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Percaya dan takwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa sesuai dengan
kepercayaan masing-masing.
Bekerja sama dan saling
menghormati antar pemeluk agama.
Tidak memaksakan suatu agama atau
kepercayaannyakepada orang lain.
Bertoleransi dalam beragama

Bunyi pancasila yang pertama adalah
ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila
pertama pada pancasila adanya bintang.
Sila pertama pancasila memiliki makna,
sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

Pancasila Sila Pertama



Rantai merupakan lambang dari sila yang kedua, rantai
ini memiliki makna yang esar dan terdiri atas rantai
bulat (melambangkan perempuan) dan rantai persegi
(melambangkan laki-laki). Rantai yang saling berkaitan
melambangkan bahwa setiap rakyat baik perempuan
dan laki-laki harus bersatu padu, agar bisa menjadi
kuat seperti rantai.

Pancasila Sila Kedua



 Mengakui persamaan derajat, hak,
dan kewajiban antar sesama manuisa.
Saling mencintai sesama manusia.
Mengembangkan siap tenggang rasa.
Tidak semena-mena terhadap orang
lain.
Menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
Gemar melakukam kegiatan
kemanusiaan.
Berani membela kebenaran dan
keadilan.

Sikap-sikap yang sesuai dengan sila
kedua Pancasila yaitu sebagai berikut:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.



  Sila ketiga Pancasila berbunyi "Persatuan
Indonesia". Sila ketiga dilambangkan dengan
gambar pohon beringin. Makna lambang pohon
beringin yaitu sebagai berikut.
   Pohon beringin digunakan karena pohon
beringin merupakan pohon yang besar di mana
banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti
halnya semua rakyat Indonesia bisa "beteduh" di
bawah naungan negara Indonesia. Selain itu,
pohon beringin memiliki sulur dan akar yang
menjalar ke mana-mana, namun tetap berasal dari
satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman
suku bangsa yang menyatu di bawah nama
Indonesia

Sila Ketiga Pancasila



Menjaga persatuan dan kesatuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rela berkorban demi bangsa dan
negara.
Cinta tanah air
Berbangga sebagai bagian dari
Indonesia
Memajukan pergaulan demi persatuan
dan kesatuan bangsa yang
berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila
ketiga Pancasila antara lain sebagai
berikut:

1.

2.

3.
4.

5.
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