
.
ian
kal
n
iata
mengisi jadwal keg

h
Kalian bertugas mengisi kolom di bawa
n
ini ya. Tuliskan pukul berapa saja kalia
melakukan aktifitas tersebut. Dengan
mengisi kolom tersebut kalian berhasil
an
mengisi ulang bahan bakarnya. Jang
a
sampai kalian lupa mengisinya, karen
jika tidak kita akan kehabisan bahan
.
bakar dan gagal menyelamatkan bumi
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Ayo isi setiap hari, jangan sampai si malas
mencuri waktu milik kita!!

23

Ayo isi setiap hari, jangan sampai si malas
mencuri waktu milik kita!!
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Ayo isi setiap hari, jangan sampai si malas
mencuri waktu milik kita!!

23

Ayo isi setiap hari, jangan sampai si malas
mencuri waktu milik kita!!
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Ayo isi setiap hari, jangan sampai si malas
mencuri waktu milik kita!!
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Ayo isi setiap hari, jangan sampai si malas
mencuri waktu milik kita!!
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Ayo isi setiap hari, jangan sampai si malas
mencuri waktu milik kita!!

23

Ayo isi setiap hari, jangan sampai si malas
mencuri waktu milik kita!!
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Tambahan aktivitas:
Melihat komposisi waktu
yang digunakan

Berapa total waktu yang dihabiskan untuk tidur?

...... jam

...... % dari total waktu 24 jam

Berapa total waktu yang dihabiskan untuk belajar?

...... jam

...... % dari total waktu 24 jam

Berapa total waktu yang dihabiskan untuk
bermain dengan teman/keluarga?

...... jam

...... % dari total waktu 24 jam

Berapa total waktu yang dihabiskan untuk
membantu orangtua dengan teman/keluarga?
...... jam

...... % dari total waktu 24 jam

Berapa total waktu yang dihabiskan untuk main
game online atau nonton dengan teman/keluarga?
...... jam

20

...... % dari total waktu 24 jam

tantangan #4 Mengusir covid-19
Petunjuk Orang Tua/Wali :
Orang tua/wali memiliki peran penting dalam menjelaskan Covid-19 pada siswa.
Pada masa pandemi ini siswa harus mendapat informasi yang tepat dan tidak
berlebihan. Karena informasi yang salah atau penyampaian yang kurang tepat akan
memunculkan rasa khawatir dan cemas pada siswa. Oleh karena itu
guru/orangtua/wali memerlukan strategi yang tepat untuk menjelaskan pandemi
Covid-19 ini agar siswa dapat memahaminya dengan baik.

Durasi kegiatan 30 hari

Mengusir covid-19
Hai, bagaimana kabarmu saat ini?
Kamu hebat sekali sudah
menyelesaikan perjalanan di
Planet Moyo!
Sekarang, kamu berada di Planet
Rinca. Nanti kita akan bertemu
dengan Senia, dia adalah pemimpin
di planet ini. Sebelumnya Siena
meminta tolong kepada kita untuk
menyelamatkan planet ini dari
virus! Saat ini planet Rinca dan
Planet Bumi sedang diserang
sebuah pandemi

Pandemi ini disebabkan oleh virus Covid-19 atau
Corona. Maukah kamu membantu menyelamatkan
planet ini? Kami membutuhkan bantuanmu untuk
menyelamatkan Rinca dan Bumi dengan cara
menyelesaikan aktivitas yang ada pada misi kali ini.
Kami yakin kamu pasti bisa!
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Saat ini Planet Rinca dan planet bumi
sedang ada wabah virus. Virus ini
bernama virus Covid-19.

Semenjak ada wabah ini banyak yang
berubah di sekitar kita. Jadi tidak bisa
masuk sekolah, harus selalu memakai
masker di setiap kegiatan, tidak bisa
i.
berkumpul atau berada di tempat rama
virus
itu
apa
tahu
n
kalia
ah
Tapi apak
!
Covid-19? Jika belum, ayo kita cari tahu
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Apa itu virus Covid-19 ?
Virus Covid-19 atau yang biasa disebut
virus Corona adalah salah satu virus yang
menyerang pernafasan. Virus Corona ini
bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus
Corona masuk ke tubuh, dia membuat
badan kita sakit dan lemas. Kita akan
mengalami demam, batuk, bersin dan
terkadang merasa sesak nafas. Virus
Corona ini berukuran sangat kecil,
sehingga dia bisa menular dengan sangat
cepat.

Bagaimana cara corona menular?
Karena ukurannya yang sangat kecil, virus Corona bisa
keluar bersama percikan ludah atau lendir. Seperti saat
batuk dan bersin, terkadang jika kita tidak menutup mulut
kita saat batuk dan bersin, ada percikan ludah kita yang
keluar atau saat hidung kita mengeluarkan lendir. Virus
Corona menular lewat percikan ludah atau lendir itu, dia
bisa menempel di berbagai tempat atau benda di sekitar
kita.

Kalau orang lain memegang benda-benda
tersebut, virus Corona bisa menempel di
tangan mereka. Nah, kalau mereka
memegang hidung dan mulut dengan
tangan yang sudah terkontaminasi virus,
mereka bisa ikut tertular. Virus Corona
akan masuk ke paru-paru dan membuat
orang lain ikut sakit.
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Lalu, apa yang harus kita lakukan ?
Agar virus Covid-19 atau Corona ini tidak menyebar, kita harus
melakukan beberapa cara pencegahan. Berikut beberapa cara yang bisa
kita lakukan :

Cuci tangan dengan air mengalir dan gosok tangan
kita dengan sabun selama 20 detik. Sabun bisa
membunuh virus Corona dan virus lainnya di tangan
kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir.
Tutup mulut kita dengan
siku dalam setiap kita bersin dan batuk. Hindari
menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan
karena bisa membuat virus menempel di telapak
tangan.
Pakai masker. Jika kita
memakai masker, virus Corona tidak akan bisa
masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan
masker.
Jauhi kerumunan dan menjaga jarak dengan orang
lain. Virus Corona bisa kita cegah dengan menjaga
jarak dengan orang lain.

Tetap berada di rumah dan melakukan kegiatan dari
rumah.

Olahraga dan makan makanan sehat.
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Lingkari gambar yang harus dilakukan
untuk mencegah Covid -19 dan beri
tanda silang yang tidak boleh dilakukan
untuk mencegah penyebaran virus.

Jaga Jarak

Diam Di
Rumah

Cuci Tangan

Tidak Menutup
Mulut

Tangan Kotor

Pakai Masker

Olahraga

Tidak Pakai

Masker

Tidak Jaga
Jarak

Bersalaman
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Kuis untuk menguji kemampuan mencegah Covid-19.
Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara
mencegah virus Covid-19 atau Corona ini. Sekarang
bantu Faiz dan Linda untuk membuat kalimat dari katakata di bawah yuk!

Masker

Cuci tangan

....................................
....................................

....................................
....................................
Di rumah

Jaga jarak
....................................
....................................

Kerumunan

....................................
....................................

....................................
....................................
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Virus
Corona

Olahraga

....................................
....................................

....................................
....................................

Tabel checklist mengenai aktivitas apa yang sudah
dilakukan pada setiap harinya untuk mencegah Covid-19
(selama 1 bulan). Mengajak keterlibatan keluarga dalam
pencegahan Covid-19.
Agar virus ini cepat menghilang dan berlalu, maukah
kamu bantu kami melawan virus ini dengan melakukan
hal-hal yang tadi sudah kita baca. Bantu Linda dan Faiz
untuk mengisi tabel di bawah ya. Beri tanda ✓ pada
kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan setiap
harinya!

Caraku mencegah covid-19

27
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Kita sudah ada di akhir perjalanan kita saat ini di Planet Rinca. Maukah
kamu mengisi Kartu Ceritaku. Ceritakan perasaanmu atau apa yg kamu
rasakan dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Gunting garis putus-putus
itu lalu isi kartu dan berikan kepada gurumu ya!

tantangan #5 Belajar efektif di rumah
Petunjuk Guru/Orang Tua/Wali :
Guru/orang tua/wali berperan membantu siswa dalam memahami materi dan
membangun suasana yang nyaman bagi siswa dalam masa pembelajaran. Siswa
pun harus diberi pengertian bahwa mereka tetap harus belajar atau
mengerjakan tugas seperti biasa.

Durasi kegiatan 30 hari

Belajar efektif
di rumah
Wah, kamu hebat sudah
menyelesaikan 4 perjalanan kita
keliling planet-planet!

5
Saat ini kamu berada di perjalanan ke
ali
di Planet Battoa dan lihat kita kemb
bertemu dengan Dorky! Pada
perjalanan kali ini Dorky mengajak kita
n
untuk keliling planet bertemu denga
warga disini. Warga disini terkenal
dengan sifat yang disiplin dalam
r.
melakukan kegiatan terutama belaja

Mereka memiliki jadwal yang selalu mereka kerjakan
dengan tepat waktu. Apakah kamu
siap bertemu dengan warga Battoa? Ayo!
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Isi tabel ini dengan jadwal
pelajaran kalian ya!
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Hai, bertemu lagi denganku Dorky!

Kali ini planet Battoa sedang melakukan gerakan
belajar di rumah saja. Gerakan ini mewajibkan
anak sekolah dan pelajar lainnya untuk melakukan
sekolah di rumah, aku dengar bumi juga
melakukannya ya? Oke, selama belajar di rumah
pasti kalian lebih banyak menghabiskan waktu
untuk melakukan hal yang kalian inginkan. Apakah
kalian bermain HP juga? Jika iya, berapa lama
kalian bermain HP?

Kawan, dalam menggunakan HP kita juga
harus memiliki kedisiplinan waktu. Jika
bermain HP dan game terlalu lama ternyata
tidak baik loh. Karena jika kita terlalu sering
bermain HP akan membuat badan kita jarang
bergerak, mata kita akan kelelahan terlalu
lama menatap layar, dan ternyata HP juga
bisa membuat kita lupa waktu!

Bolehkah Dorky bertanya? Jika boleh,
nanti kamu isi jawabanmu di bagian
titik-titik di halaman berikutnya ya!
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Contoh : Aku menggunakan hp
untuk belajar selama 3 jam
Jawab seperti contoh yang Dorky
buat ya!
Sekarang giliranmu!
Aku menggunakan HP untuk belajar
selama……........ jam
Aku menggunakan HP untuk bermain
game selama……......... jam
Wah terima kasih sudah mengisinya. Tapi jika
boleh aku bertanya lagi, aplikasi apa saja sih
yang sering kalian buka dan mainkan?

Contoh : Aku menggunakan hp untuk
membuka aplikasi WhatsApp dan Tiktok
Aku menggunakan HP untuk membuka
aplikasi…………………………
Nah, karena kamu sudah jujur mengisi jawaban di atas, sekarang
kita buat janji yuk! Kamu dan Dorky tidak akan menggunakan HP
secara berlebihan. Kita hanya boleh bermain HP selama ….. jam
setiap hari! Sekarang, minta tanda tangan orang tua/walimu yah!
Agar kamu belajar menepati janji!

Tanda Tangan
Orang Tua/Wali

(…………….)
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Belajar di rumah memang berbeda rasanya
dengan belajar di sekolah. Apakah kamu
suka belajar di rumah? Maukah kamu
menceritakan apa saja yang kamu rasakan
selama belajar di rumah? Kamu boleh
menceritakannya pada Dorky. Ceritakan di
bawah ini ya!

Apa masalah yang kamu rasakan saat belajar di rumah?

Apa masalah yang kamu lihat saat belajar di rumah?

Apa masalah yang kamu dengar saat belajar di rumah?

Kapan kamu merasa ada masalah?

Di mana kamu merasakan masalah itu?

Apakah kamu menceritakan masalah kamu pada
orang tua/wali/guru?
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Bantu aku cari kata-kata di bawah ini
yuk! Kalau kamu berhasil menemukannya
kalau bisa garis atau lingkari ya!

Senang
Malas
Belajar
Sekolah
Dirumah

Covid
Siswa
Guru
Semangat
Bosan

Jurnal
Main
Sehat
Seru
Orangtua
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tantangan #6
Menjalin Keakraban dengan Keluarga
Petunjuk Orang Tua/Wali
Orang tua/wali berperan membangun komunikasi dan interaksi di rumah.
Membuat sebuah kenyamanan sehingga siswa dapat merasa aman di dalamnya.
Orang tua /wali dapat membantu dan mengawasi siswa dalam mengerjakan
aktivitas ini.

Durasi kegiatan 30 hari

Menjalin Keakraban
dengan Keluarga
Selamat datang di

Planet Weda!

aku adalah
Perkenalkan namaku Fundus,
ar kamu sudah
penjaga Planet Weda. Aku deng n bersama
lana
melakuka banyak sekali perja
li bisa
Linda dan Faiz. Kamu keren seka a sedang
Wed
mencapai planet ini. Di Planet
perayaannya
ada sebuah perayaan. Nama
h kamu
adalah Hari Keluarga. Pernahka u bisa ikut
kam
mendengarnya? Aku berharap
merayakan Hari Keluarga ini.
r pohon
Sekarang, aku ingin kamu membuat gamba
pada
keluargamu, beri nama anggota keluargamu
ambar!
setiap lingkaran yang ada. Selamat mengg
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et Weda.
Hei lihat! Sedang lomba di Plan
jadi detektif.
Lombanya adalah berperan men ktif di
dete
Kamu diminta untuk menjadi
gamati apa saja
keluargamu. Kamu harus men
keluargamu.
yang dilakukan oleh anggota
l dari
Nanti kamu bisa tuliskan hasi
ar kerja di
pengamatanmu di lembar lemb ketahuan ya!
ai
samp
an
jang
sttt…
Ssss
ah.
baw
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Setelah jadi detektif sekarang kamu berperan
menjadi seorang penyihir. Ada 4 mantra yang harus
kalian ucapkan yaitu terima kasih, maaf, permisi
dan tolong. Bisakah kalian mengucapkannya? Tapi
sebelum itu kamu harus membuat kalimat dari 4
kata tersebut dan jawab pertanyaan di bawah.

Terima Kasih
...............................
...............................

Aku mengucap terima
kasih ketika
...............................
...............................

Maaf

Tolong

...............................
...............................

...............................
...............................

Aku mengucap maaf
ketika

Aku mengucap
tolong ketika

...............................
...............................

...............................
...............................

Permisi

...............................
...............................

Aku mengucap
permisi ketika
...............................
...............................
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Setelah kalian tahu fungsi dari 4 kata mantra
tersebut. Coba kalian praktikan pada keseharian
kalian. Setiap kali kalian mengucap kata tersebut.
Kalian bisa memberi tanda ✓ pada tabel di bawah.

Terima
kasih

Maaf

Tolong

Permisi
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Kita hampir ada di akhir perjalanan kita saat
ini di Planet Weda. Maukah kamu mengisi
kartu Minta Maaf, Terima Kasih, dan Tolong.
Gunting setiap template, lalu isi kartu dan
berikan kepada gurumu ya!

Tolong
.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
......................................
................................
..........................

Minta Maaf
Aku minta maaf karena....................
......................................................
......................................................
Aku minta maaf kepada...................
.....................................................
Aku memohon ampunan kepada
Tuhan............................................
......................................................
Aku menerima akibatnya berupa......
......................................................
......................................................
......................................................
Aku akan merubah tindakanku.........
.....................................................
.......................................
....................................

Terima kasih
Aku ingin mengucapkan terima kasih
kepada...........................................
.....................................................
.....................................................
Karena..........................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
...................................
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Fundus punya satu tantangan yang harus kamu
lakukan dan jawab dengan jujur. Fundus ingin
kamu membuat sociogram tentang hubunganmu
dengan anggota keluarga. Pilih jenis garis di
bawah ini sesuai kualitas hubunganmu ya!
Note : Kamu bisa mencoret dan mengganti
tulisannya jika anggota keluarga tersebut
tidak ada ya
Kakek

Nenek

Ibu

Ayah

AKU

Kakak

Adik

Hubungannya ada masalah
Hubungannya sangat dekat

Tanda Tangan Orang Tua
/Wali

Hubungannya biasa saja
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Kamu sudah menyelesaikan berbagai
tantangan di Planet Weda. tantangan
sebelumnya kita membahas tentang
bully. Nah sekarang Fundus punya
hadiah untuk kamu! Kamu akan
dipinjamkan sebuah game oleh
gurumu.

Ada misi yang harus kamu lakukan dengan
Boardgame Semester Baru. Misinya berupa :
Bermain beberapa kali bersama keluarga / orang
di lingkungan rumah.
Foto ketika bermain boardgame dan berikan
kepada gurumu jika sudah selesai bermain
Tuliskan nama masing-masing anggota yang
terlibat dalam permainan bersama.
Tuliskan perasaan semua anggota yang bermain
boardgame.
Tuliskan pembelajaran apa yang didapat setelah
bermain Boardgame Semester Baru.
Kamu bisa mengerjakan ini di selembar kertas yang
direkatkan ke halaman ini.
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Game ini bernama Semester Baru. Game ini
dibuat untuk mengajarkan bagaimana cara
menanggulangi bully di sekolah atau
lingkungan kamu. Kita akan bermain peran
pada permainan Boardgame Semester Baru.
Kamu akan berperan menjadi orang baik
atau pembully di sekolah pada semester
baru. Tidak sabar kan?
Jika Boardgame Semester baru sudah ada
dihadapan kamu, maka kamu bisa melihat
cara bermainnya lewat video yang terdapat
di tautan/link berikut.

https://bit.ly/BoardgameSemesterBaru
Atau kamu bisa
scan barcode

Selamat
Bermain!
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tantangan #7

Menyelesaikan konflik
Petunjuk Orang Tua/Wali:
Orangtua/wali menjelaskan tentang konflik pada siswa serta bagaimana
cara menyelesaikannya. Siswa akan diajarkan bagaimana cara
menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, baik konflik diri atau
hubungan sosial.

Durasi kegiatan 30 hari

Menyelesaikan
Konflik
Selamat datang di

Planet Kuro!

di Planet
Huaaa.. Kamu sudah sampai
bertemu
Kuro, di planet ini kamu akan
Kuro ini
kembali dengan Primal. Planet m
sangat penting kita datangi dala apat
terd
perjalanan kita. Di planet ini
tentang
Simpang 9 yang menjelaskan
ang apa itu
konflik. Apakah kamu tahu tent
konflik?
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3 hal tentang konflik :
Konflik akan selalu terjadi dan kamu pasti pernah
mengalaminya.
Konflik membuat kamu menjadi belajar untuk
menyelesaikan masalah.
Tindakan yang kamu ambil akan berpengaruh
pada akibat.
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Simpang 9 ini punya arti dari setiap jalannya.
Melarikan diri : kamu lari dari masalah atau malah
sedang
yang
orang
dengan
menghindar
berkonflik.
Menyalahkan : menyalahkan orang lain untuk
menutupi kesalahan sendiri.
Menyangkal : berpura-pura tidak ada masalah
karena malas menyelesaikan konflik.
Melupakan : kalau ada masalah tidak gampang
dimasukan ke dalam hati.
Bicara empat mata : berbicara langsung dengan
orang yang berkonflik dan mengakui kesalahan.
Minta bantuan orang ketiga : jika masalah sulit
diselesaikan berdua, maka minta orang yang lebih
dewasa untuk membantu menyelesaikan masalah
untuk berdamai.
Mencela : Menyerang dengan kata-kata kotor dan
kasar.
Bergosip : Kasak kusuk membicarakan orang lain
yang terkadang menjelekan orang tersebut.
Berkelahi : Kamu berkelahi terkadang memakai
kekerasan atau memukul dan dipukul.

3 keuntungan menghadapi konflik :
Hati kamu akan tenang dan lega karena telah
menyelesaikan konflik.
Mempunyai hubungan yang lebih baik dengan
orang yang sempat berkonflik.
Menjadi dekat dengan Tuhan karena kita menjadi
lebih dewasa.
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Kamu sudah membaca Simpang 9 kan? Sekarang
bantu aku mengisi Teka Teki Silang Konflik ini
yuk!

Mendatar
2. Meminta bantuan orang ke………
3. Kalau ada masalah tidak mudah dimasukan
kedalam hati.
5. Menyalahkan orang lain.
6. Apa sebutan kalau kita membicarakan orang
lain?
7. ………….. diri adalah lari dari masalah atau
menghindar dengan orang yang berkonflik.

Menurun
1. Menyerang dengan kata-kata
kotor.
2. Hati kamu akan menjadi
………… dan lega.
3. Menyalahkan orang lain untuk
menutupi kesalahan sendiri.
4. Bicara……..mata, ngobrol
langsung berdua untuk
berdamai.
6. Pukul-pukulan.
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Setiap dari kita tentu pernah mengalami
konflik, mulai dari yang yang ringan sampai
berat. Ayo coba kita cari pengalaman konflik
apa saja yang sudah pernah kita rasakan.
Lingkari kotak konflik mana saja yang pernah
kamu alami!

Sudah Pernahkah Kamu …..
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Berkelahi atau
pukul-pukulan
dengan orang lain

Mendiamkan dan
menjauhi orang
dalam waktu lama

Membanting/merusak
barang karena kesal
berkonfik dengan
orang lain

Berdamai
dengan orang
yang berkonflik

Menangis setiap
ingat konflik yang
belum selesai

Tidak
menyelesaikan
konflik dan
melarikan diri

Menyalahkan
orang lain

Minta maaf karena
berkelahi dengan
orang lain.

Meminta bantuan
orang lain untuk bisa
berdamai dengan
orang yang berkonflik

tantangan #8

observasi lingkungan
Petunjuk Orang Tua/Wali :
Siswa belajar mengobservasi lingkungan sekitarnya, baik rumah
ataupun lingkungan tetangga. Orangtua/wali dapat membantu
memahami konsep lingkungan dalam keseharian siswa.

Durasi kegiatan 30 hari

observasi
lingkungan
Selamat datang di

Planet Kuro!

lanan ke 8
Wah lama tidak jumpa! Di perja
a. Di Planet
ini kita kembali ke Planet Rinc
dan denah
ini kita harus menemukan peta Masih
i.
untuk sampai ke misi akhir nant Planet?
p
ingat tentang harta karun setia
peta harta
Nah, saat ini kita akan mencari
cari!
karun di Planet Bumi. Ayo kita

ng coba
Pernahkah kalian melihat denah? Nah, sekara
t mana saja
buat denah rumahmu dan beri tanda tempa
yang sering kamu gunakan untuk berkegiatan.
Yuk kita buat sekarang!
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Ini adalah contoh denah
rumah Siena!

Kamar
Tidur

Kamar
Mandi
Dapur

Ruang Keluarga

Kamar
Tidur
Ruang Tamu
Taman
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gambar
denah rumahku

Aku sering melakukan kegiatan di..
……………………………………………….............................
………………………………………………............................
……………………………………………….............................
………………………………………………............................
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Nah setelah membuat denah rumah, sekarang
kita akan membuat Peta Sekitarku! Jadi kamu
akan membuat peta lingkungan rumamu,
gambarkan rumah-rumah di sekitar rumahmu.
Apakah kamu memiliki teman yang rumahnya
dekat denganmu? Yuk kita buat!

Aku sering melakukan kegiatan di..
……………………………………………….............................
………………………………………………............................
……………………………………………….............................
………………………………………………............................
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Kamu ingat pernah membuat sociogram keluarga
kan? Nah sekarang coba kamu buat sociogram
untuk pertemananmu. Ssssttt… kalau ada yang
dibully atau pembeli beritahu Faiz dan Linda ya!

Namamu

Hubungannya ada masalah

Tanda Tangan
Orangtua/Wali

Hubungannya sangat dekat
Hubungannya biasa saja
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Dari sociaogram pertemanan, coba tuliskan
nama - nama temamu ya! Kita buat socigrammu
jadi lebih baik dengan memperbanyak sahabat
dan menyelesaikan konflik!

POSISI

Sahabat akrabmu
Teman biasa
Orang yang
berkonflik
Orang yang suka
membully beberapa
orang
Orang yang suka
membantu membully
Orang yang dibully
oleh beberapa orang
Korban bully yang
tidak punya teman
Yang tidak punya
teman, tapi tidak dibully
Yang paling punya
banyak sahabat
atau teman
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NAMA

Apa yang kamu lakukan?
Bagaimana cara kamu membantu
dan mengatasinya?

Anak-anak seperti kita mungkin sering bercanda dengan
teman-teman lainnya. Terkadang mengejek satu sama lain
adalah hal yang dianggap biasa. Namun, tahukah kamu
kalau tindakan itu bisa termasuk dalam kategori bullying?
Yuk, cari tahu agar kita tidak jadi pembully ataupun korban
bullying! Sebenarnya bullying itu apa, ya?

Memukul
atau mendorong
Mengejek atau
mengolok-olok

Menjauhi atau
mengucilkan

Memberikan
komentar jahat

Mempermalukan

Menyebarkan gosip atau
menyebarkan
keburukan orang lain
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Apa yang Harus Dilakukan Jika
Menjadi Korban Bullying?

Jika kita menjadi salah satu korban bullying, ada beberapa
hal yang bisa kita lakukan:
Temui seseorang yang kamu percaya dan beri tahu
pada mereka apa yang terjadi padamu.
Jika bullying terjadi di sekolah, maka beri tahu seorang
guru atau penasihat sekolah dan tanyakan apa yang
bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hal itu.
Bisa jadi sekolahmu atau lingkunganmu memiliki
peraturan tentang bullying dan ada langkah-langkah
untuk menanganinya.
Jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada
pihak yang memiliki wewenang seperti orang tua atau
guru. Jika kamu berani, tandanya kamu
menyelamatkan dirimu sendiri dan korban bullying
lainnya.
Kalau bisa saat mulai ada tanda-tanda bullying
kepadamu tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar
pembully berpikir ulang untuk melakukan tidakan itu
padamu berulang kali.
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TANTANGAN AKHIR
Seluruh harta karun tiap tantangan untuk dikumpulkan, minta
kepada gurumu. Apabila seluruh harta karun sudah dikumpulkan,
akan ada harta karun utama yang didapatkan.

Selamat
Kembali
ke Bumi!
Akhirnya kita telah sampai di akhir
perjalanan kita untuk menyelamatkan Bumi.
Kamu pasti ingat setiap planet mempunyai
harta karun yang harus kalian temukan.

Apabila seluruh harta karun di setiap planet
sudah berhasil dikumpulkan, akan ada harta
karun utama yang didapatkan. Berikan buku
jurnal ini kepada gurumu untuk mendapat semua
harta karun setiap planet dan harta karun utama!
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Game misi akhir
Misi akhir kita untuk menyelamatkan bumi akan segera selesai.
Untuk menyelesaikannya kalian harus memecahkan teka teki kotak di
bawah ini. Kalian harus mewarnai setiap kotak sesuai dengan
petunjuk warna pada setiap angka. Kalian siap melihat
keajaibannya? Ayo kita selesaikan!
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PENUTUPAN
Kalian hebat dan sangat keren. Kalian berhasil menyelesaikan semua
perjalanan dan semua tantangan yang tersedia. Misi penyelamatan
Bumi sebenarnya adalah misi untuk menjadi mengubah diri kita
menjadi individu lebih baik. Coba ceritakan pada Faiz dan Linda
tentang perjalanan kita selama ini.

Aku dan Jurnal Ayo Main!
Apa yang kamu rasakan saat
mengerjakan Jurnal Ayo Main?
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Jawab di kertas
ini ya!
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Apa kamu merasa ada perubahan setelah mengisi
Jurnal Ayo Main?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Bagian apa saja yang seru di Jurnal Ayo Main?
yang tidak seru juga boleh kamu ceritakan
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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REWARD

