
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH  : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : PKn 
KELAS/SEMESTER : I /I 
ALOKASI WAKTU :  

 
 
STANDAR KOMPETENSI :   Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah 
KOMPETENSI DASAR  :  1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui  kegiatan di rumah dan di sekolah  
INDIKATOR   :  

- Menyebutkan contoh hidup rukun melalui 
kegiatan di rumah /keluarga 

- Menyebutkan contoh hidup rukun melalui 
kegiatan di sekolah  

- Menjelaskan manfaat hidup rukun di rumah 
maupun di sekolah. 

- Menceritakan akibat tidak menjaga kerukunan 
di rumah dan di sekolah  

 
I. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat melaksanakan dengan kerukunan dapat menggalang persatuan. 
 
II. Materi Pokok  

Hidup rukun dalam kemajemukan di keluarga dan di sekolah 
 
III. Metode 

Ceramah, demonstrasi, tugas, tanya jawab 
 
IV. Alat /Sumber Belajar 

- Buku PKn  
- Gambar-gambar yang relevan 

 
V. Langkah-langkah  

1. Pertemuan 1/2 jam Pelajaran  
Pendahuluan / Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam dan siswa diajak bernyanyi bersama lagu yang sesuai.  
Contoh : Bangun tidur  
Kegiatan inti  
- Guru menceritakan dongeng dengan judul empat sahabat dengan gambar 
- Guru mengadakan tanya jawab tentang isi dongeng  
- Guru mengadakan tanya jawab tentang contoh kerukunan di rumah dan di sekolah 
Penutup  
- Siswa diajak untuk hidup rukun seperti cerita yang didengarnya.  

 
2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 

Pendahuluan / Kegiatan Awal  
- Berdoa dan salam,  tanya jawab pelajaran minggu lalu tentang kerukunan.  
Kegiatan inti  
- Guru menerangkan dengan gambar tentang hidup rukun. 
- Siswa dan guru mengadakan tanya jawab tentang manfaat hidup rukun 
- Guru menunjukkan contoh-contoh manfaat hidup rukun di rumah.  
Penutup  
- Siswa diajak saling hidup dengan siapa saja untuk mencari kedamaian.  

 
 
3. Pertemuan III (2 jam pelajaran) 

Pendahuluan / Kegiatan Awal  
- Berdoa dan salam dilanjutkan tanya jawab pelajaran yang lalu tentang kerukunan.  
Kegiatan inti  
- Guru bercerita tentang hidup tidak rukun dengan contoh-contoh. 
- Guru menceritakan akibat hidup tidak rukun dengan siapa saja.  
Penutup  
- Siswa disuruh merenungkan di rumah apa yang terjadi bila keluarga itu tidak rukun.  



 
4. Pertemuan IV (2 jam pelajaran  

Pendahuluan / Kegiatan Awal  
- Berdoa, salam selanjutnya tanya jawab pelajaran yang lalu tentang akibat tidak rukun.  
Kegiatan inti  
- Guru memberi contoh mendemonstrasikan hidup tidak rukun di rumah maupun di sekolah. 
- Siswa disuruh menirukan melalui bermain turun dengan temannya. 
- Siswa diajak menyimpulkan akibat tidak bisa menjaga kerukunan di rumah dan di sekolah.  
Penutup  
- Siswa disuruh menyimpulkan di rumah akibat hidup tidak rukun.  

 
VI. Penilaian 

1. Jenis tagihan  
Ulangan harian 

2. Tehnik  
Tertulis 

3. Bentuk instrumen  
Isian  

4. Soal / Instrumen 
Aspek Penguasaan konsep I 

1. Anak yang rukun akan di …..demam 
2. Terhadap sesama teman kita tidak boleh 
3. Rukun artinya 
4. Anak yang tidak nakal akan banyak 
5. Kita harus selalu rukun kepada : ….. 

 
Catatan Soal I dan II jadi satu: 

Pertemuan II 
1. Hidup rukun dapat menciptakan suasana….. 
2. Karena hidup rukun pekerjaan yang berat akan menjadi…. 
3. Bersatu kita teguh bercerai kita….. 
4. Bermain bersama teman adalah contoh hidup…. 
5. Melihat teman yang bertengkar sebaiknya kamu…. 

 
Pertemuan III 

1. Ceritakan akibat hidup tidak rukun di sekolah ! 
 
Pertemuan IV 

- Coba demonstrasikan secara berpasangan tentang contoh hidup tidak rukun. 
 

5.  Instrumen penilaian  
 

Aspek 1 Penguasaan Konsep Skala Kuantitatif  Jumlah  Nilai  
1. Anak yang rukun akan di … teman 
2. Terhadap sesama teman kita tidak boleh … 
3. Rukun artinya … 
4. Anak yang tidak nakal akan banyak … 
5. Kita harus selalu rukun kepada… 

  

10  
 
10 

 
 
 
10 
 

 
 
 
 
10 
 

 
 
 
 
 
10 

 

 
Aspek II Penguasaan Konsep Skala Kuantitatif  Jumla h Nilai  

1. Hidup rukun dapat menciptakan suasana… 
2. karena hidup rukun pekerjaan yang berat menjadi … 
3. Bersatu kita teguh bercerai kita… 
4. bermain bersama teman adalah contoh hidup… 
5. Melihat teman yang bertengkar kamu… 

  

10  
 
10 

 
 
 
 
10 
 

 
 
 
 
 
10 
 

 
 
 
 
 
 
 
10 

 

 
 
 
 
 
 



Aspek III dilaksanakan setelah pelajaran akhir. 
Ceritakan secara singkat akibat hidup tidak rukun di sekolah ! 
 
Nilai maksimal 10 
 

Aspek IV dilaksanakan setelah pelajaran akhir. 
Demonstrasikan secara berpasangan  tentang contoh hidup tidak rukun  
 
Nilai : Kebijaksanaan Guru  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : I /1 
ALOKASI WAKTU  :  

 
 
STANDAR KOMPETENSI :   Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan … 
KOMPETENSI DASAR  :  1.3 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah  
INDIKATOR   :  

- Menunjukkan sikap hidup rukun di rumah dan 
di sekolah 

- Menunjukkan sikap saling menyayangi, 
menghargai perbedaan dalam lingkungan di 
rumah dan di sekolah  

- Melaksanakan sikap saling menyayangi 
menghargai dan tidak membeda-bedakan 
dalam kegiatan sehari-hari di rumah dan di 
sekolah. 

- Menunjukkan sikap tidak membeda-bedakan 
perbedaan dalam lingkungan di rumah dan di 
sekolah  

 
I. Tujuan Pembelajaran  

- Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh sikap saling hidup rukun di rumah dan di sekolah. 
- Siswa dapat menunjukkan sikap saling menyayangi, menghargai, perbedaan dalam lingkungan di rumah 

dan sekolah 
- Siswa dapat melaksanakan sikap saling menyayangi, menghargai dan tidak membedaa-bedakan dalam 

kegiatan sehari-hari di rumah dan di sekolah 
- Siswa dapat menunjukkan sikap tidak membeda-bedakan perbedaan dalam lingkungan di rumah dan di 

sekolah.  
 

II. Materi Pokok  
-   Hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dan di sekolah 

 
III. Metode 

- Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas 
 

IV. Sumber Belajar 
Buku Paket PKn 

 
V. Strategi Pembelajaran  
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa dan salam, tanya jawab pelajaran yang lalu, mengabsen 
- Menyanyikan lagu, "Oh Ibu dan Ayah". 
Kegiatan inti  
- Siswa diajak mengamati gambar anak berangkat sekolah tanya jawab tentang isi gambar  
- Menjelaskan manfaat hidup rukun dalam keluraga dan sekolah 
Penutup/Kegiatan Akhir  
- Tanya Jawab materi yang telah di ajarkan 
- Menyanyikan kembali "Oh Ibu dan Ayah" 
- Membiasakan hidup rukun  
- Salam  

2. Pertemuan II  
Kegiatan Awal  
-  Pendahuluan: Berdoa salam mengabsen mengajak siswa menyanyikan lagu "satu-satu".  
Kegiatan inti  
Tanya jawab isi gambar 
- Menyebutkan contoh sikap saling menyayangi, menghargai perbedaan dalam lingkungan rumah dan 

sekolah. 
- Tanya Jawab Contoh-contoh sikap saling menyayangi, menghargai perbedaan dalam lingkungan rumah 

dan sekolah. 



Penutup  
- Siswa diajak menyayangi menghargai perbedaan dalam lingkungan rumah dan sekolah.  
3. Pertemuan III dan ke IV 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, salam, mengabsen, tanya jawab pelajaran yang lalu. Menyanyikan lagu "satu-satu".  
Kegiatan inti  
- Mengamati gambar siswa yang tidak rukun 

Tanya jawab isi gambar 
Memberi contoh bermain peran tentang hidup saling menyayangi, menghargai di lingkungan rumah 
dan sekolah 

- Mengamati gambar yang menunjukkan sikap tidak membeda-membedakan perbedaan dalam 
lingkungan rumah dan sekolah 
Tanya jawab isi gambar 
Menyebutkan contoh tidak membeda-bedakan perbedaan dalam lingkungan rumah dan sekolah 

- Mendemonstrasikan sikap tidak membeda-bedakan perbedaan dalam lingkungan rumah dan sekolah 
Kegiatan Akhir  
- Tanya jawab materi yang baru diajarkan 
- Menyanyikan kembali "Satu-Satu" 
- Dengan ajakan jangan suka membeda-bedakan perbedaan dalam lingkungan rumah dan sekolah 
Penilaian Pertemuan I lisan 
Soal : Setelah kamu mengamati gambar bagaimana pendapatmu 

VI.      Penilaian 
1. Sebutkan 2 contoh sikap saling menyayangi di lingkungan rumah dan sekolah 
2. Sebutkan salah satu sikap saling menghargai dalam lingkungan rumah dan sekolah 

 
Penilaian Pertemuan III dan IV Lisan dan jawaban singkat 
- Coba praktekkan contoh saling menyayangi dengan teman 
- Coba praktekkan contoh saling menghargai pendapat lain dengan teman 
- Bolehkah kita membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH  : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER : I /1 
ALOKASI WAKTU :  

 
 
STANDAR KOMPETENSI :   Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan … 
KOMPETENSI DASAR  :  2.1 Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah  
INDIKATOR   :  

- Mengidentifikasikan tata tertib di rumah dan di 
sekolah 

- Menjelaskan perlunya ada tata tertib di rumah 
dan di sekolah  

- Menceritakan akibat melanggar tata tertib di 
rumah dan di sekolah 

 
I. Tujuan Pembelajaran  

- Siswa dapat menyebutkan perlunya ada tata tertib di rumah dan di sekolah. 
- Siswa dapat menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah 
- Siswa dapat membiassakan diri untuk tertib di rumah dan di sekolah 
-  Siswa dapat menghindari segala bentuk pelanggaran tata tertib yang berlaku di rumah dan di sekolah.  

 
II. Materi Pokok  

- Pentingnya tata tertib 
- Manfaat tata tertib 
- Akibat tidak tertib  

 
III.  Metode Pembelajaran  

- Pengamatan  
- Ceramah  
- Tanya jawab 
- Tugas 

 
IV.    Sumber Belajar 

- Sumber belajar  : Buku Pkn Kelas I yang relevan  
- Alat Belajar  : Gambar-gambar perilaku tata tertib di rumah dan di sekolah  

 
V.  Strategi Pembelajaran  

1.  Pertemuan I (2 Jam Pelajaran) 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, mengabsen, tanya jawab tentang perilaku di rumah. 

Contoh  : Jam berapa kamu bangun pagi  
    Apa yang harus kamu lakukan sehabis bangun pagi 

Kegiatan inti  
- Siswa diajak mengamati gambar perilaku di rumah dan di sekolah  
- Tanya Jawab makna gambar 
- Siswa disuruh menyebutkan salah satu contoh tata tertib di rumah dan di sekolah 
- Siswa dapat membedakan tata tertib di rumah dan di sekolah  
Kegiatan Akhir  
- Siswa dapat membiasakan diri tertib di rumah dan di sekolah sesuai peraturan di rumah masing-

masing dan di sekolah.  
 
 

2.   Pertemuan II  
Kegiatan Awal  
- Berdoa memberi salam, mengabsen, tanya jawab pelajaran yang lalu. 
Kegiatan inti  
- Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang perlunya tata tertib di  rumah dan di sekolah. 
- Siswa dapat menyebutkan manfaat perlunya ada tata tertib di rumah dan di sekolah 
- Siswa dapat memberikan contoh perbuatan tertib di rumah di sekolah dan dapat melakukan perbuatan 

tertib di rumah dan di sekolah 
Kegiatan Akhir  



- Siswa disuruh meningkatkan tata tertib diri sebagai anggota keluarga di rumah dan di sekolah.  
 

3. Pertemuan 3 dan 4 (4 jam pelajaran) 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, mengabsen, tanya jawab pelajaran yang lalu tentang pelaksanaan perilaku 

tata tertib di rumah dan di sekolah  
Kegiatan inti  
- Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang akibat pelanggatan tata tertib di rumah dan di 

sekolah (dengan beberapa contoh bentuk pelanggaran) 
- Siswa dapat menyebutkan akibat tidak tertib  
- Siswa dapat memberikan contoh akibat pelanggaran berbagai tata tertib 
- Siswa dapat menghindari segala bentuk pelanggaran tata tertib yang berlaku di rumah dan di 

sekolah  
- Siswa dapat menceritakan tentang pelanggaran tata tertib di rumah dan di sekolah yang 

mengakibatkan kesengsaraan 
 
 
Kegiatan Akhir  
-   Siswa disuruh selalu menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. 
- Siswa diajak bernyanyi bersama contoh perilaku tata tertib 

Judul lagu "Bangun Pagi" 
  "Bung Polisi mengatur lalulintas 
lagu ini bisa dipakai awal / akhir pelajaran 

 
VI.    Penilaian 

1. Jenis tagihan  
Ulangan harian 

2. Tehnik 
Tertulis  

3. Bentuk Instrumen  
Isian/Jawaban Singkat  

4. Soal Instrumen   
 
Aspek Penguasaan Konsep 
- Sebutkan salah satu contoh tata tertib di rumah dan di sekolah (masing-masing satu) 
- Sebutkan manfaat yang dapat kita peroleh jika mentaati segala tata tertib di rumah dan di sekolah 

(masing-masing satu) 
- Sebutkan akibat tidak tertib di rumah dan di sekolah (masing-masing satu) 
- Bangun tidur segera merapikan … 
- Siswa dapat membedakan tata tertib di rumah dan di sekolah 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu apabila ada temanmu yang melanggar tata tertib di sekolah  
 
Aspek Sikap Sosial  
- Bila ada temanmu yang tidak membawa alat tulis, bagaimana sikapmu 
 

5. Instrumen Penilaian  
Aspek Penguasaan Konsep 
 Setiap nomor di jawab betul nilainya 20  
 
Aspek Ketrampilan Sosial dan Aspek Sikap Sosial  
 Benar sekali  : 100 
 Agak benar : 75 
 Kurang benar  : 50 
 Salah   : 0  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH  : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pkn  
KELAS/SEMESTER  : I/1 
ALOKASI WAKTU  : 

 
STANDAR KOMPETENSI : Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah  
KOMPETENSI DASAR : 2.2 melaksanakan tata tertib di rumah dan di 

sekolah 
INDIKATOR : - Menunjukkan sikap mentaati tata tertib di 

rumah dan di sekolah 
- Menunjukkan sikap melanggar tata tertib di 

rumah dan di sekolah 
- Membiasakan mentaati tata tertib di rumah 

dan di sekolah 
 

 
I. Tujuan Pembelajaran  

- Siswa dapat menyebutkan sikap mentaati tata tertib  
- Siswa dapat mendemonstrasikan contoh sikap mentaati tata tertib di rumah dan di sekolah  
- Siswa dapat menunjukkan sikap melanggar tata tertib di rumah dan di sekolah 
- Siswa dapat membedakan sikap mentaati dan sikap melanggar tata tertib.  
- Siswa dapat membiasakan diri untuk mentaati tata tertib 
 
 

II. Materi Pokok  
- Pelaksanaan Tata Tertib di rumah dan di sekolah  
 

III. Metode Pembelajaran  
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tugas 
- Tanya jawab  
- Cerita  
- Bermain peran  
 

IV. Alat/ Sumber Bahan 
Alat  : Siswa  
 Gambar  
 

V. Langkah-langkah  
1. Pertemuan I (2 jam pelajaran)  

Kegiatan Awal  
- Berdoa 
- Mengucapkan Salam  
- Mengabsen Siswa 
- Mengatur tempat duduk siswa  
- Menyiapkan tempat duduk siswa 
- Menyanyikan lagu "Bangun Tidur" 
Kegiatan Inti  
- Siswa mengamati gambar anak yang sedang bangun tidur 
- Guru menjelaskan gambar 
- Guru menjelaskan materi 
- Tanya Jawab dengan siswa  
Kegiatan Akhir  
- Mengerjakan soal evaluasi 
- Menulis rangkuman  

 
 
 
 
 

 



2. Pertemuan II (2 jam pelajaran)  
Kegiatan Awal  
- Berdoa  
- Mengucapkan salam 
- Mengabsen Siswa  
- Mengatur tempat duduk siswa  
- Menyiapkan alat pelajaran  
- Menjawab Pertanyaan tentang materi yang lalu  
Kegiatan Inti  
- Siswa mengamati gambar anak yang melanggar tata tertib 
- Guru menjelaskan gambar yang diamati siswa  
- Guru menjelaskan tentang materi contoh sikap melanggar tata tertib 
- Tanya jawab dengan siswa  
Kegiatan Akhir  
- Siswa mengerjakan tugas 
- Siswa menulis rangkuman  
 

3. Pertemuan III (2 jam pelajaran)  
Kegiatan Awal  
- Berdoa  
- Mengucapkan salam 
- Mengabsen Siswa  
- Mengatur tempat duduk siswa  
- Menyiapkan alat pelajaran  
- Menyanyi bersama lagu "Bangun Tidur" 
Kegiatan Inti  
- Siswa mengamati gambar anak yang melanggar tata tertib  
- Tanya jawab tentang gambar 
- Guru menjelaskan materi tentang mengelompokkan sikap melanggar tata tertib dan sikap yang 

mentaati tata tertib 
- Tanya Jawab dengan siswa  
Kegiatan Akhir  
- Siswa mengerjakan soal evaluasi 
- Siswa menulis rangkuman  

 
4. Pertemuan IV (2 jam pelajaran)  

Kegiatan Awal  
- Berdoa  
- Mengucapkan salam 
- Mengabsen Siswa  
- Mengatur tempat duduk siswa  
- Menyiapkan alat pelajaran  
- Menjawab pertanyaan tentang materi yang lalu  
 
Kegiatan Inti  
- Guru bercerita tentang seorang anak yang patuh pada tata tertib  
- Tanya jawab tentang isi cerita  
- Siswa bermain peran sesuai pengalamannya mematuhi tata tertib dan guru membimbingnya  
- Siswa mendengarkan ulasan tentang percakapan tadi 
- Tanya Jawab dengan siswa  
Kegiatan Akhir  
- Siswa mengerjakan soal evaluasi 
- Siswa menulis rangkuman  

 
VI. Penilaian  

1. Jenis tagihan  
Ulangan harian  
 

2. Tehnik  
Tertulis  

3. Bentuk Instrumen  
- Isian  
- Jawaban Singkat  

 
 



4. Soal Instrumen  
Aspek Penguasaan Konsep 
- Apabila upacara tidak memakai topi kamu akan mendapat … 
- Di jalan raya harus berjalan di sebelah … 
- Bangun tidur sebaiknya selimut segera … 
- Apabila di jalan raya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi akan terjadi … 
- Apa yang kamu lakukan apabila kamu mendapat giliran piket kelas! 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bolehkah kita melanggar tata tertib ! Beri alasanmu  
 
Aspek Sikap Sosial  
- Bagaimana sikapmu apabila ada temanmu tidak mau melaksanakan piket kelas ! 
 

5. Instrumen Penilaian  
Aspek Penguasaan Konsep  
 Setiap nomor di jawab benr nilainya 20 
 
Aspek Ketrampilan Sosial dan Aspek Sikap Sosial  
 Apabila dijawab  Betul sekali nilainya 100 
      Betul  nilainya  75 
      Agak betul    nilainya 50 
      Salah   nilianya 0  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH  : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : I/II 
ALOKASI WAKTU  :  

 
STANDAR KOMPETENSI : 3.1 Menerapkan hak anak di rumah dan di 

sekolah  
KOMPETENSI DASAR : 3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, 

belajar sengan gembira dan di dengar 
pendapatnya  

INDIKATOR : - Menyebutkan salah satu hal yang dimiliki 
oleh anak 

- Menyebutkan bahwa anak mempunyai hak 
untuk bermain dan belajar dengan gembira 
di rumah maupun di sekolah 

- Menjelaskan bahwa anak harus di dengar 
pendapatnya baik di rumah maupun di 
sekolah  

 
 

I.        Tujuan Pembelajaran  
- Siswa mendapatkan hak untuk bermain dengan senang  
- Siswa mendapatkan hak untuk belajar dengan tenang 
- Siswa mendapatkan hak untuk mengeluarkan pendapat 
 

II. Materi Pokok 
- Hak anak untuk bermain, belajar dan di dengar pendapatnya  
 

III. Metode Pembelajaran  
- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Demonstrasi  
- Tugas 
 

IV. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I dan II 

Kegiatan Awal  
- Berdoa  
- Mengabsen Siswa  
- Bermain tebak-tebakan  
Kegiatan Inti  
- Mengamati gambar anak bermain 
- Tanya Jawab tentang gambar 
- Menjelaskan hak anak untuk bermain 
Kegiatan Akhir  
- Tanya Jawab Materi Pelajaran  

2. Pertemuan III dan IV  
Kegiatan Awal  
- Berdoa, Mengabsen siswa, menyanyi lagu "Rajin Belajar" 
- Mengamati gambar anak yang sedang belajar 
- Tanya Jawab isi gambar 
- Penjelasan guru tentang hak anak untuk belajar dengan gembira  
Kegiatan Akhir  
- Tanya Jawab materi pembelajaran 

3. Pertemuan V 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, mengabsen siswa, tanya jawab pelajaran yang lalu  
Kegiatan Inti  
- Penjelasan tentang hak anak untuk didengar pendapatnya  
Kegiatan Akhir  
- Tanya jawab materi pelajaran  
 



V. Penilaian  
1. Jenis tagihan  

Ulangan Harian  
2. Tehnik  

Tertulis dan lisan  
3. Bentuk Instrumen 

Jawaban singkat dan isian  
1. Sebutkan 2 contoh adab bermain 
2. Mengapa apabila kita bermain tidak boleh membedakan teman  
3. Apabila adik bermain kita tidak boleh … 
4. Orang tua kita di sekolah adalah … 
5. Siapa yang membantu kamu mengerjakan pr 
6. Kita belajar supaya … 
7. Bagaimana perasaanmu di sayang orang tua 
8. Pendapat temanmu perlu … 
9. Murid bermain pada waktu … 
10. Apabila pendapat kita diterima kita merasa … 
 

4. Aspek Ketrampilan Sosial  
No  Uraian Kegiatan  Hak  Bukan hak  
1 
2 
3 
4 
5 

Mendapat perlindungan  
Mencari nafkah  
Mendapat kasih sayang  
Memperoleh pendidikan  
Menghormati Orang tua  

V 
………. 
………. 
………. 
………. 

 

………. 
………. 
………. 
………. 
………. 

 
 
 

5. Aspek Sikap Sosial  
- Bermain tebak-tebakan 
 
Aspek Penguasaan Konsep  
- Setiap nomor jawaban betul nilainya 10 
 
Aspek Ketrampilan Sosial dan Aspek Sikap Sosial  
- Diserahkan kepada guru masing-masing 
 

6. Penilaian : Kebijaksanaan Guru  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Lastriani, S. PdI 
NIP. 150357193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH  : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pkn 
KELAS/SEMESTER  : I/II 
ALOKASI WAKTU  :  

 
STANDAR KOMPETENSI : Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah  
KOMPETENSI DASAR : 3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan di 

sekolah  
INDIKATOR : - Mengidentifikasi hak  

- Menyebutkan hak anak di rumah  
- Melaksanakan hak anak di rumah  
- Menyebutkan hak anak di sekolah  
- Melaksanakan hak anak di sekolah  
 

I. Tujuan Pembelajaran  
- Siswa dapat mengidentifikasi /menjelaskan arti hak  
- Siswa dapat menyebutkan hak anak di rumah  
- Siswa dapat menyebutkan hak siswa di sekolah  
- Siswa dapat menyebutkan kewajiban anak di rumah  
- Siswa dapat menyebutkan kewajiban anak di sekolah  
 

II. Materi Pokok 
- Hak anak di rumah dan di sekolah  
 

III. Metode Pembelajaran  
- Pengamatan  
- Ceramah  
- Cerita  
- Tanya Jawab 
- Tugas  
 

IV. Alat/ Sumber Bahan 
Alat  
- Lagu "Kasih Ibu" dan "Pergi Sekolah" 
- Dongeng "'Malin Kundang" 
Sumber Bahan  
- Buku Paket 
- Buku Erlangga 
- Buku Pendamping Lainnya  

V. Strategi Pembelajran / Langkah-langkah  
1. Pertemuan I (2 jam pelajaran)  

Kegiatan Awal  
- Berdoa 
- Mengucapkan salam  
- Mengabsen siswa  
- Mengatur tempat duduk  
- Menyiapkan alat pelajaran  
- Menyanyi bersama  
Kegiatan Inti  
- Menyanyi bersama lagu "Kasih Ibu" 
- Menjelaskan isi lagu "Kasih Ibu" 
- Mendengarkan penjelasan materi dari guru 
 



Kegiatan Akhir  
- Siswa mengerjakan soal evaluasi  
- Siswa menulis rangkuman  
 

2. Pertemuan II (2 jam pelajaran)  
Kegiatan Awal  
- Berdoa 
- Mengucapkan salam  
- Mengabsen siswa  
- Mengatur tempat duduk  
- Menyiapkan alat pelajaran  
- Tanya Jawab materi yang lalu  
Kegiatan Inti  
- Mendengarkan dongeng guru "Malin Kundang" 
- Mendengarkan penjelasan guru tentang isi dongeng  
- Mendengarkan penjelasan materi  
- Tanya Jawab 
- Menjawab pertanyaan guru  
Kegiatan Akhir  
- Mengerjakan soal evaluasi  
- Menulis rangkuman  
- Menulis tugas PR 
 

3. Pertemuan III (2 jam pelajaran)  
Kegiatan Awal  
- Berdoa 
- Mengucapkan salam  
- Mengabsen siswa  
- Mengatur tempat duduk  
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Memberi nilai tugas PR  
Kegiatan Inti  
- Menyanyi bersama "Pergi Sekolah" 
- Guru menjelaskan tentang isi lagu "Pergi Sekolah" 
- Guru menjelaskan materi 
- Tanya Jawab dengan Siswa  
Kegiatan Akhir  
- Mengerjakan soal evaluasi 
- Menulis rangkuman  
 

4. Pertemuan IV (2 jam pelajaran)  
Kegiatan Awal  
- Berdoa 
- Mengucapkan salam  
- Mengabsen siswa  
- Mengatur tempat duduk  
- Menyiapkan alat pelajaran  
- Tanya jawab materi yang lalu  
Kegiatan Inti  
- Siswa diajak ke Perpustakaan sekolah untuk belajar membaca  
- Tanya jawab tentang buku yang dibacanya  
- Guru menjelaskan materi 
- Siswa menjawab pertanyaan guru  
Kegiatan Akhir  
- Siswa mengerjakan soal evaluasi  
- Siswa menulis rangkuman  
 

VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan  

Ulangan Harian  
2. Tehnik  

Tertulis  
3. Bentuk Instrumen  

- Isian  
- Jawaban Singkat  



4. Soal Instrumen  
Aspek Penguasaan Konsep 
- Hak adalah … 
- Mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu hak anak di … 
- Kewajiban siswa yang utama adalah … 
- Sebutkan satu hak anak di rumah ! 
- Sebutkan salah satu hak siswa di sekolah ! 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Sebelum kamu menuntut hak apa yang terlebih dahulu kamu lakukan ! 
Aspek Sikap Sosial  
- Pernahkah kamu menyampaikan pendapat pada gurumu ! 

Contohnya … 
 

5. Instrumen Penilaian  
Aspek Penguasaan Konsep  
 Setiap nomor di jawab betul nilainya 20  
 
Aspek Ketrampilan Sosial dan Aspek Sikap Sosial  
 Benar sekali   nilai  : 100 
 Agak benar   nilai  : 75  
 Kurang benar   nilai  : 50 
 Salah    nilai  : 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Lastriani, S. PdI 
NIP. 150357193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : I/II 
ALOKASI WAKTU  : 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menerapkan kewajiban anak di rumah dan 

disekolah 
KOMPETENSI DASAR : 4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah 
INDIKATOR  : - Menyebutkan tertib menjalankan kewajiban di 

rumah 
- Menyebutkan tertib menjalankan kewajiban di 

rumah dan di sekolah 
- Menyebutkan manfaat tertib menjalankan 

kewajiban di rumah dan di sekolah 
- Menyebutkan manfaat tertib menjalankan 

kewajiban di rumah dan di sekolah 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan tertib menjalankan kewajiban di rumah 
- Siswa dapat menyebutkan tertib menjalankan kewajiban di sekolah 
- Siswa dapat menyebutkan contoh tertib menjalankan kewajiban di rumah dan disekolah 
- Menyebutkan manfaat tertib menjalankan kewajiban di rumah dan di sekolah 
 

II. Materi Pokok 
- Tertib menjalankan kewajiban di rumah dan disekolah  
- Manfaat menjalankan kewajiban 

 
III. Metode /Tehnik Pembelajaran 

- Ceramah, Tanya jawab, tugas 
 

IV. Alat dan Sumber Bahan 
- Buku Pkn  
- Kurikulum 
- Silabus 
- Gambar anak yang melaksanakan kewajiban di rumah (membantu orangtua) 
- Gambar anak yang melaksanakan kewajiban di sekolah (gambar anak mengiktui upacara dengan 

tertib) 
- Buku yang relevan sesuai dengan materi pembelajaran 
 

V. Strategi Pembelajaran/ Langkah-langkah Pembelaja ran 
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, mengabsen siswa, menyanyi lagu “Bangun Tidur” 
Kegiatan Inti 
- Mengamati gambar anak yang sedang membantu orangtuanya 
- Tanya jawab gambar yang diamati 
- Penjelasan guru 
Kegiatan Akhir  
- Tanya jawab materi yang diajarkan 
 

2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, mengabsen siswa, menyanyi lagu “Pergi ke sekolah” 
Kegiatan Inti 
- Mengamati gambar anak yang berbaris di muka kelas 
- Tanya jawab gambar  
- Penjelasan guru  
Kegiatan Akhir  
- Tanya jawab materi yang diajarkan 
 
 
 



3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, mengabsen siswa, menyanyi lagu “Bangun Tidur” 
Kegiatan Inti 
- Mendengarkan penjelasan guru tentang contoh menjalankan kewajiban di rumah dan di sekolah 
- Siswa membuat contoh menjalankan kewajiban di sekolah dan dirumah 
Kegiatan Akhir  
- Tanya jawab materi yang diajarkan 
 

VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Tanya jawab 
2. tehnik 

Lisan, tertulis 
3. Bentuk Instrumen 

- Jawaban singkat 
- Isian 

4. Soal/Instrumen 
- Aspek Penguasaan Konsep 

1. Apa yang kamu lakukan apabila rumahmu kontor 
2. Apa yang kamu lakukan sebelum masuk kelas 
3. Sebutkan 2 kewajibanmu di rumah 
4. Sebutkan 2 kewajibanmu di sekolah 
5. rajin belajar kita akan menjadi … 

Aspek Ketrampilan Sosial 
- Apa kewajibanmu sebagai siswa 
 
Aspek Sikap Sosial  
- Menceritakan kewajiban anak di rumah 
 
Aspek Penguasaan Konsep 
- Setiap nomor dijawab betul nilai 20 
 
Aspek Ketrampilan Sosial dan Aspek Sikap Sosial 
- Peniliaian: Kebijaksanaan Guru 

 
 
 
 
 
 

 
Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Lastriani, S. PdI 
NIP. 150357193 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pkn 
KELAS/SEMESTER  : I/II 
ALOKASI WAKTU  :  

 
STANDAR KOMPETENSI : Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di 

sekolah 
KOMPETENSI DASAR : 4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di 

masyarakat 
INDIKATOR  : - Menyebutkan 2 aturan yang berlaku di 

masyarakat 
- Melaksanakan aturan yang berlaku di 

masyarakat 
- Menyebutkan akibat tidak melaksanakan 

aturan yang berlaku di masyarakat 
- Menyebutkan manfaat melaksanakan aturan 

yang berlaku di masyarakat 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan salah satu aturan yang berlaku di masyarakat 
- Siswa dapat menyebutkan salah satu manfaat kerja bakti 
- Siswa dapat menyebutkan salah satu akibat bila tidak melaksanakan kerja bakti 
- Siswa dapat menyebutkan waktu yang biasa dipakai untuk kerja bakti 
 

II. Materi Pokok 
- Melaksanakan aturan di masyarakat 

III. Metode /Tehnik Pembelajaran 
- Pengamatan 
- Ceramah 
- Tanya jawab 
- Tugas 
 

IV. Alat/ Sumber Bahan 
� Alat 

- Gambar orang yang sedang kerja bakti 
- Lagu “Desaku” 

� Sumber Belajar 
- Buku Paket 
- Buku Erlangga 
- Buku pendamping lainnya 

 
V. Strategi Pembelajaran/ Langkah-langkah Pembelaja ran 

1. Pertemuan I (2 jam pelajaran) 
Kegiatan Awal  
- Berdoa 
- Memberi salam 
- Mengabsen siswa 
- Mengatur tempat duduk siswa 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Menyanyi lagu “Desaku” 
Kegiatan Inti 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru 
- Siswa menyebutkan kegiatan kerja bakti yang pernah dilaksanakan di lingkungan rumahnya 
- Siswa menjawab pertanyaan guru 
Kegiatan Akhir  
- Siswa menulis rangkuman 
- Siswa menulis tugas PR 
- Menyanyi bersama lagu “Desaku” 

 
 
 

 



2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 
Kegiatan Awal  
- Berdoa 
- Memberi salam 
- Mengabsen siswa 
- Mengatur tempat duduk siswa 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Memberi nilai tugas PR siswa 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mengamati gambar orang yang sedang kerja bakti 
- Siswa disuruh menyebutkan gambar yang diamati 
- Tanya jawab tentang isi gambar yang diamati 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru 
- Siswa menjawab pertanyaan guru secara individu dan klasikal 
Kegiatan Akhir  
- Siswa menulis rangkuman 
- Siswa mengerjakan tugas 
- Siswa menulis tugas PR 
 

3. Pertemuan III (2 jam pelajaran) 
Kegiatan Awal  
- Berdoa 
- Memberi salam 
- Mengabsen siswa 
- Mengatur tempat duduk siswa 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Memberi nilai tugas PR siswa 
 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mengamati gambar orang yang tidak mau diajak kerja bakti 
- Siswa disuruh menyebutkan gambar yang diamati tadi 
- Tanya jawab tentang gambar yang diamati siswa 
- Guru menjelaskan materi 
- Siswa menjawab pertanyaan guru secara klasikal 
Kegiatan Akhir  
- Siswa mengerjakan tugas evaluasi 
- Guru menilai tugas siswa 
 

4. Pertemuan IV (2jam pelajaran) 
Kegiatan Awal  
- Berdoa 
- Memberi salam 
- Mengabsen siswa 
- Mengatur tempat duduk siswa 
- Menyiapkan alat pelajaran 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak melakukan kerja bakti di dalam kelas 
- Guru membahas kerja bakti yang dilakukan tadi 
- Guru menjelaskan materi 
- Siswa menjawab pertanyaan guru secara klasikal 
Kegiatan Akhir 
- Siswa menyelesaikan tugas dari guru tentang menyajikan pertanyaan dengan menarik garis ini 

secara berpasangan (satu meja) 
- Guru menjawab nilai pekerjaan siswa 
 

VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan Harian 
2. Tehnik 

Lisan, tertulis 
3. Bentuk Instrumen 

- Isian 
- Jawaban singkat 

 
 



4. Soal/Instrumen 
Aspek Penguasaan Konsep 
- Kerja bakti di masyarakat biasanya dilaksanakan pada hari… 
- Orang yang tidak mau melaksanakan kerja bakti akan … dari lingkungan masyarakat 
- Sebutkan salah satu manfaat mau melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat! 
- Sebutkan salah satu aturan yang berlaku di masyarakat! 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimanakah sikapmu apabila temanmu tidak mau diajak kerja bakti? 
 
Aspek Sikap Sosial  
- Apa sebabnya kita perlu mendatangi kerja bakti dilingkungan rumah 
 

5. Instrumen Penilaian 
Aspek Penguasaan Konsep 
 Setiap nomor dijawab betul nilainya 25 
Aspek Ketrampilan Sosial dan Aspek Sikap Sosial 

Benar Sekali : 100 
Agak Benar : 75 
Kuran benar : 50 
Salah  : 0 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Lastriani, S. PdI 
NIP. 150357193 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH  : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : II/I 
ALOKASI WAKTU  : … pertemuan (…  jam pelajaran) 
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Membiasakan hidup bergotong royong 
KOMPETENSI DASAR : Mengenal pentingnya hidup rukun saling 

berbagi dan tolong menolong 
INDIKATOR : - Menceritakan pentingnya hidup rukun 

saling berbagai dan tolong menolong di 
rumah. 

- Menceritakan pentingnya hidup rukun 
saling berbagai dan tolong menolong di 
sekolah. 

- Menceritakan pentingnya hidup rukun 
saling berbagai dan tolong menolong 
Menceritakan pentingnya hidup rukun 
saling berbagai dan tolong menolong di 
masyarakat 

- Menjelaskan akibat bila tidak rukun di 
rumah, sekolah dan di masyarakat 

- Menjelaskan manfaat saling hidup rukun di 
rumah, sekolah dan masyarakat 

I. Tujuan Pembelajaran 
- Siswa dapat menceritakan pentingnya hidup saling berbagi dan tolong menolong di rumah 
- Siswa dapat menceritakan pentingnya hidup saling berbagi  dan tolong menolong di sekolah 
- Siswa dapat menceritakan pentingnya hidup saling berbagi dan tolong menolong di masyarakat 
- Siswa dapat menjelaskan akibat bila tidak rukun di rumah, sekolah dan di masyarakat 
- Siswa dapat menjelaskan manfaat saling hidup rukun di rumah, sekolah dan masyarakat 
 

II. Materi Pokok 
- Membiasakan hidup bergotong-royong 
 

III. Metode 
- Ceramah, Tanya jawab, pemberian tugas 
 

IV. Sumber Bahan 
- Buku teks siswa, LKS, kurikulum, Buku Sumber Lain yang relevan 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I (60 menit) 

Kegiatan Awal 
- Berdoa, memberi salam dan Tanya jawab lisan materi yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Siswa dan guru mengamati gambar keluaraga Pak Amir yang sedang makan bersama 
- Mendengarkan penjelasan guru tentang isi gambar dilanjutkan Tanya jawab 
- Siswa mencatat rangkuman yang ditulis guru di papapn tulis 
Kegiatan Akhir 
- Siswa diberi tugas mPR, menulis 3 kegiatan di rumah setelah pulang sekolah 
 
 

2. Pertemuan 2 (60 menit) 
Kegiatan Awal 
- Berdoa memberi salam, siswa diajak menyanyi bersama lagu “Dari Sabang Sampai Merauke” 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak keluar kelas membersihkan halaman 
- Siswa masuk kelas, menceritakan kegiatan di halaman tadi 
- Tanya jawab lisan tentang kegiatan yang memerlukan pertolongan orang lain 
Kegiatan Akhir 
- Siswa diberi tugas PR, menulis 3 kegiatan yang memerlukan pertolongan orang lain 
 



3. Pertemuan 3 (60 menit) 
Kegiatan Awal 
- Berdoa memberi salam, siswa diajak menyanyi bersama “Desaku yang tercinta” 
Kegiatan Inti 
- Siswa bersama guru mengamati gambar “Warga desa yang sedang memperbaiki rumah”. 
- Siswa bersama guru mengadakan tanya jawab tentang kegiatan-kegiatan yang dikerjakan pada 

gambar 
- Siswa mencatat macam kegiatan pada gambar yang memerlukan bantuan orang lain 
Kegiatan Akhir 
- Siswa diberi tugas PR mencatat macam kegiatan yang memerlukan bantuan orang lain 
 

4. Pertemuan 4 (60 menit) 
Kegiatan Awal 
- Berdoa, memberi salam, tanya jawab lisan materi yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Siswa mendengarkan penjelasan gurui tentang akibat tidak rukun dan manfaat saling rukun di 

rumah, sekolah dan di masyarakat 
- Tanya jawab lisan materi di atas 
- Siswa mencatat rangkuman yang ditulis guru 
Kegiatan Akhir 
- Siswa di beri tugas PR untuk dikerjakan di rumah 
 

VI. Penilaian 
1. Jenis Tagihan 

Ulangan harian 
2. Teknik, tertulis, lisan, perbuatan 
3. Bentuk Instrumen 

- Jawaban Singkat 
- Uraian  

4. Soal/Instrumen 
- Bagaimana tindakanmu bila melihat adik jatuh? 
- Apa yang kamu lakukan bila ibu sedang sakit? 
- Bagaimana tindakanmu bila melihat temanmu bertengkar? 
- Apa yang terjadi bila hidup tidak rukun? 
- Apakah manfaatnya kalau kita saling hidup rukun? 
- Sebutkan 3 contoh perilaku hidup rukun di dalam rumah ! 
- Sebutkan 2 contoh perilaku hidup rukun di sekolah ! 
 

5. Instrumen penilaian  
Skala Kuantitiatif No Aspek Penggunaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 

Bagaimana tindakanmu bila melihat adik 
jatuh ? 
Apa yang kamu lakukan bila ibu sedang 
sakit? 
Bagaimana tindakanmu bila melihat 
temanmu bertengkar? 
Apa yang terjadi bila hidup tidak rukun? 
Apakah manfaatnya kalau kita saling 
hidup rukun 
Sebutkan 3 contoh perilaku hidup rukun 
di rumah ! 
Sebutkan 2 contoh perilaku hidup rukun 
di sekolah! 

     

 
Penilaian : Kebijakan Guru  
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 
 

Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas   

 
 
 
 

Mahmudah 
  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : II/I 
ALOKASI WAKTU  : … pertemuan (…  jam pelajaran)  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Membiasakan hidup bergotong royong  
KOMPETENSI DASAR : Melaksanakan hidup rukun saling berbagi dan 

tolong menolong di rumah di sekolah di masyarakat  
INDIKATOR : - Melaksanakan contoh kegiatan yang bisa 

dilakukan bersama-sama di rumah 
- Menyebutkan contoh kegiatan yang bisa 

dilakukan bersama-sama di sekolah  
- Menyebutkan contoh kegiatan yang bisa 

dilakukan bersama-sama di lingkungan 
masyarakat  

- Menceritakan akibat bila hidup tidak bergotong 
royong  

- Menyebutkan manfaat hidup bergotong royong  

 
VII. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama di rumah  
- Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama di sekolah  
- Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama di masyarakat 
- Siswa dapat menceritakan akibat bila hidup tidak bergotong royong 
- Siswa dapat menyebutkan manfaat hidup bergotong royong  
 

VIII. Materi Pokok  
- Membiasakan hidup bergotong royong  

 
IX. Metode  

- Pengamatan  - Tanya jawab 
- Tugas   - Tugas  

 
X. Sumber Bahan dan Alat belajar 

- Sumber belajar  : Buku Pkn kelas II yang relevan 
- Alat belajar : Gambar macam tumbuhan dan hewan  
 

XI. Strategi Pembelajaran 
6. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, mengabsen, tanya jawab  tentang materi tumbuhan  

Contoh pertanyaan : Adakah tanaman di lingkungan rumahmu?  
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mengamati gambar lingkungan alam tumbuhan  
- Siswa menyebutkan 3 tanaman yang berguna bagi manusia  
- Siswa dapat menyebutkan 3 peristiwa alam yang terjadi  
Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh mencatat macam tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan macam peristiwa alam 

yang terjadi  
 

7. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, tanya jawab tentang materi hewan  
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mengamati gambar hewan  
- Siswa menyebutkan hewan yang berguna bagi manusia untuk diambil tenaganya  
- Siswa menyebutkan hewan yang berguna bagi manusia untuk diambil dagingnya 
- Siswa menyebutkan hewan yang berguna bagi manusia untuk diambil telurnya 
Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh mencatat macam-macamhewan piaraan di lingkungan rumah dan manfaatnya  

8. Pertemuan III 



Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, mengabsen, tanya jawab tentang pelajaran yang sudah diajarkan  
Kegiatan Inti 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara memelihara lingkungan rumah  
- Siswa dapat menyebutkan alat untuk memelihara lingkungan rumah  
- Siswa dapat menyebutkan alat untuk memelihara halaman  
- Siswa dapat menyebutkan akibat bila lingkungan tidak dipelihara  
Kegiatan Akhir  
- Siswa mencatat alat untuk memelihara lingkungan rumah dan halaman, serta akibat bila 

lingkungan tidak dipelihara  
- Siswa diajak bernyanyi bersama judul lagu “menanam jagung”, lagu dapat dapat dinyanyikan 

diawal/akhir pertemuan. 
XII. Penilaian  

1. Jenis tagihan 
Ulangan Harian 

2. Tehnik 
Tertulis dan lisan 

3. Bentuk Instrumen 
Uraian  

4. Soal/Instrumen 
- Sebutkan 3 macam tumbuhan yang ditanam di halaman dirumah ? 
- Sebutkan 3 macam tumbuhan dan kegunaannya? 
- Sebutkan 3 peristiwa alam yang telah terjadi? 
- Sebutkan 3 hewan peliharaan dan manfaatnya? 
- Sebutkan 3 cara memelihara lingkungan rumah? 

5. Instrumen Penilaian  
Skala Kuantitatif  

No Aspek Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah nilai 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 

Sebutkan macam tumbuhan yang ditanam di halaman rumah? 
Sebutkan 3 macam tumbuhan dan kegunaannya? 
Sebutkan 3 macam bencana alam yang telah terjadi? 
Sebutkan 2 hewan yang dimanfaatkan tenaganya? 
Sebutkan 2 hewan yang dimanfaatkan tenaganya? 
Sebutkan 2 cara pemeliharaan lingkungan rumah  

     

 
 
 
 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 
 

Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas   

 
 
 
 

Mahmudah 
  

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : II/I 
ALOKASI WAKTU  : ... jam pelajaran (... x pertemuan ) 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menampilkan sikap cinta lingkungan  
KOMPETENSI DASAR : Mengenal pentingnya lingkungan alam, seperti 

dunia tumbuhan dan hewan, serta melaksanakan 
pemeliharaan lingkungan  

INDIKATOR : - Menceritakan pentingnya lingkungan alam dunia 
tumbuhan  

- Menceritakan pentingnya lingkungan alam dunia 
hewan  

- Menceritakan peristiwa alam pernah terjadi 
- Menyebutkan cara pemeliharaan lingkungan 

rumah 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menceritakan pentingnya lingkungan alam tumbuhan  
- Siswa dapat menceritakan pentingnya lingkungan alam hewan 
- Siswa dapat menyebutkan peristiwa alam yang pernah terjadi  
- Siswa dapat menyebutkan cara pemeliharaan lingkungan rumah  

II. Materi Pokok  
- Menampilkan sikap cinta lingkungan  
 

III. Metode  
- Pengamatan  - tanya jawab  
- Ceramah   - Tugas    

 
IV. Sumber dan Alat Bahan 

- Sumber belajar  : Buku PKn kelas II yang relevan  
- Alat belajar  : Gambar macam tumbuhan dan hewan 

V. Strategi Pembelajaran/ Langkah-langkah Pembelaja ran 
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, mengabsen, tanya jawab tentang materi tumbuhan  

Contoh pertanyaan : Adakah tanaman di lingkungan rumahmu?  
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mengamati gambar lingkungan alam tumbuhan 
- Siswa menyebutkan 3 tanaman yang berguna bagi manusia  
- Siswa dapat menyebutkan 3 peristiwa alam yang terjadi  
Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh mencatat macam tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan macam persitiwa alam 

yang terjadi  
2. Pertemuan II 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, mengabsen, tanya jawab tentang materi hewan 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mengamati gambar hewan  
- Siswa menyebutkan hewan yang berguna bagi manusia untuk diambil tenaganya  
- Siswa menyebutkan hewan yang berguna bagi manusia untuk diambil dagingnya 
- Siswa menyebutkan hewan yang berguna bagi manusia untuk diambil telurnya   
Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh mencatat macam-macam hewan piaraan di lingkungan rumah dan manfaatnya  

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, mengabsen, tanya jawab tentang pelajaran yang sudah diajarkan 
Kegiatan Inti 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara memelihara lingkungan rumah  
- Siswa dapat menyebutkan alat untuk memelihara lingkungan rumah  
- Siswa dapt menyebutkan alat untuk memelihara halamn  
- Siswa dapat menyebutkan akibat bila lingkungan tidak dipelihara  



Kegiatan Akhir  
- Siswa mencatat alat untuk memelihara lingkungan rumah dan halaman, serta akibat bila 

lingkungan tidak dipelihara. 
- Siswa dijak bernyanyi bersama judul lagu "menanam jagung", lagu dapat  

VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan Harian 
2. Tehnik 

Tertulis dan lisan 
3. Bentuk Instrumen 

Uraian  
4. Soal/Instrumen 

- Sebutkan 3 macam tumbuhan yang ditanam di halaman dirumah ? 
- Sebutkan 3 macam tumbuhan dan kegunaannya? 
- Sebutkan 3 peristiwa alam yang telah terjadi? 
- Sebutkan 3 hewan peliharaan dan manfaatnya? 
- Sebutkan 3 cara memelihara lingkungan rumah? 

5. Instrumen Penilaian  
Skala Kuantitatif  

No Aspek Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah nilai 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 

Sebutkan macam tumbuhan yang ditanam di halaman rumah? 
Sebutkan 3 macam tumbuhan dan kegunaannya? 
Sebutkan 3 macam bencana alam yang telah terjadi? 
Sebutkan 2 hewan yang dimanfaatkan tenaganya? 
Sebutkan 2 hewan yang dimanfaatkan tenaganya? 
Sebutkan 2 cara pemeliharaan lingkungan rumah  

     

 
 
 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 
 

Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas   

 
 
 
 

Mahmudah 
  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : II/2 
ALOKASI WAKTU  : … pertemuan (…  jam pelajaran) 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menampilkan sikap demokratis  
KOMPETENSI DASAR : Mengenal kegiatan bermusyawarah  
INDIKATOR : - Menceritakan kegiatan bermusyawarah  

- Menceritakan cara menghargai suara terbanyak  
- Menyebutkan sikap mau menerima kekalahan 

dalam permainan  

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat melaksanakan bermusyawarah di rumah  
- Siswa dapat melaksanakan bermusyawarah di sekolah  
- Siswa dapat melaksanakan bermusyawarah di masyarakat/ lingkungan  
- Siswa dapat menghargai dalam musyawarah dengan suara terbanyak di lingkungan, di sekolah, dan di 

rumah  
- Siswa dapat menerima kekalahan dalam permainan di rumah, di sekolah dan lingkungan  
 

II. Materi Pokok  
- Bermusyawarah  
- Menghargai suara terbanyak  
- Menampilkan sikap mau menerima kekalahan  

 
III. Metode  

- Ceramah, Tanya jawab, pemberian tugas    
 

IV. Sumber Bahan  
- Buku Pkn  
- Buku LKS  
- Buku panduan yang relevan 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, mengucapkan salam, mengabsen siswa, menyiapkan alat pelajaran, mengatur tempat 

duduk, menyanyikan lagu yang berjudul "Bersatu bergandengan"  
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mengamati gambar kegiatan bermusyawarah di rumah  
- Guru dan siswa mengadakan tanya jawab tentang isi gambar  
- Guru menjelaskan tentang kegiatan di sekolah 
- Guru menerangkan tentang kegiatan di masyarakat 
- Siswa menyebutkan tentang kegiatan bermusyawarah di rumah, di sekolah dan di masyarakat  
Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh menulis macam kegiatan bermusyawarah di rumah,  di sekolah dan di masyarakat  
 

2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, mengucapkan salam, mengabsen siswa, tanya jawab lisan tentang bermusyawarah 
 
 
Kegiatan Inti 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara menghargai bermusyawarah di sekolah (suara 

terbanyak) 
- Guru menjelaskan tentang cara menghargai bermusyawarah di rumah 
- Siswa menyebutkan cara menghargai bermusyawarah di sekolah  
- Siswa menyebutkan cara menghargai bermusyawarah di rumah 
Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh menulis cara menghargai bermusyawarah di sekolah  
- Siswa disuruh menulis cara menghargai bermusyawarah di rumah 

3. Pertemuan III 



Kegiatan Awal  
- Berdoa, mengucapkan salam, mengabsen siswa, tanya jawab lisan tentang cara menghargai 

bermusyawarah 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang menampilkan sikap mau menerima kekalahan di rumah 
- Guru menjelaskan tentang menampilkan sikap mau menerima kekalahan di sekolah 
- Siswa menyebutkan contoh sikap mau menerima kekalahan  
Kegiatan Akhir  
- Siswa diberi tugas menulis macam cara bersikap mau menerima kekalahan  

 
VI. Penilaian  

1. Jenis tagihan 
Ulangan Harian 

2. Tehnik 
Tertulis dan lisan 
 

3. Bentuk Instrumen 
Jawaban singkat 

4. Soal/Instrumen 
Aspek Penguasaan Konsep  
- Sebutkan 2 contoh kegiatan bermusyawarah di rumah 
- Sebutkan 2 contoh kegiatan bermusyawarah di sekolah 
- Sebutkan 2 contoh kegiatan bermusyawarah di masyarakat  
Aspek Ketrampilan Sosial  
- Bagaimana cara menghargai suara terbanyak dalam bermusyawarah? 
Aspek Sikap Sosial  
- Bagaimana sikapmu apabila usulmu ditolak dalam musyawarah? 

5. Instrumen Penilaian  
Skala Kuantitatif  Aspek 1Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah nilai  

1. Sebutkan 2 contoh kegiatan 
bermusyawarah di rumah 

2. Sebutkan 2 contoh kegiatan 
bermusyawarah di sekolah 

3. Sebutkan 2 contoh kegiatan 
bermusyawarah di masyarakat  

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif  Aspek 2  Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah nilai  

Bagaimana cara menghargai suara terbanyak 
dalam bermusyawarah? 

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif  Aspek 3 Sikap Sosial  
4 3 2 1 

Jumlah nilai  

Bagaimana sikapmu apabila usulmu ditolak 
dalam musyawarah? 

     

Jumlah      
 

Penilaian Aspek  
 

Jumlah nilai = 
instrumenjumlahxskalajumlah

xdiperolehyangskor 10
 

 
Mengetahui  

Kepala Sekolah  
 
 
 
 

Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas   

 
 
 
 

Mahmudah 
  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : II/2 
ALOKASI WAKTU  : … pertemuan (…  jam pelajaran)  

 
STANDAR KOMPETENSI : Menampilkan nilai-nilai Pancasila 
KOMPETENSI DASAR : 4.1 Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan dan 

senang bekerja dalam sehri-hari  
INDIKATOR : - Menyebutkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan 

dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari 
di rumah, di sekolah, dan di lingkungan  

- Menyebutkan contoh kejujuran, kedisiplinan dan 
senang bekerja di rumah, di sekolah dan di 
lingkungan  

- Menceritakan akibat tidak jujur, disiplin, dan 
senang bekerja di rumah, sekolah dan 
lingkungan  

- Menceritakan manfaat kejujuran kedisiplinan dan 
senang bekerja di rumah, sekolah dan 
lingkungan  

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan contoh kejujuran yang dilakukan di rumah, di sekolah dan di lingkungan   
- Siswa dapat menyebutkan contoh kedisiplinan yang dilakukan di rumah, di sekolah dan di lingkungan  
- Siswa dapat menyebutkan contoh senang bekerja di rumah, sekolah dan lingkungan  
- Siswa dapat menceritakan manfaat jujur disiplin dan senang bekerja di rumah, sekolah dan di 

lingkungan  
 

II. Materi Pokok  
- Menampilkan nilai-nilai Pancasila 

 
III. Metode Pembelajaran 

- Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas  
 

IV. Sumber Bahan  
- Buku teks siswa , LKS, kurikulum dan buku panduan lain yang relevan 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, dan siswa diajak menyanyi bersama lagu "Garuda Pancasila" 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mengamati gambar sekelompok anak-anak yang sedang berbaris akan masuk kelas 

dengan disiplin 
- Guru dan siswa mengadakan tanya jawab tentang isi gambar  
- Siswa disuruh keluar kelas mempraktekkan berbaris di depan kelas dan masuk kelas  
- Siswa menyebutkan contoh kejujuran yang dilakukan di rumah  
Kegiatan Akhir  
- Siswa menuliskan macam-macam contoh kejujuran yang dilakukan di rumah  

 
2. Pertemuan II 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, tanya jawab secara lisan tentang macam kejujuran, kedisiplinan yang 

dilakukan di rumah 
Kegiatan Inti 
- Siswa bersama guru mengamati gambar anak-anak yang melakukan kegiatan membersihkan 

lingkungan sosial  
- Guru menceritakan tentang manfaat kedisiplinan dan senang bekerja di sekolah 
- Guru dan siswa mengadakan tanya jawab tentang kegiatan yang dilakukan di sekolah pada 

gambar  
 
Kegiatan Akhir  



- Siswa disuruh mencatat macam-macam kegiatan yang memerlukan kedisiplinan di sekolah  
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam  
Kegiatan Inti 
- Siswa bersama guru mengamati gambar tentang warga lingkungan yang sedang bekerja 

membersihkan lingkungan jalan  
- Siswa dan guru mengadakan tanya jawab tentang gambar  
- Guru menjelaskan tentang akibat beda bekerja tidak jujur, tidak disiplin 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang manfaat bekerja dengan jujur dn disiplin  
Kegiatan Akhir  
- Siswa diberi tugas mencatat manfaat kejujuran kedisiplinan dalam bekerja  
 

VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan Harian 
2. Tehnik 

Tertulis dan lisan 
3. Bentuk Instrumen 

Jawaban singkat, Uraian  
4. Soal/Instrumen 

- Sebutkan 3 contoh kegiatan jujur dirumah ! 
- Sebutkan 3 contoh kegiatan disiplin di sekolah ! 
- Sebutkan 3 contoh kegiatan senang bekerja di lingkungan 
- Apa akibatnya bila tidak jujur disiplin? 
- Apa manfaatnya bila kita jujur, disiplin dan senang bekerja? 
 

5. Instrumen Penilaian  
Skala 
Kuantitatif  No 

Aspek Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah 
nilai 

1. Sebutkan 3 contoh kegiatan jujur di rumah? 
2. Sebutkan 3 kegiatan disiplin di sekolah ! 
3. Sebutkan 3 kegiatan senang bekerja di lingkungan ! 
4. Apa akibatnya bila tidak jujur dan tidak disiplin ? 
5. Apa manfaatnya bila kita senang bekerja dengan jujur dan 

disiplin?  

     

 
 
 
 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 
 

Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas   

 
 
 
 

Mahmudah 
  

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : II/2 
ALOKASI WAKTU  : ... pertemuan (…  jam pelajaran) 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menampilkan nilai-nilai Pancasila 
KOMPETENSI DASAR : 4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin dan 

senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari  
INDIKATOR : - Menyebutkan contoh perilaku jujur, disiplin dan 

senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari di 
rumah  

- Menyebutkan contoh perilaku jujur, disiplin dan 
senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari di 
sekolah  

- perilaku jujur, disiplin dan senang bekerja dalam 
kegiatan sehari-hari di masyarakat 

- Menceritakan akibat bila tidak berperilaku jujur, 
disiplin dan senang bekerja 

- Menceritakan manfaat berperilaku jujur, disiplin 
dan senang bekerja   

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur, disiplin dan senang bekerja dalam kegiatan 
sehari-hari di rumah  

- Siswa dapat menyebutkan contoh- contoh perilaku jujur, disiplin dan senang bekerja dalam kegiatan 
sehari-hari di sekolah 

- Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur, disiplin dan senang bekerja dalam kegiatan 
sehari-hari di lingkungan  

- Siswa dapat menceritkan akibat bila tidak jujur, disiplin dan senang bekerja  
- Siswa dapat menceritakan manfaat jujur, disiplin dan senang bekerja  
 

II. Materi Pokok  
- Menampilkan nilai-nilai Pancasila 

 
III. Metode Pembelajaran 

- Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas  
 

IV. Sumber Bahan  
- Buku teks siswa , LKS, kurikulum dan buku panduan lain yang relevan 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, dan siswa diajak menyanyi bersama lagu "Garuda Pancasila" 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mengamati gambar gambar keluarga Pak Budi yang sedang membersihkan 

lingkungan rumah  
- Guru dan siswa mengadakan tanya jawab tentang isi gambar  
- Siswa disuruh memberi contoh kegiatan di rumah yang perlu kejujuran, disiplin dan senang 

bekerja  
Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh menuliskan macam-macam kejujuran yang dilaksanakan di rumah  
 

2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam dan tanya jawab secara lisan tentang macam kejujuran, kedisiplinan yang 

dilakukan di sekolah  
Kegiatan Inti 
- Siswa dan guru mengamati gambar anak-anak yang melaksanakan belajar mengajar di kelas 
- Guru menceritakan tentang manfaat kejujuran, kedisiplinan dalam menmgikuti pelajaran  
- Guru dan siswa mengadakan tanya jawab tentang pentingnya perilaku jujur disiplin dan senang 

bekerja  



Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh mencatat macam-macam perilaku jujur, disiplin dan senang bekerja di sekolah  
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam  
Kegiatan Inti 
- Siswa mendengarkan guru tentang akibat bila tidak berperilaku jujur, disiplin dan senang bekerja 

dalam kehidupan di rumah, di sekolah dan di lingkungan 
- Siswa menyebutkan manfaat perilaku jujur, disiplin dan senang bekerja  
- Siswa dan guru mengadakan tanya jawab tentang materi diatas tadi 
Kegiatan Akhir  
- Siswa diberi tugas mencatat macam-macam akibat bila tidak jujur, disiplin dan senang bekerja 

dalam perilaku sehari-hari  
 

VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan Harian 
2. Tehnik 

Tertulis dan lisan 
3. Bentuk Instrumen 

- Jawaban singkat  
- Uraian  

4. Soal/Instrumen 
- Sebutkan 3 contoh perilaku jujur dirumah ! 
- Sebutkan 3 contoh perilaku  disiplin di sekolah ! 
- Sebutkan 3 contoh perilaku  senang bekerja di lingkungan masyarakat ! 
- Apa manfaatnya bila kita jujur, disiplin dan senang bekerja? 
- Apa akibatnya bila kita tidak jujur disiplin dan senang bekerja? 

5. Instrumen Penilaian  
Skala 
Kuantitatif  Aspek Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah 
nilai 

1. Sebutkan 3 contoh perilaku kejujuran di rumah! 
2. Sebutkan 3 contoh perilaku disiplin di sekolah ! 
3. Sebutkan 3 contoh perilaku senang bekerja di lingkungan ! 
4. Apa manfaatnya bila kita berperilaku jujur, disiplin dan senang 

bekerja? 
5. Apa akibatnya bila kita tidak berperilaku jujur disiplin dan 

senang bekerja ? 

     

 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 
 

Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/I 
ALOKASI WAKTU  : ... jam pelajaran  
 
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Mengamalkan makna sumpah pemuda 
KOMPETENSI DASAR : 1.1  Mengenal makna satu nusa, satu bangsa dan 

satu bahasa 
INDIKATOR : - Menyebutkan makna satu bangsa 

- Menjelaskan makna satu nusa 
- Menjelaskan makna satu bahasa 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa 
- Siswa dapat menjelaskan arti Bhineka Tunggal Ika 
- Siswa dapat menjelaskan tentang bermacam-macam suku bangsa dan bahasa dan agama. 
 

II. Materi pokok 
- Makna sumpah pemuda 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi, belajar kelompok, tugas, tanya jawab,ceramah. 

 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Buku PKn 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam, dan siswa diajak menyanyikan lagu "Satu Nusa Satu Bangsa" 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan makna satu nusa satu bangsa, dan satu bahasa 
- Menjelaskan arti lagu kebangsaan Indonesia Raya 
- Menjelaskan pertama kali kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan 
- Berdiskusi tentang makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. 
- Menyimpulkan hasil diskusi 
- Memberi catatan rangkuman materi 
Kegiatan akhir 
- Siswa diberi soal untuk tugas di rumah (PR). 

2. Pertemuan II 
Kegiatan awal 
- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Mengulang lagi menjelaskan makna satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, berdiskusi dengan siswa 

secara menyeluruh 
- Tanya jawab dengan siswa tentang makna satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 
- Menyimpulkan  
Kegiatan akhir 
- Menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa 

3. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan arti Bhineka Tunggal Ika 
- Menjelaskan bermacam-macam bahasa 
- Menjelaskan bermacam-macam agama 
- Menyimpulkan arti Bhineka Tunggal Ika 
- Menyimpulkan bermacam-macam bahawa dan agama 
Kegiatan akhir 
- Anak disuruh menulis soal untuk PR 

 



 
4. Pertemuan IV 

Kegiatan awal 
- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu arti Bhineka Tunggal Ika 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan bermacam-macam suku 
- Menjelaskan bermacam-macam adat-istiadat di suatu daerah 
- Menjelaskan bermacam-macam adat pada suatu daerah 
- Menunjukkan gambar tentang rumah adat, pakaian adat 
- Memberi rangkuman pada anak 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh membaca, mempelajari tentang Bhineka Tunggal Ika 

 
VI. Penilaian  

a. Tehnik 
Lisan  

b. Bentuk Instrumen 
Tanya jawab 

c. Soal Instrumen  
Aspek Penguasaan Konsep 
1. Sebutkan tiga suku bangsa yang terdapat di Pulau Sumatera 
2. Andi anak Sunda dia menggunakan bahasa apa? 
3. Dari bermacam-macam suku bangsa mempunyai satu bahasa yaitu bahasa…. 
Aspek Keterampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu jika kamu mengetahui anak yang membeda-bedakan agama jika bergaul? 
 
 
Aspek Sikap Sosial 
- Bagaimana pendapatmu jika kamu melihat sendiri bentuk rumah-rumah adat yang nyata? 

d. Instrumen Penilaian 
Nilai 1,2,3  nilai 6 
Nilai 1,2 nilai 4 
Jumlah        10 
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Kepala, 

 
 
 

Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/I 
ALOKASI WAKTU  : … jam pelajaran  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Mengamalkan makna sumpah pemuda 
KOMPETENSI DASAR : 1.2  Mengamalkan nilai-nilai sumpah pemuda 

dalam kehidupan sehari-hari 
INDIKATOR : - Mengamalkan nilai-nilai sumpah pemuda 

dalam kehidupan sehari-hari 
- Menerapkan nilai-nilai sumpah pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan tanggal ditetapkannya hari sumpah pemuda 
- Siswa dapat menjelaskan isi Sumpah Pemuda 
- Siswa dapat menggunakan bahasa persatuan kita dengan baik dan benar. 
- Siswa dapat menghargai jasa para pahawan 
- Siswa dapat menjelaskan dan menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa 
 

II. Materi pokok 
- Nilai-nilai sumpah pemuda dalam kehidupan sehari-hari 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi, kerja kelompok, penugasan. 

 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Buku paket PKn 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Memberi salam pada siswa 
- Tanya jawab tentang materi yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak tanya jawab sumpah pemuda dalam kehidupan 
- Menjelaskan nilai-nilai sumpah pemuda dalam kehidupan 
- Menjelaskan arti sumpah pemuda 
Kegiatan akhir 
- Memberi soal untuk pekerjaan rumah. 

2. Pertemuan II 
Kegiatan awal 
- Memberi salam 
- Menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa bersama-sama 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan bahasa persatuan kita 
- Menjelaskan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
- Menjelaskan cara menghargai jasa para pahlawan 
- Berdiskusi dan tanya jawab, menyimpulkan 
Kegiatan akhir 
- Guru memberi soal pekerjaan rumah 

3. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Memberi salam, tanya jawab tentang pelajaran yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Berdiskusi tentang lambang negara 
- Menyimpulkan hasil diskusi 
- Mengadakan tanya jawab tentang Bhineka tunggal Ika dan Lambang Negara Indonesia 
- Memberi rangkuman materi 
Kegiatan akhir 
- Memberi soal untuk PR 

 



 
VI. Penilaian  

a. Tehnik 
Tertulis  

b. Bentuk  
Soal isian jawab singkat 

c. Soal Instrumen  
Jawablah dengan singkat! 
1. Apakah nama lambang negara kita? 
2. Di kaki burung Garuda ada tulisan yang berbunyi apa? 
3. Berwarna apakah bendera kita? 
4. Apakah arti bhineka tunggal ika? 
5. Kita mempunyai bahasa persatuan namanya bahasa apa? 
Aspek Keterampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu jika kamu punya teman bari menggunakan bahasa Sunda? 
Aspek Sikap Sosial 
- Bagaimana perasaanmu jika kamu bisa belajar dan dapat menggunakan bahasa lain suku? 

VII. Penilaian 
No 1-5  nilai 1    = 5  
No 1-2  nilai 2,5 = 5 
Jumlah                 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/I 
ALOKASI WAKTU  : ... jam pelajaran  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat 
KOMPETENSI DASAR : 2.1 Mengenal aturan yang berlaku di lingkungan 

masyarakat sekitar 
INDIKATOR : - Mengidentifikasikan aturan-aturan yang berlaku 

di Rumah Sakit, Puskesmas, UKS 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan aturan yang ada di Rumah Sakit, Puskesmas, UKS 
- Siswa dapat menjelaskan akibat jika di RS, Puskesmas tidak ada aturan 
- Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri lingkungan sehat di rumah, sekolah, masyarakat. 
- Siswa dapat menjelaskan contoh cara melakukan lingkungan sehat di rumah, sekolah, masyarakat. 
- Siswa dapat menjelaskan adanya aturan kesehatan di rumah, sekolah masyarakat 
- Siswa dapat menjelaskan akibat jika tidak ada aturan kesehatan di rumah. 
- Siswa dapat menjelaskan akibat jika tidak ada aturan kesehatan di masyarakat. 
 

II. Materi pokok 
- Aturan yang berlaku di lingkungan sekitar anak 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Penugasan 
- Diskusi kelompok 
- Diskusi menyeluruh 
- Tanya jawab 

 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Tiga Serangkai, Intan 
- Lingkungan anak sekolah, masyarakat 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Memberi salam, berdoa 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak berdiskusi secara menyeluruh tentang aturan yang ada di rumah sakit, puskesmas, UKS 
- Berdiskusi akibat jika di RS, Puskesmas tidak ada aturan. 
- Menyimpulkan hasil diskusi dan memberi rangkuman 
Kegiatan akhir 
- Memberi soal untuk pekerjaan rumah. 

2. Pertemuan II 
Kegiatan awal 
- Memberi salam, berdoa 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak berdiskusi cara melakukan lingkungan sehat di rumah, sekolah, masyarakat. 
- Diajak berdiskusi tentang aturan kesehatan di rumah, sekolah, masyarakat 
- Menyimpulkan hasil diskusi 
Kegiatan akhir 
- Memberi rangkuman materi 

3. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam, tanya jawab 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan contoh aturan kesejatan yang ada di rumah, sekolah, masyarakat. 
- Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang aturan kesehatan 
- Menyimpulkan hasil diskusi 
- Mengadakan tanya jawab 
Kegiatan akhir 
- Memberi soal PR 



4. Pertemuan IV 
Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam, memberi pertanyaan 
Kegiatan Inti 
- Mengajak diskusi tentang akibat jika tidak ada aturan kesehatan di rumah 
- Berdiskusi tentang akibat jika tidak ada aturan kesehatan di masyarakat 
- Menyimpulkan hasil diskusi, tanya jawab 
- Memberi rangkuman materi 
Kegiatan akhir 
- Memberi soal PR 

 
VI. Penilaian  

a. Jenis tagihan 
Ulangan harian 

b. Tehnik   
Tertulis  

c. Bentuk 
Uraian/jawab singkat 

d. Soal Instrumen  
e. Aspek Penguasaan Konsep 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat! 
1. Kalau kamu akan memeriksakan ke Rumah Sakit apa yang kamu lakukan terlebih dahulu? 
2. Kalau tidak ada aturan cara mendaftar, apa akibatnya? 
3. Sebaiknya dimana kalau membuang sampah? 
4. Siapakah yang bertugas membersihan kelas? 
5. Baju yang sudah kotor sebaiknya diapakan? 
6. Berapa kali sehari sebaiknya kalau mandi? 
7. Alat apa yang digunakan untuk menggosok gigi? 
8. Untuk apa balita setiap bulan di bawa ke posyandu? 
9. Jika ada anak yang kurang gizi harus diberi apa? 
10. Supaya di dalam rumah udara bisa berganti maka harus diberi apa? 
 

Penilaian  Bobot soal 2 N
2

2B =×
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/I 
ALOKASI WAKTU  : ... jam pelajaran  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami dan menerapkan makna sumap 

pemuda 
KOMPETENSI DASAR : 2.2 Menyebutkan contoh-contoh aturan yang 

berlaku di masyarakat sekitar. 
INDIKATOR : - Menjelaskan contoh-contoh aturan yang ada di 

Rumah Sakit 
- Menjelaskan contoh-contoh aturan yang ada di 

Puskesmas 
- Menjelaskan aturan yang ada di UKS 
- Menjelaskan contoh-cotoh aturan lingkungan 

sehat 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan aturan yang ada di Rumah Sakit. 
- Siswa dapat menjelaskan akibat jika di Puskesmas, UKS.  
- Siswa dapat menjelaskan lingkungan sehat. 
- Siswa dapat menjelaskan lingkungan tidak sehat. 
- Siswa dapat menjelaskan dampak lingkungan sehat dan tidak sehat 
 

II. Materi pokok 
- Aturan yang berlaku di masyarakat sekitar  
 

III. Alat/Sumber Belajar 
- Kurikulum, buku sumber yang relevan 

IV. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam, tanya jawab 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan tentang aturan yang ada di Rumah Sakit, siswa menyebutkan contoh aturan yang ada di 

Rumah Sakit. 
- Menjelaskan contoh aturan yang ada di Puskesmas, siswa menyebutkan contoh aturan  yang ada di 

Puskesmas 
- Menjelaskan contoh aturan yang ada di UKS, siswa menyebutkan aturan  yang ada di UKS. 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi tentang aturan-aturan yang ada di Rumah Sakit, Puskesmas, UKS. 

2. Pertemuan II 
Kegiatan awal 
- Berdoa, tanya jawab tentang aturan yang ada di Rumah Sakit, Puskesmas. 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan manfat aturan-aturan yang berlaku di Rumah Sakit. 
- Menjelaskan manfaat aturan yang berlaku di Puskesmas 
- Menjelas manfaat UKS 
Kegiatan akhir 
- Tanya jawab tentang materi yang baru saja disampaikan 

3. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Tanya jawab dan anak diajak menyanyika lagu sehat 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan tentang lingkungan yang sehat 
- Menjelaskan tentang lingkungan tidak sehat 
 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi tentang aturan yang ada di masyarakat 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan awal 
- Tanya jawab tentang lingkungan yang tidak sehat 



Kegiatan Inti 
- Menjelaskan cara membuat aturan yang sehat 
- Menjelaskan tentang lingkungan sehat dan bersih 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi aturan yang ada di masyarkat 

 
V. Penilaian  

a. Jenis tagihan 
Ulangan harian 

b. Tehnik   
Tertulis  

c. Bentuk Instrumen 
Uraian/jawab singkat 

d. Soal Instrumen  
Aspek Penguasaan Konsep 
- Sebutkan aturan-aturan yang ada di Rumah Sakit! 
- Sebutkan aturan-aturan yang berlaku di Puskesmas! 
- Sebutkan  manfaat aturan yang ada di Puskesmas! 
- Jelaskan manfaat UKS! 
- Jelaskan lingkungan yang tidak sehat dan lingkungan sehat! 
 
 

e. Instrumen Penilaian 
Skala Kuantitatif Aspek Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 
Jml nilai 

1. Sebutkan aturan-aturan yang ada di 
Rumah Sakit! 

 
2. Sebutkan aturan-aturan yang 

berlaku di Puskesmas! 
3. Sebutkan  manfaat aturan yang ada 

di Puskesmas! 
4. Jelaskan manfaat UKS! 
5. Jelaskan lingkungan yang tidak 

sehat dan lingkungan sehat! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/I 
ALOKASI WAKTU  : ... jam pelajaran  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Mengamalkan makna Sumpah Pemuda 

Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat 
KOMPETENSI DASAR : 2.3 Melaksanakan aturan yang berlaku di 

lingkungan masyarakat 
INDIKATOR : - Menyebutkan aturan yang ada di masyarakat 

- Menyebutkan macam-macam penyakit 
- Menyebutkan penyebab penyakit demam 

berdarah 
- Menyebabkan manfaat sayur-sayuran 
- Menyebutkan kebiasaan hidup sehat dalam 

kehidupan sehari-hari 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan dampak yang terjadi jika tidak melaksanakan aturan kesehatan. 
- Dapat membuat daftar nama penyakit menular dan tidak menular 
- Menjelaskan penyebab timbulnya penyakit 
- Manfaat sayur-sayuran 
- Dapat membiasakan hidup di lingkugan bersih 

II. Materi pokok 
- Peraturan di masyarakat 
- Mencegah macam-macam penyakit 
- Membiasakan hidup sehat 

III. Alat/Sumber Belajar 
- Kurikulum, buku sumber yang relevan  

IV. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam. 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan dampak-dampak yang terjadi jika tidak melaksanakan aturan kesehatan 
- Menyebutkan nama-nama penyakit yang terjadi di masyarakat 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh menyebutkan dampak lingkungan tidak sehat 
- Siswa disuruh menyebutkan macam-macam penyakit akibat lingkungan tidak sehat. 

2. Pertemuan II  
Kegiatan awal 
- Berdoa, tanya jawab pelajaran yang lalu tentang lingkungan. 
Kegiatan Inti 
- Membuat daftar nama-nama penyakit melalui observasi 
- Membuat daftar nama penyakit penular dan tidak menular 
Kegiatan akhir 
- Mengumpulkan dan menilai daftar yang dibuat oleh siswa 
- Siswa diajak menyampaikan lagu "Aku anak Sehat" 

3. Pertemuan II 
Kegiatan awal 
- Berdoa, siswa diajak menemui nara sumber (Puskesmas) 
Kegiatan Inti 
- Melakukan wawancara dengan nara sumber 
- Siswa bersama memberi tahu tentang penyebab timbulnya penyakit 
- Siswa bersama mencatat manfaat sayur-sayuran 
Kegiatan akhir 
- Menyimpulkan hasil wawancara dengan nara sumber 

4. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Berdoa, siswa bersama-sama mengucapkan "Slogan-Slogan Kesehatan" 

 
 



Kegiatan Inti 
- Siswa membiasakan hidup dilingkungan bersih 
- Siswa menjelaskan manfaat kebersihan dan kesehatan 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi tentang aturan yang ada di masyarakat 
- Menjelaskan tentang lingkungan sehat dan bersih 

V. Penilaian  
a. Jenis tagihan 

Ulangan harian 
b. Tehnik   

Tertulis  
c. Bentuk Instrumen 

Uraian/jawab singkat 
d. Soal Instrumen  

Aspek Penguasaan Konsep 
- Jelaskan pengertian tentang aturan-aturan yang ada di masyarakat! 
- Sebutkan macam-macam penyakit! 
- Sebutkan penyebab penyakit demam berdarah! 
- Jelaskan manfaat sayur-sayuran 
- Jelaskan secara singkat pembiasaan hidup sehat sehari-hari! 
Aspek Keterampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu apabila melihat lingkungan yang kotor 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu, apa pentingnya kita menjaga kebersihan dan kesehatan 
- Menjaga kebersihan dan kesehatan: Kegiatan Jum'at Bersih menganti perkembangan. 

e. Instrumen Penilaian 
Skala Kuantitatif Aspek Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 
Jml nilai 

1. Jelaskan pengertian tentang aturan-
aturan yang ada di masyarakat! 

2. Sebutkan macam-macam penyakit! 
3. Sebutkan penyebab penyakit 

demam berdarah! 
4. Jelaskan manfaat sayur-sayuran 
5. Jelaskan secara singkat pembiasan 

hidup sehat sehari-hari! 

     

Penilaian: Kebijaksaan Guru 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/II 
ALOKASI WAKTU  : ... jam pelajaran  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memiliki harga diri sebagai individu 
KOMPETENSI DASAR : 3.1 Mengenal pentingnya memiliki harga diri 
INDIKATOR : - Menerapkan pentingnya harga diri dalam 

pergaulan 
- Membedakan perilaku baik dan tidak baik 
- Membedakan perilaku yang salah dan benar 
- Membedakan perilaku yang salah dan benar 
- Melakukan cara berteman tidak saling 

mengejek 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan contoh harga diri 
- Siswa dapat menerapkan diri dalam masyarakat 
- Siswa mau menghargai orang lain 
- Siswa mengetahui bahwa menjelek-jelekkan orang lain perbuatan tidak baik 
 

II. Materi pokok 
- Pentingnya memiliki harga diri 
 

III. Metode 
- Ceramah bervariasi, tanya jawab 
 

IV. Alat/Sumber Belajar 
- Buku sumber yang relevan,  

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam tanya jawab. 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan harga diri, siswa mendengarkan dan memperhatikan 
- Guru memberikan contoh-contoh harga diri di masyarakat, siswa ikut memberikan contoh harga diri 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi tentang contoh-contoh harga diri 

2. Pertemuan II  
Kegiatan awal 
- Berdoa, tanya jawab tentang pelajaran yang sudah diberikan. 
Kegiatan Inti 
- Guru memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak baik, sehingga siswa dapat menerapkan di 

masyarakat 
Kegiatan akhir 
- Tanya jawab tentang materi yang sudah disampaikan 

3. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Berdoa, tanya jawab pelajaran yang lalu  
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, sehingga siswa dapat menghargai orang 

lain 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh menghargai teman dan orang lain. 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan awal 
- Berdoa, tanya jawab pelajaran yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan bahwa menjelek-jelekan orang lain perbuatan tidak baik, sehingga siswa dapat 

berteman dengan baik. 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi perbuatan yang baik 



VI. Penilaian  
a. Jenis tagihan 

Ulangan harian 
b. Tehnik   

Tertulis  
c. Bentuk Instrumen 

Uraian/jawaban singkat 
d. Soal Instrumen  

Aspek Penguasaan Konsep 
- Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua bagaimana sebaiknya? 
- Kalau bermain dengan teman tidak boleh bertengkar apa sebab 
- Apa akibatnya kalau menjelek-jelekan orang lain 
- Bagaimana sikapmu kalau ada orang yang baru berbicara 
- Saling apakah kita hidup di masyarakat 

e. Instrumen Penilaian 
Skala Kuantitatif Aspek Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 
Jml nilai 

1. Kalau berbicara dengan orang 
yang lebih tua bagaimana 
sebaiknya? 

2. Kalau bermain dengan teman 
tidak boleh bertengkar apa sebab 

3. Apa akibatnya kalau menjelek-
jelekan orang lain 

4. Bagaimana sikapmu kalau ada 
orang yang baru berbicara 

5. Saling apakah kita hidup di 
masyarakat 

     

 
Penilaian: Kebijaksaan Guru 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/II 
ALOKASI WAKTU  : ... jam pelajaran  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memiliki harga diri sebagai individu 
KOMPETENSI DASAR : 3.2 Memberi contoh-contoh bentuk harga diri, 

seperti menghargai diri sendiri, mengakui 
kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan 
orang lain. 

INDIKATOR : - Mendiskripsikan contoh harga diri dalam 
pergaulan 

- Menyebutkan cara menghargai diri sendiri 
- Menghargai kelebihan dan kekurangan diri 

sendiri dan orang lain  
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat memberi contoh harga diri 
- Siswa dapat menjaga harga diri 
- Siswa dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri 
- Siswa dapat menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. 
 

II. Materi pokok 
- Contoh-contoh harga diri 
 

III. Metode 
- Tanya jawab, ceramah bervariasi 
 

IV. Alat/Sumber Belajar 
- Buku sumber, Tiga Serangkai, Intan, Aneka Ilmu 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam, tanya jawab. 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan sambil tanya jawab tentang harga diri 
- Guru menjelaskan bentuk harga diri 
Kegiatan akhir 
- Siswa diberi pertanyaan materi yang telah diberikan 

2. Pertemuan II  
Kegiatan awal 
- Berdoa, tanya jawab pelajaran yang lalu. 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan cara menghargai diri sendiri dan orang lain 
- Guru menjelaskan tentang menghargai diri sendiri 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi materi yang telah disampaikan 

3. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi pertanyaan pelajaran yang sudah diberikan 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan diri sendiri 
- Guru menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan orang lain 
Kegiatan akhir 
- Siswa diberi tanya jawab 

 
VI. Penilaian  

a. Jenis tagihan 
Ulangan harian 

b. Tehnik   
Tertulis  



c. Bentuk Instrumen 
Uraian/jawaban singkat 

d. Soal Instrumen  
Aspek Penguasaan Konsep 
- Berilah contoh harga diri 2 saja 
- Bagaimana sikap kita agar orang lain mau menghargai? 
- Sikap apakah yang akan timbul apabila seseorang selalu membanggakan diri sendiri? 
- Sikap apakah yang paling baik terhadap kelebihan orang lain 
- Akan terbentuk sikap bagaimanakah kelebihan dan kekurangan diri sendiri bersama orang lain bila 

dipadukan? 
e. Instrumen Penilaian 

Skala Kuantitatif Aspek Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jml nilai 

1. Berilah contoh harga diri 2 saja 
2. Bagaimana sikap kita agar orang 

lain mau menghargai? 
3. Sikap apakah yang akan timbul 

apabila seseorang selalu 
membanggakan diri sendiri? 

4. Sikap apakah yang paling baik 
terhadap kelebihan orang lain 

5. Akan terbentuk sikap 
bagaimanakah kelebihan dan 
kekurangan diri sendiri bersama 
orang lain bila dipadukan? 

     

Penilaian: Kebijaksaan Guru 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/II 
ALOKASI WAKTU  : ,,, jam pelajaran  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memiliki harga diri sebagai individu 
KOMPETENSI DASAR : 3.3 Menampilakan perilaku yang mencerminkan 

harga diri 
INDIKATOR : - Memberi contoh berbicara yang santun 

- Menjelaskan cara berpenampilan rapi dan 
sopan 

- Berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat berbicara dengan ramah dan sopan 
- Siswa kalau di tempat umum dapat berbicara sesuai kondisi dan situasi antara anak dengan orang tua 

dapat berbicara sesuai dengan kesopanan 
- Siswa dapat berpakaian rapi dan sopan 
- Siswa dapat berpakaian sesuai dengan waktu dan kegunaannya 
- Siswa dapat menjelaskan bermacam-macam pakaian 
- Siswa dapat berperilaku baik dan sopan baik itu di sekolah di rumah, di lingkungan maupun di tempat 

umum. 
- Siswa dapat berbahasa dan sopan 
- Siswa bisa menerapkan pembicaraan antara anak dengan orang tua 
 

II. Materi pokok 
- Perilaku yang mencerminkan harga diri 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Diskusi 
- Tanya jawab 
- Penugasan  
 

IV. Alat/Sumber Belajar 
Buku PKn yang relevan 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan cara berbicara dengan ramah dan sopan 
- Berdiskusi tentang cara berbicara di tempat umum 
- Berdiskusi tentang cara berbicara dengan orang tua dan anak-anak 
- Menyimpulkan hasil diskusi 
- Memberi rangkuman materi untuk dicatat 
Kegiatan akhir 
- Memberi soal pekerjaan rumah 

2. Pertemuan II  
Kegiatan awal 
- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu. 
Kegiatan Inti 
- Berdiskusi tentang cara berpakaian rapi dan sopan 
- Menjelaskan, menunjukkan bermacam-macam pakaian serta kegunaannya 
- Menyimpulkan hasil diskusi 
- Mengadakan tanya jawab 
Kegiatan akhir 
- Memberi soal PR 

 
 
 



3. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Memberi salam 
- Bercerita tentang pekerjaan yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Berdiskusi, menjelaskan cara berperilaku baik dan sopan, baik itu di sekolah maupun di rumah, 

ditempat-tempat umum. 
- Menjelaskan cara berbahasa yang baik dan sopan dan menurut tata krama 
Kegiatan akhir 
- Mencatat rangkuman materi 

 
VI. Penilaian  

a. Jenis  
Ulangan harian 

b. Tehnik   
Tertulis  

c. Bentuk Instrumen 
Uraian/jawaban singkat 

d. Soal Instrumen  
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat! 
1. Kalau bertemu tetanggamu di jalan bagaimana sikapmu? 
2. Kalau pergi ke sekolah pakaian apa sebaiknya yang kamu pakai? 
3. Kalau kamu disuruh orang tua apa yang segera kamu lakukan? 
4. Jika berada di Rumah Sakit bagaimana cara berbicara kamu? 
5. Kalau ada tetanggamu yang meninggal dan kamu ikut berduka cita, sebaiknya kamu menggunakan 

pakaian apa? 
Penilaian: Kebijaksaan Guru 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/II 
ALOKASI WAKTU  : ... jam pelajaran (... x pertemuan) 
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memiliki kebangggaan sebagai bangsa Indonesia 
KOMPETENSI DASAR : Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti 

kebhinekaan alam keramahtamahan 
INDIKATOR : - Menjelaskan arti Bhineka Tunggal Ika 

- Menyebutkan pakaian adat tiap daerah 
- Menyebutkan kekayaan alam 
- Menyebutkan kekayaan laut serta 

kegunaannya 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Anak dapat menyebutkan/menjelaskan arti Bhineka Tunggal Ika 
- Anak dapat menyebutkan pakaian adat tiap-tiap daerah 
- Anak dapat menyebutkan kekayaan alam 
- Anak dapat menyebutkan kekayaan laut dan kegunaannya  
 

II. Materi pokok 
- Ceramah, diskusi, tanya jawab 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Kebhinekaan, kekayaan alam dan keramahtamahan 
 

IV. Alat/Sumber Belajar 
- LKS Kurikulum dan Sumber lain yang relevan  
 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam, menyanyi "Satu Nusa Satu Bangsa" 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak tanya jawab tentang pengertian dan arti Bhineka Tunggal Ika 
- Siswa menyebutkan macam-macam suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, pakaian adat 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh mengulang/mempelajatri lagi tentang Bhineka Tunggal Ika, beragam suku bangsa, 

bahasa dan adat-istiadat 
2. Pertemuan II  

Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam siswa diajak menyebutkan lagu-lagu daerah 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak menyebutkan pakaian adat tiap daerah 
- Siswa menyebutkan kesenian tiap daerah di Indonesia 
Kegiatan akhir 
- Tanya tentang materi yang baru saja disampaikan menyanyikan lagu "Dari Sabang Sampai Merauke" 

3. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Berdoa, siswa diajak tanya jawab materi yang lalu tentang makna Bhineka Tunggal Ika 
Kegiatan Inti 
- Siswa menjelaskan bermacam-macam kekayaan alam dan keramah-tamahan bangsa Indonesia 
- Siswa menyebutkan/menjelaskan keramah-tamahan, kerukuna budi bangsa Indonesia 
Kegiatan akhir 
- Siswa dapat disuruh mempelajari lagi tentang kekayaan alam Indonesia dan keramah-tamahan 

bangsa Indonesia. 
 
 
 
 

4. Pertemuan III 



Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam, menyanyi lagu "Padamu Negeri" 
Kegiatan Inti 
- Siswa menjelaskan bermacam-macam kekayaan laut 
- Siswa menyebutkan beragam kegunaan kekayaan laut 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh menyebutkan kekayaan dan kegunaan laut dan menyanyikan lagu "Nenek Moyangku" 
 

VI. Penilaian  
a. Jenis Tagihan 

Ulangan harian 
b. Tehnik   

Tertulis  
c. Bentuk Instrumen 

Uraian/jawaban singkat 
d. Soal Instrumen  

Aspek Penguasaan Konsep 
- Jelaskan arti Bhineka Tunggal Ika! 
- Jelaskan makna Bhineka Tunggal Ika! 
- Sebutkan 3 pakaian adat dan dari daerah mana! 
- Sebutkan pakaian adat Jawa Tengah! 
- Sebutkan 2 hasil pertanian 
- Sebutkan bahan makanan yang dihasilkan dari laut! 
- Sebutkan 3 manfaat laut! 
Aspek Keterampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu jika melihat penggundulan hutan secara liar? 
 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu apa pentingnya kita menjaga kelestarian alam dan memahami makna Bhineka 

Tunggal Ika, serta mencintai Tanah Air Indonesia? 
 

e. Instrumen Penilaian 
Skala Kuantitatif Aspek I Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 
Jml nilai 

1. Jelaskan arti Bhineka Tunggal Ika! 
2. Jelaskan makna Bhineka Tunggal 

Ika! 
3. Sebutkan 3 pakaian adat dan dari 

daerah mana! 
4. Sebutkan pakaian adat Jawa 

Tengah 
5. Sebutkan 2 hasil pertanian 
6. Sebutkan bahan makanan yang 

dihasilkan dari laut! 
7. Sebutkan 3 manfaat laut! 

     

Jumlah       
 
 
 

Skala Kuantitatif Aspek II Keterampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jml nilai 

Bagaimana sikapmu jika melihat 
penggundulan hutan secara liar? 
 

     

Jumlah       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skala Kuantitatif Aspek III Sikap Sosial 
4 3 2 1 

Jml nilai 

Menurut pendapatmu apa pentingnya 
kita menjaga kelestarian alam dan 
memahami makna Bhineka Tunggal 
Ika, serta mencintai Tanah Air 
Indonesia? 
 

     

Jumlah       
Penilaian:  

instrumenjumlah  x skalajumlah 

10x diperoleh  yangskor 
nilaijumlah =  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : III/II 
ALOKASI WAKTU  : ... jam pelajaran (... x pertemuan) 
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Rasa bangga sebagai anak Indonesia 
KOMPETENSI DASAR : 4.2  Menampilkan rasa bangga sebagai anak 

Indonesia 
INDIKATOR : - Memberi contoh cara menghargai keragaman 

budaya yang ada di masyarakat 
- Menunjukkan sikap menerima 

keanekaragaman suku bangsa dan budaya di 
masyarakat 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menghargai keragaman budaya yang ada di masyarakat setempat 
- Siswa dapat menjelaskan bermacam-macam kesenian yang ada di Indonesia 
- Siswa dapat menyebutkan bermacam-macam pakaian adat di Indonesia/Jawa 
- Siswa dapat menyebutkan beberapa rumah adat utamanya di P. Jawa 
- Siswa dapat merasa bersyukur atas kekayaan alam yang ada di Indonesia 
- Siswa dapat menyebutkan bermacam-macam tarian di Indonesia utamanya di Jawa Tengah 
- Siswa dapat menyebutkan nama-nama kain batik yang ada di Jawa Tengah  
- Siswa dapat menjelaskan cara menerima keanekaragaman budaya di masyarakat  

Misalnya: tarian, suku bangsa, agama, adat istiadat, makanan khas 
 

II. Materi pokok 
- Rasa bangga sebagai anak Indonesia 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi, ceramah 
- Penugasan 
- Tanya jawab 
 

IV. Alat/Sumber Belajar 
- Buku PKn yang relevan 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Kegiatan awal 
- Memberi salam, berdoa 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan keragaman budaya yang ada di masyarakat setempat 
- Berdiskusi tentang keragaman budaya di masyarakat 
- Menyimpulkan hasil diskusi, memberi rangkuman materi 
Kegiatan akhir 
- Memberi soal PR 

2. Pertemuan II  
Kegiatan awal 
- Memberi salam, berdoa  
Kegiatan Inti 
- Menunjukkan, menjelaskan bermacam-macam pakaian adat yang ada 
- Berdiskusi tentang pakaian adat rumah adat yang ada di Indonesia 
- Berdiskusi tentang pakaian upacara tradisional atau acara tertentu yang terdapat di Jawa Tengah, 

serta menjelaskan kekayaan alam 
- Menyimpulkan hasil diskusi 
- Mencatat rangkuman materi 
Kegiatan akhir 
- Mengerjakan soal 10 menit 

3. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Memberi salam, tanya jawab tentang pelajaran yang lalu 
Kegiatan Inti 



- Menjelaskan, menunjukkan gambar, menunjukkan contoh macam-macam tarian adat. 
- Menjelaskan, memberi contoh nama-nama kain batik, serta kegunaannya 
- Mengadakan tanya jawab 
- Memberi rangkuman materi 
Kegiatan akhir 
- Mencatat soal PR 

4. Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Memberi salam, tanya jawab pelajaran yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Berdiskusi tentang cara menerima keanekaragaman budaya di masyarakat 
- Berdiskusi tentang macam-macam tarian, suku bangsa, agama, adat istiadat, masakah khas 
- Menyimpulkan hasil diskusi 
- Mengadakan tanya jawab 
- Memberi rangkuman materi 
Kegiatan akhir 
- Mengerjakan soal 10 menit 
 

VI. Penilaian  
a. Jenis Tagihan 

Ulangan harian 
b. Tehnik   

Tertulis  
c. Bentuk Instrumen 

Uraian/jawaban singkat 
I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat! 

1. Tanah air Indonesia adalah tanah yang subur dengan kekayaan … yang melimpah 
2. Semua warga negara berkewajiban … kebudayaan daerah 
3. Pakaian kebaya termasuk pakaian adat .. 
4. Tari serimpi berasal dari daerah … 
5. Tari janger dari daerah … 
6. Kain dan kebaya adalah pakaian adat … 
7. Brem adalah makanan khas di kecamatan … 
8. Kalau tetangga kita ada yang meninggal kita ikut … 
9. Tahu dan tempe adalah makanan khas di kecamatan … 
10. Tari Jaepong berasal dari …. 
 

II. Jawablah pertnayaan berikut! 
1. Bagaimana sikap kamu kalau punya teman yang berlainan agama? 
2. Apa perlunya saudara kita yang bekerja di Jakarta setiap hari raya mesti pulang kampung? 
3. Semua warga negara berkewajiban apa terhadap kebudayaan daerah? 
4. Apa nama kain batik yang kamu ketahui? 
5. Apa nama tari-tarian di Jawa Tengah? 

Penilaian: 
Rom  I    nilai bobot 1 

II   nilai bobot 2 
III 1 x 10 = 1 

IV nilai 2 x 5 = 10 10
2

20 =  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH  : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : IV/I 
ALOKASI WAKTU  :  

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami sistem pemerintahan desa dan 

pemerintahan kecamatan 
KOMPETENSI DASAR : 1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam 

susunan pemerinatahan desa dan 
pemerintahan kecamatan 

INDIKATOR : - Menyebutkan susunan lembaga 
pemerintahan desa 

- Mengidentifikasi lembaga-lembaga 
pemerintahan desa dan kecamatan 

- Menjelaskan tugas dan tanggung jawab 
lembaga-lembaga pemerintahan desa 

- Menyebutkan tugas-tugas lembaga 
pemerintahan desa 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat mewawancarai nara sumber misal : Kepala desa dan stafnya / Pegawai kecamatan 
Tentang : lembaga pemerintahan desa dan kecamatan 

- Siswa dapat mencatat lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa dan kecamatan di 
lingkungannya 

- Siswa dapat melengkapi informasi yang diperolehnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan desa dan 
kecamatan 

- Siswa dapat mendiskusikan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan desa dan 
kecamatan 

- Siswa dapat menyusun laporan hasil diskusi tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga 
pemerintahan desa dan kecamatan 

- Siswa dapat melakukan diskusi kelas tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga 
pemerintahan desa dan kecamatan 

- Siswa dapat menyusun kesimpulan hasil diskusi kelas tentang tugas dsan tanggung jawab lembaga-
lembaga pemerintahan desa dan kecamatan 

- Siswa dapat memajangkan hasil kesimpulan dari diskusi kelas yang menarik 
 

II. Materi Pokok  
- Lembaga dan susunan pemerintahan desa 
- Lembaga Pemerintahan Kecamatan  

 
III. Metode Pembelajaran  

- Ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas 
- Tehnik  
 

IV. Sumber Belajar 
- Buku-buku yang relevan dan menunjang 
- LKS wawancara dengan nara sumber dsb  
 

V. Strategi Pmebelajaran  
1. Pertemuan I 

Kegitatan Awal  
- Berdoa, memberi salam kepada siswa, pertanyaan  
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan lembaga-lembaga pemerintahan desa  
- Mendiskusikan lembaga-lembaga pemerintahan desa  
- Menulis lembaga-lembaga pemerintahan desa  
Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh mencari informasi tentang lembaga-lembaga pemerintahan desa  
 

2. Pertemuan II 
Kegitatan Awal  
- Berdoa, ucapkan salam, pertanyaan untuk menunjuk pembelajaran ke pembelajran Inti 



Kegiatan Inti 
- Penjelasan guru tentang lembaga-lembaga pemerintahan desa 
- Dengan di pandu guru siswa berdiskusi teentang lembaga-lembaga pemerintahan desa 
- Mencari informasi tentang lembaga-lembaga pemerintahan desa 
- Mencatat lembaga-lembaga pemerintahan desa 
Kegiatan Akhir  
- Tanya jawab tentang materi yang disampaikan 
- Siswa diajak menyanyi “Padamu Negeri” 
 

3. Pertemuan III 
Kegitatan Awal  
- Berdoa, ucapkan salam, pertanyaan 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan tentang informasi yang telah diperoleh oleh anak tentang lembaga-lembaga 

pemerintahan desa dan kecamatan  
- Menjelaskan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan 

(berdiskusi) 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan guru  
 

4. Pertemuan IV 
Kegitatan Awal  
- Berdoa, ucapkan salam, pertanyaan 
Kegiatan Inti 
- Menyusun laporan hasil diskusi tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan 

desa dan kecamatan 
- Penjelasan diskusi denan tuas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan desa dan 

kecamatan 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan guru 
 

5. PertemuanV 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, ucapkan salam, pertanyaan 
Kegiatan Inti 
- Menyusun kesimpulan hasil diskusi kelas tentang tugas dan tanggungjawab lembaga-lembaga 

pemerintahan desa dan kecamatan 
- Pemajangan hasil kesimpulan dan diskusi 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan guru 
 

VI. Penilaian  
1. Jenis Tagihan 

Ulangan harian 
2. Tehnik 

Tertulis 
3. Bentuk Instrumen 

Uraian/jawaban singkat 
4. Soal/Instrumen 

Aspek penguasaan konsep 
1. Jelaskan Pengertian lembaga-lembaga Pemerintahan desa! 
2. Sebutkan lembaga-lembaga pemerintahan desa ! 
3. Siapa nama kepada desama sekarang? 
4. Singkatan dari apakan SATPOL PP? 
5. Siap nama camat di daerahmu sekarang? 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu jika ada orang yang ingin merusak kantor Pemerintahan desamu? 
 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut penapatmu apa pentingnya mempelajari susunanan lembaga-lembaga pemerintahan desa 

dan kecamatan? 
 
 

 



5. Instrumen Penelian 
Skala Kuantitatif Aspek I Penguasaaan Konsep 
1 2 3 4 

Jumlah 
nilai 

1. Jelaskan Pengertian lembaga-
lembaga Pemerintahan desa! 

2. Sebutkan lembaga-lembaga 
pemerintahan desa ! 

3. Siapa nama kepada desama 
sekarang? 

4. Singkatan dari apakan SATPOL 
PP? 

5. Siapa nama camat di daerahmu 
sekarang? 

     

Jumlah      
 
 
 
 

Skala Kuantitatif Aspek II Ketrampilan Sosial 
1 2 3 4 

Jumlah 
nilai 

Bagaimana sikapmu jika ada orang 
yang ingin merusak kantor 
Pemerintahan desamu? 

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif Aspek II Sikap Sosial 
1 2 3 4 

Jumlah 
nilai 

Menurut penapatmu apa pentingnya 
mempelajari susunanan lembaga-
lembaga pemerintahan desa dan 
kecamatan? 

     

Jumlah      
 
Keterangan 
Penilaian Aspek 
 

Jumlah nilai 
umenmlah instrskala x jujumlah

x diperoleh skor yang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN Kumai Hilir 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : IV/I 
ALOKASI WAKTU  :  
 
 

STANDAR KOMPETENSI : Memahami sistem pemerintahan desa dan 
pemerintahan kecamatan 

KOMPETENSI DASAR : 1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa 
dan pemerintahan kecamatan 

INDIKATOR : - Membuat bagan struktur organisasi 
pemerintahan desa 

- Membuat bagan struktur organisasi 
pemerintahan kecamatan 

- Menjelaskan pengertian pemerintahan desa 
- Menyebutkan tugas-tugas pemerintahan 

desa 
- Menyebutkan susunan organisasi 

pemerintahan kecamatan 
- Menyebutkan tugas-tugas pemerintahan 

kecamatan 
 
Tujuan Pembelajaran 
- Siswa dapat merancang struktur organisasi pemerintahan desa 
- Siswa dapat menyusun bagan struktur pemerintahan desa 
- Siswa dapat mempresentasikan struktrur organisasi pemerintahan di depan kelas 
- Siswa dapat merancang struktur organisasi pemerintahan kecamatan 
- Siswa dapat menyusun bagan struktur pemerintahan kecamatan 
- Siswa dapat mempresentasikan struktur organisasi pemerintahan kecamatan di depan kelas 
- Siswa dapat memajangkan struktur organisasi pemerintahan kecamatan di kelas 

 
Materi Pokok  
- Struktur organisasi pemerintahan desa 
- Struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan  

 
Metode Pembelajaran  
- Metode tugas, tanya jawab, diskusi ceramah 
- Tehnik lisan, tertulis 

 
Sumber Belajar 
- Struktur organisasi desa/alat: keras, kantor dll 

 
Strategi Pembelajaran  
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam kepada siswa, pertanyaan tentang lingkungan tempat tinggal siswa 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan cara merancang struktur organisasi pemerintahan desa 
- Penjelasan cara menyusun bagan struktur-struktur pemerintahan desa (secara kelompok) 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan guru 

 
2. Pertemuan II 

Kegiatan Awal  
- Kebijaksanaan guru 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan cara mempresentasikan struktur organisasi pemerintahan desa di depan kelas 
- Penjelasan cara merancang struktur organisasi pemerintahan kecamatan 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat bagan struktur pemerintahan desa dan kecamatan 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan guru 
 



3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, pertanyaan 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan cara menyusun bagan struktur pemerintahan kecamatan 
- Penjelasan tugas-tugas pemerintahan kecamatan serta susunan organisasi pemerintahan kecamatan 
- Guru memberi tugas membaca/ memahami materi pemerintahan kecamatan 
Kegiatan Akhir  
- Membahas materi yang telah disampaikan, bertanya materi yang belum jelas 
- Serta menjawab pertanyaan tentang pemerintahan kecamatan secara lisan 
 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, ucapkan salam, pertanyaan 
Kegiatan Inti 
- Dengan cara kelompok siswa, membuat bagan/struktur organisasi pemerintahan kecamatan 
- Siswa mempresentasikan struktur pemerintahan kecamatan di depan kelas 
- Memajangkan struktur organisasi tersebut yakni pemerintahan desa dan kecamatan di kelas 
Kegiatan Akhir  

Alat dan sumber bahan 
- Alat  : kertas, karton, penggaris, tipex, spidol dan lain-lain 
- Sumber : bukur-buku yang relevan dan menunjang 
 
Penilaian  
1. Jenis Tagihan 

Ulangan harian 
2. Tehnik 

Tertulis 
3. Bentuk Instrumen 

Uraian/jawaban singkat 
4. Soal/Instrumen 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan pengertian pemerintahan desa! 
2. Siapakah yang memegang pemerintahan desa! 
3. Siapa yang membantu tugas kepala desa 
4. Sebutkan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan desa/kelurahan! 
5. Gambarlah struktur pemerintahan desa  secara rinciu 
6. Jelaskan pengertian wilayah kecamatan! 
7. Sebutkan batas-batas wilayah kecamatan di daerahmu! 
8. Sebutkan tugas-tugas pemerintahan kecamatan! 
9. Gambarlah bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan 
 

 
Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
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Guru Kelas, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN Kumai Hilir 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : IV/I 
ALOKASI WAKTU  :  

 
 
 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami sistem pemerintahan kabupaten kota 

dan propinsi 
KOMPETENSI DASAR : Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan 

Pemerintahan Kabupaten kota dan Propinsi 
INDIKATOR : - Menjelaskan pengertian pemerintahan daerah 

- Menjelaskan sistem pemerintahan daerah 
- Menyebutkan susunan organisasi pemerintah 

kabupaten 
- Menjelaskan tugas dan wewenang kepala 

daerah kabupaten 
- Menyebutkan perangkat daerah kabupaten 
- Menjelaskan tugas-tugas perangkat daerah 

kabupaten 
- Menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah 

daerah kabupaten 
- Menjelaskan fungsi lembaga-lembaga 

pemerintahan kabupaten 
 
Tujuan Pembelajaran 
- Memahami pengertian pemerintahan daerah 
- Menjelaskan sistem pemerintahan daerah 
- Memahami susunan organisasi pemerintah kabupaten 
- Memahami tugas dan wewenang kepala daerah kabupaten 
- Memahami perangkat daerah kabupaten 
- Memahami tugas-tugas perangkat daerah kabupaten 
- Memahami lembaga-lembaga pemerintah daerah kabupaten 
- Memahami fungsi lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten 
 
Materi Pembelajaran 
Lembaga dan susunan pemerintahan kabupaten kota 
 
Metode/Tehnik Pembelajaran  
- Metode  : tugas, tanya jawab, ceramah 
- Tehnik  : lisan, tertulis 
 
Alat dan Sumber Bahan 
Alat : Format wawancara, kertas karton 
   Spidol, tipex, penggaris 
Sumber: Nara Sumber (pegawai kabupaten/kota) 
 Buku-buku yang relevan, majalah, koran 
 
Strategi Pembelajaran  
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Mengungkapkan pengalaman siswa tentang pengertian pemerintahan daerah kabupaten setempat 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan pengertian pemerintahan daerah 
- Guru menjelaskan tentang sistem pemerintahan kabupaten 
- Siswa mendifinisikan pengertian pemerintahan daerah 
- Siswa menyimak penjelasan guru tentang pemerintahan daerah kabupaten kemudian membuat 

rangkuman 
 
 
 
 



Kegiatan Akhir  
- Siswa ditugasi untuk membuat laporan tertulis tentang ringkasan materi yang telah disampaikan kemudian 

menjawab pertanyaan guru secara lisan 
Contoh pertanyaan: 
- Definisikan pengertian pemerintah daerah! 
- Siapa yang mengepalai daerah tingkat II? 
- Siapa nama Bupati di daerahmu? 
- Dalam menjalankan tugasnya seorang Bupati dibantu oleh siapa? Siapakah pembantu bupati? 
 

2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Mengulang materi yang lalu tentang pengertian pemerintahan kabupaten dan sistem pemerintahan daerah 

kabupaten 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan susunan organisasi pemerintahan daerah kabupaten 
- Siswa menyimak dan memperhatikan penjelasan guru tentang tugas dan wewenang kepada daerah 

kabupaten 
- Siswa menanyakan materi yang belum jelas kepada guru 
Kegiatan Akhir  
- Guru memberikan tugas untuk mempelajari laagi materi yang telah disampaikan kemudian dilanjutkan 

tanya jawab singkat 
- Guru memberikan pertanyaan lisan secara klasikal 

Contoh pertanyaan: 
- Sebutkan tugas-tugas Bupati! 
- Apakah tugas-tugas wakil Bupati! 

- Buatlah bagan organisasi pemerintahan daerah kabupaten ke muka kelas! 
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Mengulang materi yang telahlalu dengan memberi pertanyaan tentang susunan organisasi pemerintahan 

kecamatan dan tugas serta wewenang kepala daerah kabupaten 
Kegiatan Inti 
- Siswa menyimak materi pada buku tentang perangkat daerah kabupaten serta tugas-tugas perangkat 

kabupaten 
- Guru menjelaskan materi tersebut yang dilanjutkan dengan tanya jawab 
- Guru memberikan pertanyaan singkat 

Contoh: 
- Sebutkan perangkat daerah kabupaten/kota! 
- Apakah tugas sekertaris daerah (Setda)? 

Kegiatan Akhir  
- Siswa ditugasimenjawab pertanyaan secara lisan, setelah materi selesai dan siswa paham 

Contoh: 
- Sekretaris daerah bertanggungjawab kepada siapa? 
- Sebutkan lembaga-lembaga tgeknisi daerah! 
- Apakah yang dimaksud dengfan DPRD? 
- Apakah fungsi sekertaris DPRD? 
 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan Awal  
- Siswa ditugasi untuk mempelajari materi yang telah lalu kemudian tanya jawab singkat tentang penrangkat 

daerah kabupaten serta tugas-tugasnya 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang perangkat daerah kabupaten serta tugas-tugas yang diemban perangkat 

daerah kabupaten secara menyeluruh 
- Siswa memperhatikan kemudian membuat ringkasan berupa catatan dari materi yang telah disampaikan 
- Guru memberikan pertanyaan lisan kepada siswa untuk engetahui tingkat penguasaan materi pertanyaan 

diberikan secara individu 
Kegiatan Akhir . 
- Siswa diberi tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, setelah memahami semua materi yang telah 

disampaikan, yang dilanjutkan tanya jawab secara lisan 
 

5. Pertemuan V 
Kegiatan Awal 
- Berdoa, memberi salam, pertanyaan 
 



Kegiatan Inti 
- Penjelasan tugas dan tanggungjawab lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten, kota dan propinsi 
- Mendiskusikan tugas dan tanggungjawab lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten dan propinsi 
- Menyusun laporan hasil diskusi 
- Menyusun kesimpulan 
- Memajangkan hasil kesimpulan dari diskusi kelas yang menarik 
Kegiatan Akhir 
- Tanya jawab tentang materi yang disampaikan dan seterusnya 
- Kebijaksanaan guru 

 
Penilaian  
1. Tehnik : lisan, tertulis 
2. Prosedur : Post test 
3. Bentuk : Perbuatan dan tertulis 
4. Instrumen : 

Jawablah pertanyaan 
- Jelaskan pengertian daerah kabupaten! 
- Siapa nama bupati di daerahmu? 
- Sebutkan susunan organisasi pemerintah kabupaten! 
- Jelaskan tugas dan wewenang kepala daerah kabupaten! 
- Sebutkan perangkat daerah kabupaten! 
- Jelaskan tugas-tugas perangkat kabupaten! 
- Sebutkan lembaga teknis kabupaten yang berbentuk badan! 
- Sebutkan lembaga-lembaga teknis yang berbentuk kantor di kabupaten! 
- Apakah tugas dari dinas daerah? 
- Jelaskan tiga fungsi dinas daerah kabupaten! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN Kumai Hilir 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : IV/I 
ALOKASI WAKTU  :  

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami sistem pemerintahan kabupaten kota 

dan propinsi 
KOMPETENSI DASAR : Menggambarkan struktur organisasi Kabupaten 

kota dan Propinsi 
INDIKATOR : - Membuat bagan struktur organisasi desa 

- Membuat bagan struktur organisasi 
pemerintahan kecamatan 

- Membuat bagan struktur organisasi 
pemerintahan kabupaten 

- Membuat bagan struktur organisasi 
pemerintahan propinsi 

- Menyebutkan batas-batas wilayah, desa, 
kecamatan, kabupaten, propinsi 

 
Tujuan Pembelajaran 
- Siswa dapat menyebutkan batas-batas wilayah desa setempat 
- Siswa dapat menyebutkan batas-batas wilayah kecamatan setempat 
- Siswa dapat mengenal nama-nama kota kabupaten dalam satu propinsi 
- Siswa dapat menyebutkan batas-batas wilayah kabupaten dan propinsi 
- Siswa dapat membuat bagan struktur kabupaten dan propinsi 
- Siswa dapat menggambarkan propinsi setempat 
 
 
Materi Pokok/ Pembelajaran 
- Struktur organisasi pemerintahan kabupaten/ kota 
- Struktur pemerintahan propinsi 
 
Metode Pembelajaran /Tehnik  
- Metode  : tugas ceramah, tanya jawab, diskusi, teknik 
 
Alat dan Sumber Bahan 
- Dari nara sumber bila ada: 
- Struktur organisasi pemerintahan kab/kota dan propinsi 

Misal : Pegawai kabupaten/ Kota dan Propinsi 
Kertas karton, spidol, penggaris dan lain-lain 
Buku-buku yang menunjang 
Peta propinsi setempat dan LKE 

 
Strategi Pembelajaran  
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Beroda, ucapan salam, pertanyaan 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan cara merancang struktur organisasi pemerintahan kabupaten/kota setempat 
- Menjelaskan cara merancang struktur organisasi pemerintahan propinsi setempat 
- Mengenal batas-batas wilayah kecamatan setempat 
- Mengenal batas-batas wilayah kabupaten setempat 
- Membaca buku yang relevan 
Kegiatan Akhir  
- Tanya jawab 
 

2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, tanya jawab 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan sistem pemerintahan kabupaten setempat 



- Siswa dibagi kelompok, membuat rancangan bagan struktur organisasi pemerintah kabupaten dibantu 
penjelasan guru 

- Penjelasan cara mempersentasikan struktur organisasi tersebut 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan Guru 
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Kebijaksanaan Guru 
Kegiatan Inti 
- Siswa masih dalam kelompok atau klasikal 
- Penjelasan cara menyusun bagan struktur pemerintahan propinsi 
- Mempresentasikan di depan kelas 
- Gambar propinsi setempat 
- Pemajangan struktur organisasi pemerintahan kabupaten, kota dan propinsi 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan guru 
 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan Awal 
- Kebijaksanaan guru 
Kegiatan Inti 
- Siswa diberi tugas membaca buku acuan menjawab pertanyaan buku acuan 
- Penjelasan ulang pada buku acuan 
- Anak ditugasi menghafal batas-batas wilayah keamatan, kabupaten, propinsi setempat 
- Penjelasan dan mengulang kembali sistem pemerintahan kecamatan, kabupaten, propinsi 
- Mempresentasikan di depan kelas lagi, bagi yang belum mendapat giliran 
Kegiatan Akhir 
- Kebijaksanaan guru 
 

5. Pertemuan V 
Kegiatan Awal 
- Kebijaksanaan guru 
Kegiatan Inti 
- Pemajangan struktur organisasi pemerintahan desa 
- Pemajangan struktur organisasi pemerintahan kecamatan 
- Pemajangan struktur organisasi pemerintahan kabupaten 
- Pemajangan struktur organisasi pemerintahan propinsi 
Kegiatan Akhir 
- Kebijaksanaan Guru 

 
Penilaian  
1. Tehnik 

Perbuatan, tertulis 
2. Prosedur  

Post test 
3. Bentuk 

Lisan dan tertulis 
4. Instrumen : 

Uraian/jawaban singkat 
1. Sebutkan batas-batas kabupaten di daerahmu! 
2. Sebutkan batas-batas wilayah propinsi di daerahmu! 
3. Sebutkan 10 nama-nama kota kabupate di daerah propinsimu! 
4. Siapakah yang mengepalai propinsi? 
5. Siapakah yang membantu gubernur dalam menjalankan tugas? 

Silahkan mengembangkan sendiri!! 
Gambarlah bagan struktur organisasi pemerintahan daerah kabupaten setempat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN Kumai Hilir 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : IV/II 
ALOKASI WAKTU  :  

 
 
 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami sistem pemerintahan tingkat pusat 
KOMPETENSI DASAR : Mengenal lembaga-lembaga negara dalam 

susunan pemerintahan tingkat pusat seperti 
HPR, DPR, Presiden MA, MK, BPK, dan lain-
lain 

INDIKATOR : - Menyebutkan lembaga pemerintahan tingkat 
pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK 
dan BPK 

- Menjelaskan wewenang tugas dan tanggung 
jawab lembaga-lembaga pemerintahan 
tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, 
MA, MK dan BPK 

- Menjelaskan fungsi dan tugas lembaga-
lembaga negara 

- Menjelaskan struktur lembaga-lembaga 
negara 

- Mengartikan kepanjangan lembaga-lembaga 
negara 

 
Tujuan Pembelajaran 
- Siswa dapat menyebutkan lembaga-lembaga tingkat pusat seperti MPR, DPR, MA, MK, BPK 
- Siswa dapat mencari dari berbagai sumber (misal:buku-buku, koran, majalah dsb) tentang lembaga-lembaga 

pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-lain 
- Siswa dapat membuat kliping dari berbagai sumber tentang kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintahan 

tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-lain 
- Siswa dapat mengomentari berbagai macam kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintahan tingkat pusat 

seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK berdasarkan hasil kliping 
- Siswa dapat mendiskusikan secara kelompok wewenang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga 

pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK 
- Siswa dapat merumuskan kesimpulan secara kelompok tentang wewenang dan tanggung jawab lembaga-

lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-lain 
- Siswa dapat melakukan diskusi kelas tentang wewenang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga 

pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-lain 
- Siswa dapat menyusun kesimpulan hasil diskusi kelas tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga 

pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-lain 
- Siswa memajangkan hasil kesimpulan dari diskusi kelas yang menarik 
 
Materi Pokok 
- lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-lain  
- susunan pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-lain 
 
Metode Pembelajaran /Tehnik  
tanya jawab, diskusi, ceramah 
Sumber Bahan 
- Buku-buku, majalah, koran dsb 
- Kertas karton, spidol, tipex, penggaris dll 
- Buku yang menunjang 
 
Strategi Pembelajaran  
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, tanya jawab 

 
 
 



Kegiatan Inti 
- Penjelasan tentang lembaga-lembaga tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-

lain 
- Penjelasan arti/ kepanjangan lembaga-lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti tersebut di atas 
- Penjelasan dari berbagai sumber yang ada di buku, majalah, koran tentang lembaga-lembaga 

pemerintahan tingkat pusat 
Kegiatan Akhir  
- Anak disuruh mempelajari lagi tentang pengertian lembaga-lembaga negara 
- Tanya jawab materi yang baru saja disampaikan 
 

2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, pertanyaan menuju pembelajaran 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan cara membuat kliping dari berbagai sumber seperti dari buku, majalah, koran dsb (secara 

kelompok) 
- Penjelasan mengomentari berbagai macam kegiatan yang didahulukan lembaga pemerintahan tingkat 

pusat 
Misal: mengadakan sidang dan lain-lain 
 

Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan guru 
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, dan menyanyikan Garuda Pancasila 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan wewenang/ tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti 

MPR, DPR, Presiden, MA,MK, BPK 
- Mendiskusikan secara kelompok tentang wewenang dan tugas serta tanggung jawab lembaga-lembaga 

tersebut di atas 
- Penjelasan cara menyimpulkan tentang tugas, wewenang, anggung jawab lembaga-lembaga 

pemerintahan tingkat pusat tersebut 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan guru 
 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan Awal 
- Berdoa, memberi salam, tanya jawab 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan cara menyusun kesimpulan hasil diskusi kelas tentang tugas dan tanggung jawab lembaga-

lembaga pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-lain 
- Cara memajangkan hasil kesimpulan dari diskusi kelas yang menarik 
Kegiatan Akhir 
- Kebijaksanaan guru 
 

Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan harian 
 

2. Prosedur  
Tertulis  

3. Bentuk Instrumen 
Uraian/ Jawaban Singkat 

4. Soal Instrumen : 
Aspek Penguasaan Konsep 
1. Jelaskan pengertian lembaga-lembaga pusat! 
2. Sebutkan lembaga-lembaga tingkat pusat! 
3. Apakah fungsi dan tugas lembaga-lembaga negara? 
4. Siapakah yang dimaksud dengan lembaga Eksekutif? 
5. Apa sajakah tugas MPR setelah terjadi perubahan UUD 1945? 
6. Sebutkan nama-nama Presiden di Indonesia! 
7. Sebutkan nama-nama wakil Presiden di Indonesia! 
 
 



Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu jika lembaga-lembaga tingkat pusat di demo akibat tidak puasan cara kerja mereka? 

Seterusnya: kebijaksanaan! 
 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu apa pentingnya kita mempelajari dan memahami lembaga-lembaga negara tingkat 

pusat? 
Skala Kuantitatif Aspek 1 Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah 
nilai 

- Jelaskan pengertian lembaga-lembaga 
pusat! 

- Sebutkan lembaga-lembaga tingkat 
pusat! 

- Apakah fungsi dan tugas lembaga-
lembaga negara? 

- Siapakah yang dimaksud dengan 
lembaga Eksekutif? 

- Sebutkan nama-nama Presiden di 
sekarang! 

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif Aspek II Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah 
nilai 

- Bagaimana sikap kamu jika meliahat 
anggota lembaga-lembaga negara 
yang bertengkar, di dalam sidang? 

 

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif Aspek II Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah 
nilai 

- Menurut pendapatmu apa pentingnya 
kita mempelajari fungsi dan tugas 
lembaga-lembaga negara? 

 

     

Jumlah      
 
Keterangan 

Jumlah nilai 
umenmlah instrskala x jujumlah

x diperoleh skor yang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN Kumai Hilir 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : IV/II 
ALOKASI WAKTU  :  
 
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami sistem pemerintahan tingkat pusat 
KOMPETENSI DASAR : Menyebutkan sistem pemerintahan tingkat pusat 
INDIKATOR : - Menjelaskan pengertian wilayah pemerintahan 

tingkat pusat 
- Menjelaskan sistem pemerintahan tingkat 

pusat 
- Menyebutkan susunan organisasi 

pemerintahan tingkat pusat 
- Membuat bagan struktur organisasi 

pemerintahan tingkat pusat 
- Menjelaskan tugas wewenang dan tanggung 

jawab pemerintah pusat 
 
Tujuan Pembelajaran 
- Siswa dapat memahami wilayah pemerintahan tingkat pusat 
- Siswa dapat memahami sistem pemerintahan tingkat pusat 
- Siswa dapat memahami susunan organisasi pemerintahan tingkat pusat 
- Siswa dapat memahami struktur organisasi pemerintahan tingkat pusat 
- Siswa dapat memahami tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat 

seperti : Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri 
 
Materi Pembelajaran 
- Lembaga dan susunan pemerintahan pusat 
- Struktur Organisasi pemerintahan tingkat pusat 

Seperti: Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri 
 

Metode Pembelajaran /Tehnik  
- Metode : tugas, tanya jawab, ceramah , diskusi  
- Tehnik  : Lisan, tertulis 

 
Alat dan Sumber Bahan 
- Alat : format wawancara, kertas, karton, spidol, tipex 
- Sumber :     -    nara sumber (pegawai pemerintahan) 

- Buku-buku yang relevan 
- Struktur organisasi pemerintahan pusat 

 
Strategi Pembelajaran/ Langkah-langkah Kegiatan 
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Tanya jawab tentang materi pemerintahan pusat 

Misalnya : -    Kalian tinggal di negara mana? 
- Siapa pemimpin nengaramu? 
- Siapa nama presidenmu? 

Kegiatan Inti 
- Siswa ditugasi membaca buku acuan, kemudian guru menjelaskan materi tentang pengertian wilayah 

pemerintahan tingkat pusat dan sistem pemerintahan tingkat pusat 
- Tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan 
Kegiatan Akhir  
- Mengulang materi yang telah disampaikan dengan menjawab pertanyaan guru secara lisan 
- Membuat rangkuman tentang materi wilayah pemerintahan tingkat pusat dan sistem pemerintahannya 

pada buku catatan 
 
 
 
 



2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Tanya jawab materi yang lalu 

Seperti : -    Wilayah Indonesia terdiri dari berapa propinsi? 
- Propinsi termuda adalah… 
- Ibu kota negara terletak di… 
- Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan … 

Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan materi tentang Bagan Struktur Organisasi pemerintah pusat sesuai buku panduan 
- Siswa dibagi per kelompok untuk membuat rancangan struktur organisasi pemerintahan pusat 
- Dibawah bimbingan guru siswa menyusun bagan struktur organisasi pemerintah pusat 
- Melalui wakil kelompok siswa mempresentasikan hasil kerja ke muka kelas 
Kegiatan Akhir  
- Pemanjangan bagan Struktur Organisasi pemerintah pusat, setelah dikoreksi dan dibenahi sesuai dengan 

acuan 
3. Pertemuan III 

Kegiatan Awal  
- Mengulang materi yang telah lalu dengan tanya jawab singkat, seperti: 

a. Presiden sebagai … pusat 
b. Siapa yang membantu presiden dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? 

Kegiatan Inti 
- Siswa ditugasi membaca buku acuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan pusat, 

guru menjelaskan materi tersebut 
- Siswa ditugasi membuat rangkuman tentang tugas wewenang: Presiden, wakil presiden, para menteri 
- Tanya jawab singkat tentang materi tersebut 

Seperti:  Apa tugas menteri dalam negeri? 
  Apa tugas menteri pendidikan? 
  Apa tugas menteri kesehatan? 

Kegiatan Akhir  
- Mengulang materi yang telah disampaikan dengan tanya jawab 
- Membuat rangkuman materi tentang tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintahan pusat 
- Menanyakan materi yang belum dipahami pada guru 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan Awal 
- Membaca dan memahami materi pada buku acuan 
- Tanya jawab singkat tentang materi 

Wilayah pemerintah pusat, sistem pemerintahan, organisasi pemerintahan tingkat pusat dan tugas, 
wewenang serta tanggung jawab pemerintah pusat 
 
 
 
 

 
Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN Kumai Hilir 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : IV/II 
ALOKASI WAKTU  :  

 
 
 
STANDAR KOMPETENSI : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi 

dilingkungannya 
KOMPETENSI DASAR : Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya 
INDIKATOR : - Menjelaskan pengertian globalisasi di 

lingkungannya 
- Membandingkan Pengaruh positif dan 

negatif globalisasi di lingkungan 
 
Tujuan Pembelajaran 
- Siswa dapat menyebutkan tentang globalisasi di lingkungan 
- Siswa dapat mencari dari berbagai sumber misal: dari buku-buku, koran majalah dsb. 
- Siswa dapat membuat kliping tentang globalisasi di lingkungannya, dari berbagai 

sumber misal dari majalah, koran, dsb 
- Siswa dapat membandingkan kehidupan masyarakat lingkungan sebelum dan 

sesudah globalisasi 
- Siswa dapat mengidentifikasikan kehidupan masyarakat lingkungan sebelum dan 

sesudah globalisasi 
- Siswa dapat mendiskripsikan contoh-contoh globalisasi yang terjadi dilingkungannya 
- Siswa dapat mendiskusikan pengaruh positif dan negatif globalisasi 
- Siswa dapat menyusun kesimpulan hasil diskusi tentang pengaruh positif dan negatif 

globalisasi dilingkungannya 
- Siswa dapat memajangkan hasil diskusi yang menarik 
 
Materi Pembelajaran/ Materi Pokok 
- Pengertian globalisasi dilingkungan 
- Contoh-contoh globalisasi dilingkungan 
- Pengaruh positif dan negatif globalisasi dilingkungan 

 
Metode Pembelajaran /Tehnik  
- Metode  : tanya jawab, ceramah, tugas, diskusi  
- Tehnik :  

 
Sumber Belajar 
Buku-buku yang relevan dan menunjang / lihat silabus 
 
Strategi Pembelajaran/ Langkah-langkah Pembelajaran  
1. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam kepada siswa dan pertanyaan 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan pengertian globalisasi dilingkungannya 
- Penjelasan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya 

Misal: Sikap gaya hidup untuk menghargasi waktu 
- Penjelasan tentang makanan anak-anak sekarang yang lebih menyukai makanan siap saji 

Contoh: 
- Penjelasan mencari sumber dari buku-buku, koran, majalah dsb 
- Siswa disuruh mencari contoh-contoh dilingkungan masing-masing 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan guru 
 
 
 
 
 



2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, pertanyaan menuju pembelajaran 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan cara membuat kliping tentang globalisasi dilingkungan dan mencari dari berbagai sumber 

misalnya: dari buku-buku, koran, majalah dsb 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan Guru 
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Berdoa, memberi salam, pertanyaan menuju pembelajaran 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan kehidupan masyarakat lingkungan sebelum dan sesudah globalisasi: contoh yang mudah 

adalah: peralatan rumah tangga dan lain-lain 
- Penjelasan mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi di lingkungan masing-masing khususnya, dan 

masyarakat umumnya. 
Misal: Jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan dsb. 

- Penjelasan mendiskripsikan contoh-contoh globalisasi yang terjdadi di lingkungan 
Misal: guru sendiri yang mencari contoh kebijaksanaan 

- Diskusi pengaruh positif dan negatif 
Dampak positif : kebijaksanaan guru 
Dampak negatif : kebijaksanaan guru 

Kesimpulan 
- Dengan adanya globalisasi kita harus beriskap arif dengan cara dapat memilih-milih mana yang dapat 

membawa kebaikan dan mana yang dapat membawa keburukan bagi kita 
Kegiatan Akhir  
- Tanya jawab tentang materi yang disampaikan 
- Siswa diajak menyanyikan dari Sabang sampai Merauke 
 

Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan harian 
2. Teknik Performance  

Tertulis  
3. Bentuk Instrumen 

Uraian/ Jawaban Singkat 
4. Soal Instrumen : 

Aspek Penguasaan Konsep 
1. Jelaskan pengertian globalisasi! 
2. Sebutkan tiga pengaruh globalisasi! 
3. Sebutkan makanan yang merupakan asli dari Indonesia! 
4. Sebutkan 3 contoh tarian dari daerah Bali! 
5. Sebutkan 5 suku bangsa yang kamu ketahui! 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu apabila ada bangsa yang lain ingin merusak budaya bangsa Indonesia 
 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu dengan adanya globaisasi ini bagaimana menyikapinya 

5. Instrumen Penilaian 
 

Skala Kuantitatif Aspek I Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah 
nilai 

1. Jelaskan pengertian globalisasi 
2. Sebutkan pengaruh adanya globalisasi 
3. Sebutkan makanan yang merupakan asli 

dari jawa tengah dan asalnya 
4. Apakah dapak positif dengan adanya 

globalisasi 
5. Sikap yang bagaimana yang dapat kamu 

tunjukkan untuk menghadapi adanya 
globalisasi 

 

     

Jumlah      



 
Skala Kuantitatif Aspek II Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah 
nilai 

Bagaimana sikap kita dengan adanya 
globalisasi 
 

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif Aspek II Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah 
nilai 

Menurut pendapatmu apa pentingnya dengan 
adanya era globalisasi yang ada di Indonesia 
 

     

Jumlah      
 
Keterangan Penilaian 

Jumlah nilai 
umenmlah instrskala x jujumlah

x diperoleh skor yang 
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Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
SEKOLAH : MIN Kumai Hilir 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : IV/II 
ALOKASI WAKTU  :  
 
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi 

dilingkungannya 
KOMPETENSI DASAR : Mengidentifikasikan jenis-jenis budaya Indonesia 

yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan 
Internasional 

INDIKATOR : - Mendifinisikan pengertian kebudayaan 
- Menyebutkan ciri-ciri kebudayaan daerah di 

Indonesia 
- Menyebutkan jenis-jenis budaya daerah di 

Indonesia 
- Menyebutkan jenis-jenis kebudayaan yang 

pernah ditampilkan diluar negeri 
- Menjelaskan manfaat ditampilkannya 

kebudayaan daerah di luar negeri 
 
Tujuan Pembelajaran 
- Mengenal kebudayaan daerah di Indonesia 
- Memahami ciri-ciri budaya daerah  
- Mengenal jenis-jenis budaya daerah 
- Mengenal jenis-jenis budaya yang ditampilkan di luar negeri 
- Memahami manfaat ditampilkannya kebudayaan daerah di luar negeri 
 
 
Materi Pembelajaran 
- Jenis-jenis budaya Indonesia 
- Kebudayaan Indonesia yang ditampilkan di luar negeri 

 
Metode /Tehnik Pembelajaran 
- Metode  : Tugas, ceramah, tanya jawab, diskusi 
- Tehnik :  

 
Alat dan Sumber Bahan 
Alat  : Kertas, pen, spidol, penggaris, tipek 
Sumber : Buku-buku yang relevan, gambar rumah adat, tarian adat, lagu-lagu daerah, pakaian adat. 
 
Strategi Pembelajaran/ Langkah-langkah Pembelajaran  
9. Pertemuan I 

Kegiatan Awal  
- Tanya jawab dengan siswa tentang budaya serta kesenian yang ada di daerah sekitar 
Kegiatan Inti 
- Siswa disuruh membaca dan memahami buku acuan tentang budaya Indonesia 
- Guru menjelaskan tentang: 

Ciri-ciri kebudayaan, jenis-jenis kebudayaan di Indonesia 
- Dibawah bimbingan guru siswa mendiskuisikan kebudaayaan yang pernah ditampilkan di manca negara 

serta manfaatnya 
- Menyusun prosa: karangan tentang sikap serta pendapat kita setelah melihat ditampilkannya budaya diluar 

negeri 
Kegiatan Akhir  
- Siswa ditugasi mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan materi tersebut di atas (budaya 

Indonesia) 
- Tanya jawab singkat tentang budaya Indonesia 

10. Pertemuan II 
Kegiatan Awal  
- Mengulang materi tentang jenis-jenis budaya daerah dan jenis-jenis budaya daerah yang pernah 

ditampilkan diluar negeri 



- Tanya jawab singkat tentang materi tersebut 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan materi tentang kebudayaan daerah yang ditampilkan di luar negeri, kemudian membagi 

siswa dalam empat kelompok untuk mendiskusikan manfaat ditampilkannya budaya daerah di 
Mancanegara 

- Mendemonstrasikan hasil diskusi ke muka kelas 
- Pemajangan hasil diskusi 
Kegiatan Akhir  
Siswa ditugasi menjawab pertanyaan secara lisan contoh pertanyaan guru: 
- Sebutkan 3 jenis kebudayaan daedrah di Indonesia! 
- Wayang kulit, ukiran dan batik jenis karya seni dari daerah … 
- Sebutkan jenis budaya pertunjukan yang pernah digelar diluar negeri! 
- Apa manfaat pementasan budaya seni di mancanegara? 
 

11. Pertemuan III 
Kegiatan Awal  
- Mengulang materi tentang manfaat ditampilkannya kebudayaan di mancanegara 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan materi tentang jenis-jenis budaya Indonesia, pengertian budaya daerah, ciri-cirinya,jenis 

budaya yang ditampilkan di luar negeri, manfaat bagi bangsa Indonesia secara singkat/ pokok-pokoknya 
- Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi dari materi di atas 
- Siswa membuat prosa / karangan tetnang budaya Indonesia 
 
 
 
Kesimpulan 
- Dengan adanya globalisasi kita harus beriskap arif dengan cara dapat memilih-milih mana yang dapat 

membawa kebaikan dan mana yang dapat membawa keburukan bagi kita 
Kegiatan Akhir  
- Evaluasi 
- Siswa diajak menyanyikan dari Sabang sampai Merauke 
 

Penilaian  
5. Tehnik 

Perbuatan dan tertulis 
6. Prosedur 

Post test 
7. Bentuk 

Lisan, tertulis 
8. Instrumen 

6. Jawablah soal dibawah ini! 
a. Hasil cipta rasa dan karsa manusia yang mengandung unsur keindahan dan nilai luhur bangsa 

Indonesia adalah pengertian dari …. 
b. Kebudayaan daerah adalah…. 
c. Sebutkan 3 unsur kebudayaan… 
d. Tairan ada, rumah adat, lagu-lagu daerah, kesenian dan teater termasuk jenis-jenis budaya di 

Indonesia 
e. Tari gambyong berasal dari daerah …. 
f. Tari suedati berasdal dari daerah …. 
g. Rencong merupakan senjata dari daerah… 
h. Reog berasal dari daerah … 
i. Jenis pagelaran yang sering ditampilkan di luar negeri contohnya …. dan …. 

7. Buatlah satu karangan/ prosa yang bertema sikap kita terhadap tampilan budaya Indonesia di luar negeri 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
NIP. 150356820 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/I 
ALOKASI WAKTU : 
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami pentingnya keutuhan Negara kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) 
KOMPETENSI DASAR : Mendiskripsikan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) 
INDIKATOR : - Menjelaskan wilayah NKRI 

- Menyebutkan sikap memupuk rasa cinta tanah 
air  

- Menyebutkan alat-alat pemersatu bangsa 
- Menjelaskan bentuk pemerintahan Indonesia 
- Menjelaskan semboyan bangsa Indonesia  

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan wilayah NKRI 
- Siswa dapat menyebutkan 3 contoh perbuatan yang bisa memupuk rasa cinta tanah air 
- Siswa dapat menyebutkan alat-alat pemersatubangsa 
- Siswa dapat menjelaskan bentuk negara Indonesia 
- Siswa dapat menjelaskan bentuk pemerintahan Indonesia 
- Siswa dapat menjelaskan semboyan bangsa Indonesia 
 

II. Materi Pembelajaran 
-  Negara kesatuan Republik Indonesia 
- Wilayah Negara RI 
- Bentuk negara dan bentuk pemerintahan 
- Semboyan bangsa 
 

III. Metode/ Tehnik 
-  ceramah 
- tanya jawab 
- pemberian tugas 
- diskusi 
 

IV. Sumber Belajar (alat dan sumber) 
- Peta Indonesia 
- Teks Lagu wajib "Satu Nusa Satu Bangsa" 
- "Garuda Pancasila" 
- Lambang Negara 
- Buku paket dan penunjang yang relevan 
 

V. Langkah-langkah 
1.  Pertemuan 1 

Kegiatan Awal 
- Berdoa, memberi salam dan siswa diajak menyanyikan lagu "Satu Nusa Satu Bangsa" 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mencari wilayah NKRI pada peta Indonesia 
- Mendiskusikan tentang cara memupuk rasa cinta tanah air 
Kegiatan Akhir 
- Siswa disuruh lagi mempelajari tentang wilayah NKRI 
- Mencatat tentang contoh-contoh perbuatan yang bisa memupuk rasa cinta tanah air  
 

2. Pertemuan 2 
Kegiatan Awal 
- Tanya jawab mengulang materi yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Mencari informasi tentang macam-macam alat pemersatu bangsa 
- Mencari peraturan tentang bentuk negara pada UUD 1945 
- Tanya jawab tentang alat pemersatu bangsa 
 



Kegiatan Akhir  
- Mencatat tentang alat pemersatu bangsa dan bentuk negara kita 
 

3. Pertemuan 3 
Kegiatan Awal 
- Siswa diajak menyanyikan lagu "Garuda Indonesia" 
Kegiatan Inti 
- Tanya jawab tenang bentuk pemerintahan 
- Dengan mengamati lambang negara siswa menyebutkan tentang bagian-bagian dari lambang negara 
- Siswa menjelaskan semboyan bangsa yang terdapat pada lambang negara 
Kegiatan Akhir 
- Siswa diajak lagi menyanyikan lagu "Garuda Pancasila" 

 
VI. Penilaian 

1.  Tehnik 
Lisan, tertulis 

2. Prosedur 
Post Tes  

3. Bentuk Tes 
- Uraian 
- Jawaban Singkat 

4. Soal/ Instrumen 
Aspek Penguasaan Konsep 
1. Jelaskan batas wilayah NKRI! 
2. Sebutkan contoh sikap memupuk rasa cinta tanah air! 
3. Jelaskan mengapa memilih bentuk pemerintahan kesatuan! 
4. Jelaskan mengapa memilih bentuk pemerintahan republik! 
5. Apa semboyan bangsa kita, dan jelaskan artinya! 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu jika pada waktu upacara bendera temanmu mengajak berbicara! 

 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu apa pentingnya kita menjaga alat-alat pemersatu bangsa? 
 
5. Instrumen Penilaian 

Skala Kuantitatif Aspek 1 Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

1. Jelaskan batas wilayah NKRI! 
2. Sebutkan contoh sikap memupuk rasa 

cinta tanah air! 
3. Jelaskan mengapa memilih bentuk 

pemerintahan kesatuan! 
4. Jelaskan mengapa memilih bentuk 

pemerintahan republik! 
5. Apa semboyan bangsa kita, dan jelaskan 

artinya! 

     

Jumlah      
 
 
 
 
 
 

Skala Kuantitatif Aspek 2 Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Bagaimana sikapmu jika pada waktu upacara 
bendera temanmu mengajak berbicara? 

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif Aspek 3 Sikap Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Menurut pendapatmu apa pentingnya kita 
menjaga alat-alat pemersatu bangsa? 

     

Jumlah      



 
Penilaian Aspek 

Jumlah Nilai = 
Instrumenjumlah  x skalajumlah 

10x diperoleh  yangskor  

 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
NIP. 150356820 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/I 
ALOKASI WAKTU :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami pentingnya keutuhan Negara kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) 
KOMPETENSI DASAR : Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) 
INDIKATOR : - Menjelaskan pentingnya rasa persatuan dan 

kesatuan 
- Menjelaskan akibat bila tidak ada rasa persatuan 

dan kesatuan 
- Menjelaskan cara memelihara persatuan dan 

kesatuan 
-  Menjelaskan pengertian wawasan nusantara 
- Menyebutkan contoh cara memupuk rasa 

kebangsaan antar suku bangsa 
- Menyebutkan manfaat melestarikan budaya 

daerah 
- Menyebutkan contoh cara melestarikan budaya 

daerah 
- Membuat kliping tentang budaya daerah 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan 
- Siswa dapat menjelaskan akibat bila tidak ada rasa persatuan dan kesatuan 
- Siswa dapat menjelaskan cara memelihara persatuan dan kesatuan 
- Siswa dapat menjelaskan pengertian wawasan nusantara 
- Siswa dapat menyebutkan contoh cara memupuk rasa kebangsaan antar suku bangsa 
- Siswa dapat menyebutkan manfaat melestarikan budaya daerah 
- Siswa dapat menyebutkan contoh cara melestarikan budaya daerah 
- Siswa dapat membuat kliping tentang budaya daerah 
 

II. Materi Pembelajaran 
-  Keutuhan NKRI 
- Wawasan Nusantara 
- Perbedaan dalam ikatan Persatuan Indonesia 
- Peranan budaya daerah 
 

III. Metode/ Tehnik Pembelajaran 
-  ceramah 
- tanya jawab 
- pemberian tugas 
- diskusi 
 

IV. Sumber Bahan 
- Buku paket dan penunjang yang relevan 
- Teks Lagu wajib "Dari Sabang Sampai Merauke" 
- Gambar-gambar budaya daerah 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1.  Pertemuan 1 

Kegiatan Awal 
- Siswa diajak menyanyikan lagu "Dari Sabang Sampai Merauke" 
Kegiatan Inti 
- Tanya jawab tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan 
- Mendiskusikan tentang akibat bila tidak ada rasa persatuan dan kesatuan 
Kegiatan Akhir 
- Menyanyikan lagu "Dari Sabang Sampai Merauke" 
 
 



2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal 
- Tanya jawab materi pelajaran lalu 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan cara memelihara persatuan dan kesatuan 
- Tanya jawab tentang cara menjaga persatuan dan kesatuan 
- Berdiskusi tentang wawasan nusantara 
Kegiatan Akhir  
- Kebijaksanaan Guru 
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal 
- Tanya jawab tentang macam-macam kebudayaan di Indonesia 
Kegiatan Inti 
- Siswa mencari informasi tentang keragaman budaya daerah 
- Mendiskusikan cara memupuk rasa kebangsaan melalui budaya daerah 
- Tanya jawab tentang manfaat melestarikan budaya daerah 
Kegiatan Akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi macam-macam budaya di Indonesia dan manfaat melestarikannya 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan Awal 
- Menunjukkan gambar-gambar budaya daerah 
Kegiatan Inti 
- Tanya jawab tentang melestarikan budaya daerah 
- Membuat kliping tentang budaya daerah 
Kegiatan Akhir 
- Menjelaskan supaya lebih indah kliping diberi hiasan dan gambar berwarna 
 

VI. Penilaian 
1.  Tehnik 

Lisan, tertulis, perbuatan 
2. Prosedur 

Post Tes  
3. Bentuk Tes 

Uraian, jawaban Singkat 
4. Soal/ Instrumen 

Aspek Penguasaan Konsep 
1. Sebutkan 3 manfaat rasa persatuan dan kesatuan! 
2. Sebutkan 3 akibat bila tidak ada persatuan dan kesatuan! 
3. Sebutkan 3 cara memelihara persatuan dan kesatuan! 
4. Apakah pengertian wawasan nusantara? 
5. Mengapa wawasan nusantara memiliki kedudukan penting dalam mempersatukan wilayah negara 

kesatuan Republik Indonesia! 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana pandanganmu terhadap adanya masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan dirinya dari 

NKRI 
 

Aspek Sikap Sosial 
- Apabila di sekolahmu diadakan pertandingan sepak bola antar kelas, sikap apa yang harus 

dikembangkan agar kelasmu dan menjadi juara kelas? 
 
5. Instrumen Penilaian 

Skala Kuantitatif Aspek 1 Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

1. Sebutkan 3 manfaat adanya rasa 
persatuan dan kesatuan! 

2. Sebutkan 3 akibat bila tidak ada persatuan 
dan kesatuan! 

3. Sebutkan 3 cara memelihara persatuan 
dan kesatuan! 

4. Apakah pengertian wawasan nusantara? 
5. Mengapa wawasan nusantara memiliki 

kedudukan penting dalam mempersatukan 
wilayah negara kesatuan Republik 
Indonesia? 

     



 
Skala Kuantitatif Aspek 2 Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Bagaimana pandanganmu terhadap adanya 
masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan 
dirinya dari NKRI? 

     

 
Skala Kuantitatif Aspek 3 Sikap Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Apabila di sekolahmu diadakan pertandingan 
sepak bola antar kelas, sikap apa yang harus 
dikembangkan agar kelasmu kompak dan 
menjadi juara kelas? 

     

 
 
 
Keterangan 
Penilaian Aspek 

Jumlah Nilai = 
Instrumenjumlah  x skalajumlah 

10x diperoleh  yangskor  

 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
NIP. 150356820 

 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/I 
ALOKASI WAKTU :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami pentingnya keutuhan Negara kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) 
KOMPETENSI DASAR : Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga 

perilaku keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

INDIKATOR : - Menjelaskan pengertian pahlawan 
- Menyebutkan perilaku pahlawan 
- Menunjukkan contoh perbuatan, sikap 

kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari 
- Menyebutkan yang dimaksud negara nusantara 

satu 
- Menjelaskan penyebab kegagalan bangsa 

Indonesia dalam mengusir penjajah 
- Menyebutkan pahlawan kemerdekaan 
- Menyebutkan pahlawan revolusi 
- Menjelaskan perbedaan pahlawan kemerdekaan 

dengan pahlawan revolusi 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan pengertian pahlawan 
- Siswa dapat menyebutkan perilaku pahlawan 
- Siswa dapat menunjukkan contoh perbuatan, sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari 
- Siswa dapat menyebutkan yang dimaksud negara nusantara satu 
- Siswa dapat menjelaskan penyebab kegagalan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah 
- Siswa dapat menyebutkan pahlawan kemerdekaan 
- Siswa dapat menyebutkan pahlawan revolusi 
- Siswa dapat menjelaskan perbedaan pahlawan kemerdekaan dengan pahlawan revolusi 
 

II. Materi Pembelajaran 
-  Perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI 
 

III. Metode/ Tehnik Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, diskusi 
 

IV. Sumber Bahan 
- Gambar pahlawan 
- Buku paket dan buku penunjang yang relevan 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1.  Pertemuan 1 

Kegiatan Awal 
- Memberi salam 
- Mengatur tempat duduk 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Tanya jawab materi yang pernah diajukan 
Kegiatan Inti 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru 
- Menunjukkan gambar pahlawan dan menjelaskannya 
- Berdiskusi pengertian pahlawan 
- Mencari informasi contoh perbuatan, sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari 
 
Kegiatan Akhir 
- Tanya jawab materi 
- Merangkum materi yang telah diajarkan 
 
 
 



2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal 
- Memberi salam 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Tanya jawab materi yang telah diajarkan 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan materi 
- Berdiskusi menunjukkan perbuata, sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari 
- Secara berkelompok membahas yang dimaksud negara nusantara satu 
- Siswa menyampaikan hasil diskusi dan bahasa 
Kegiatan Akhir  
- Tanya jawab materi 
- Menulis PR 
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal 
- Memberi salam 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Tanya jawab materi yang telah diajarkan 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan penyebab kegagalan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan tentang pahlawan 

kemerdekaan 
- Berdiskusi penyebab kegagalan bangsa Indonesia mengusir penjajah 
- Mencari informasi tentang pahlawan kemerdekaan 
Kegiatan Akhir 
- Siswa merangkum materi 
- Tanya jawab materi 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan Awal 
- Memberi salam 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Tanya jawab materi yang telah diajarkan 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan pahlawan revolusi dan pahlawan  
- Berdiskusi membahas pahlawan revolusi dan pahlawan kemerdekaan 
- Mencari informasi perbedaan pahlawan revolusi dengan pahlawan kemerdekaan 
Kegiatan Akhir 
- Mengadakan tanya jawab materi yang telah diajarkan 
- Menulis PR 
 

VI. Penilaian 
1.  Jenis 

Ulangan 
2. Tehnik 

Tertulis  
3. Bentuk Instrumen 

Uraian 
4. Soal/ Instrumen 

Aspek Penguasaan Konsep 
-  Apakah yang dimaksud pengertian pahlawan? 
-  Sebutkan 3 perilaku kepahlawanan? 
- Apakah yang dimaksud negara nusantara satu? 
- Sebutkan pahlawan kemerdekaan? 
- Jelaskan perbedaan pahlawan kemerdekaan dengan pahlawan revolusi? 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 

- Apa yang kamu lakukan bila temanmu sakit di sekolah? 
-  

Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu apa yang menyebabkan kegagalan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah! 

 
 
 
 
 



Penilaian 
- Aspek penguasaan konsep benar x 2  = 10 
- Aspek ketrampilan sosial benar dinilai  
 5 salah dinilai 2    = … 
- Aspek sikap sosial benar dinilai 5 
 salah dinilai 2    = … 
       _______ 
       = ….  : 2 =  
 

 
Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/I 
ALOKASI WAKTU :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami peraturan perundang-undangan tingkat 

pusat dan daerah 
KOMPETENSI DASAR : Menjelaskan pengertian dan pentingnya suatu 

peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan 
daerah 

INDIKATOR : - Menjelaskan pengertian peraturan tingkat pusat 
- Menceritakan tentang peraturan tingkat pusat 
- Menceritakan tentang peraturan tingkat daerah 
- Menyebutkan pentingnya peraturan perundang-

undangan 
- Menjelaskan pejabat yang berwenang membuat 

peraturan perundang-undangan tingkat pusat 
- Menyebutkan akibat bila tidak ada peraturan 
- Menuliskan bunyi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 
- Menjelaskan sifat hukum 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan pengertian peraturan tingkat pusat 
- Siswa dapat menceritakan tentang peraturan tingkat pusat 
- Siswa dapat menceritakan tentang peraturan tingkat daerah 
- Siswa dapat menyebutkan pentingnya peraturan perundang-undangan 
- Siswa dapat menjelaskan pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat pusat 
- Siswa dapat menyebutkan akibat bila tidak ada peraturan 
- Siswa dapat menuliskan bunyi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 
- Siswa dapat menjelaskan sifat hukum 
 

II. Materi Pokok 
-  Peraturan perundang-undangan tingkat pusat 
- Peraturan perundang-undangan tingkat daerah 
 

III. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tugas, tanya jawab, diskusi 
 

IV. Teknis 
- Tes lisan, tes tertulis 

V. Alat/ Sumber Belajar 
Alat   : Tata urutan perundang-undangan 
Sumber belajar : Kurikulum KTSP, buku yang relevan 
 

VI. Strategi Pembelajaran 
1.  Pertemuan 1 

Kegiatan Awal 
Guru memberi pertanyaan tentang: 
- Siapa yang membuat peraturan di sekolah? 
- Bagaimana bila peraturan sekolah dilanggar? 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan tentang tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
- Penjelasan tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat 
- Siswa berdiskusi tentang perundang-undangan di Indonesia 
 
Kegiatan Akhir 
- Siswa menulis rangkuman 
- Siswa menulis PR 
 
 
 
 



2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal 
Memberi pertanyaan tentang: 
- Tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
- Peraturan perundang-undangan tingkat pusat mencakup 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan guru tentang peraturan perundang-undangan tingkat daerah 
- Siswa secara berkelompok berdiskusi tentang macam-macam peraturan daerah  
- Merekap hasil diskusi 
Kegiatan Akhir  
- Siswa menulis rangkuman 
- Tanya jawab materi 
- Menulis PR 
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal 
Guru memberi pertanyaan tentang: 
- Siapakah yang berwenang menyusun Raperda? 
- Apakah yang kamu ketahui tentang peraturan daerah propinsi? 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan guru tentang pejabat yang berwenang membuat peraturan tingkat pusat 
- Siswa berdiskusi tentang akibat bila tidak ada peraturan 
Kegiatan Akhir 
- Siswa menulis rangkuman 
- Tanya jawab materi 
- Menulis PR 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan Awal 
Pertanyaan-pertanyaan guru tentang: 
- Apa yang kau ketahui tentang Perpres? 
- Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang … 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan tentang kedudukan UUD 1945 dalam tingkatan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia 
- Penjelasan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 
- Penjelasan tentang sifat hukum 
Kegiatan Akhir 
- Siswa menulis rangkuman 
- Tanya jawab materi 
- Menulis PR 
 

VI. Penilaian 
1.  Tehnik 

Lisan, tertulis 
2. Prosedur 

Ulangan harian 
3. Bentuk Tes 

Uraian, jawaban Singkat 
4. Soal/ Instrumen 

Aspek Penguasaan Konsep 
-  Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dibuat oleh … 
- Hukum bersifat memaksa artinya … 
- Sebutkan 3 pentingnya peraturan perundang-undangan? 
- Mengapa suatu Perda yang telah ditetapkan harus diundangkan? 
- Mengapa masyarakat daerah perlu memberi masukan terhadap suatu rancangan Perda? 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana seandainya Peraturan Peraturan Daerah itu isinya bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang tinggi? 
 

Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu apa pentingnya kita mematuhi peraturan? 
 
 
 
 



 
Skala Kuantitatif Aspek 1 Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

1. Peraturan Perundang-undangan tingkat 
pusat dibuat oleh … 

2. Hukum bersifat memaksa artinya … 
3. Sebutkan 3 pentingnya peraturan 

perundang-undangan? 
4. Mengapa suatu Perda yang telah 

ditetapkan harus diundangkan? 
5. Mengapa masyarakat daerah perlu 

memberi masukan terhadap suatu 
rancangan Perda? 

     

 
Skala Kuantitatif Aspek 2 Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Bagaimana seandainya Peraturan Daerah itu 
isinya bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi? 

     

 
Skala Kuantitatif Aspek 3 Sikap Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Menurut pendapatmu apa pentingnya bila kita 
mematuhi peraturan? 

     

 
 

Keterangan 
Penilaian Aspek 

Jumlah Nilai = 
Instrumenjumlah  x skalajumlah 

10x diperoleh  yangskor  

 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
NIP. 150356820 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/I 
ALOKASI WAKTU :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami peraturan perundang-undangan tingkat 

pusat dan  daerah 
KOMPETENSI DASAR : 2.2. Memberikan contoh peraturan perundang-

undnagan tingkat pusat dan daerah 
INDIKATOR : - Memberi contoh 3 peraturan perundang-

undangan tingkat pusat 
- Memberi contoh peraturan perundang-undangan 

tingkat daerah 
- Menjelaskan UU Perpajakan 
- Menjelaskan UU anti korupsi 
- Menjelaskan syarat mengendarai sepeda motor 
- Menjelaskan bahaya merokok 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat memberi contoh 3 peraturan perundang-undangan tingkat pusat 
- Siswa dapat memberi contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah 
- Siswa dapat menjelaskan UU Perpajakan 
- Siswa dapat menjelaskan UU anti korupsi 
- Siswa dapat menjelaskan syarat mengendarai sepeda motor 
- Siswa dapat menjelaskan bahaya merokok 
 

II. Materi Pokok 
-  Peraturan perundang-undangan tingkat pusat daerah 

 
III. Sumber Belajar 

- Kurikulum KTSP, buku semester yang relevan 
 

IV. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tugas, tanya jawab 

 
V. Strategi Pembelajaran 

1.  Pertemuan 1 
Pendahuluan 
- Guru memberi pertanyaan peraturan tertulis yang membuat peraturan tertulis dan peraturan tidak 

tertulis 
- Siapa yang membuat peraturan di rumahmu 
- Siapa yang membuat peraturan di sekolahmu 
Kegiatan Inti 
- Guru memberi contoh peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis 
- Contoh peraturan tertulis: 

UUD 45 
UU Perkoperasian No. 25/92 
UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 
Tata tertib 

- Contoh peraturan tidak tertulis 
Adat istiadat 
Sopan santun 
Tata krama 

- Memberi contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat 
- UU No. 25/90 – Perkoperasian  
- UU No. 20/2003 – Sistem Pendidikan Nasional 
- UU No. 14/92 – UU Lalu Lintas  

- Guru memberi contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah 
- No. 10/200 tentang APBD desa 
- No. 9/200 Tata kerja pemerintah desa 
- No. 8/200 tentang APBD 



- Penutup : murid disuruh mencatat rangkuman yang dijelaskan guru mengenai peraturan yang 
dijelaskan dan tidak tertulis  
- UU yang dibuat di pusat 
- UU yang dibuat di daerah 
- Yang membuat UU 

 
2. Pertemuan II 

Pendahuluan: Guru memberi pertanyaan: 
- Yang membuat UU adalah …  
- Contoh peraturan tertulis adalah … 
- Contoh peraturan tidak tertulis ialah … 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan UU Perpajakan 
- Guru menjelaskan UU anti narkotika 
- Guru menjelaskan bahaya narkotika 
- Guru menjelaskan manfaat pajak bagi pembangunan bangsa 
- Guru menjelaskan yang wajib membayar pajak 
- Contoh UU Narkotika No. 9/1976 
- Contoh UU Perpajakan No. … 
- UU dibuat Presiden dengan persetujuan DPR (pusat) 
- UU di daerah di buat pemerintah daerah dengan persetujuan DPBD 
Penutup: 
Murid disuruh mencatat 
- Manfaat pajak bagi bangsa dan negara 
- Bahaya narkotika bagi yang menggunakan 
- Yang wajib membayar pajak 
- UU Perpajakan No  
- UU Narkotika No  
- UU dibuat : Presiden + DPR 
- Perda dibuat : Pemerintah daerah dan DPRD 
 

3. Pertemuan III 
Pendahuluan 
Guru memberi pertanyaan: 
- Siapa yang membuat UU 
- Siapa yang membuat Perda 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan UU No. 14 1992 masalah UU lalu lintas 
- Menjelaskan bahaya merokok 
- Syarat naik sepeda motor tidak kena tilang 
- Menjelaskan UU anti merokok No.  
Penutup  
Guru memberi tugas di rumah sebagai berikut : 
- Apa bahaya merokok bagi kesehatan tubuh 
- Apa sebab naik sepeda motor harus pakai helm 
- Sebutkan syarat naik sepeda motor tidak kena tilang 
- UU anti merokok dibuat … 

4. Pertemuan IV 
- Mengadakan evaluasi, analisa perbaikan/ pengayaan 
 

VI. Penilaian 
1.  Jenis tagihan 

Ulangan harian 
2. Tehnik 

Tertulis  
3. Bentuk Instrumen 

Uraian/ jawab singkat 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Soal/ Instrumen 
-  Sebutkan 3 jenis UU yang dibuat Presiden dan DPR! 
-  Sebutkan 3 jenis UU yang dibuat pemerintah daerah dan DPRD! 
- UU Perpajakan yang dibuat Predisen dan DPR adalah No. … tahun …  
- UU No. 14/92 mengatur masalah … 
- Syarat naik sepeda motor tidak kena tilang harus membawa … 
- UU anti merokok yang dibuat Daerah DKI No. … 
- Bahaya merokok yang tertera dalam bungkus rokok berbunyi … 
- UU dibuat Presiden dengan persetujuan … 
- Penghargaan pemerintah pada daerah yang berhasil melaksanakan UU lalu lintas adalah … 
- Perda dibuat oleh … dan …. 
 
 

 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
NIP. 150356820 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/I 
ALOKASI WAKTU : 
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami kebebasan berorganisasi 
KOMPETENSI DASAR : Mendiskripsikan pengertian berorganisasi 
INDIKATOR : - Menjelaskan pengertian berorganisasi 

- Mendiskripsikan kebebasan berorganisasi 
- Kebebasan berorganisasi dilindungi oleh UU 
- Menjelaskan cara-cara berorganisasi 
- Manfaat berorganisasi  

 
I. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menjelaskan dampak yang terjadi jika tidak melaksanakan aturan kesehatan 
Dapat membuat daftar nama penyakit menular dan tidak menular 
Menjelaskan penyebab timbulnya penyakit 
Manfaat sayur-sayuran 
Dapat membiasakan hidup di lingkungan bersih 
 

II. Materi Pokok 
Organisasi di sekolah 

 
III. Sumber Belajar 

Buku paket, buku penunjang yang relevan 
 
 
 
IV. Strategi Pembelajaran 

1.  Pertemuan 1 
Berakhir pembelajaran siswa dapat :  
- Menjelaskan yang dimaksud organisasi 
- Menjelaskan tentang pengertian berorganisasi 
 

2. Pertemuan II 
- Menjelaskan bahwa berorganisasi dilindungi UU 
- Menjelaskan cara-cara berorganisasi 
 

3. Pertemuan III 
- Memahami contoh kebebasan berorganisasi di sekolah 
- Manfaat berorganisasi 

 
V. Metode/ Teknik 

Ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas 
1.  Pertemuan 1 

Kegiatan awal : 
- Tanya jawab tentang koperasi sekolah 
Kegiatan Inti: 
- Guru menjelaskan tentang pengertian organisasi 
- Guru menjelaskan yang dimaksud berorganisasi 
Kegiatan Akhir: 
- Siswa disuruh menjelaskan tentang pengertian organisasi dan pengertian berorganisasi 

2.  Pertemuan 2 
Kegiatan Awal: 
- Tanya jawab tentang arti organisasi 
Kegiatan Inti: 
- Guru menjelaskan bahwa berkumpul dan berorganisasi dilindungi UU 
- Guru menjelaskan tentang tata cara berorganisasi 
Kegiatan Akhir 
- Siswa disuruh menyebutkan UU yang mengatur tentang kebebasan berkumpul, bermusyawarah untuk 

berorganisasi 
 



3.  Pertemuan 3 
Kegiatan Awal 
- Tanya jawab tentang tata cara berorganisasi 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan contoh-contoh kebebasan berorganisasi di sekolah 
- Manfaat berorganisasi 
Kegiatan Akhir  
- Siswa disuruh menjelaskan contoh-contoh kebebasan berorganisasi di sekolah 
 

VI. Penilaian 
1.  Tehnik 

Lisan, tertulis 
2. Prosedur 

Ulangan harian 
3. Bentuk Instrumen 

Uraian/ jawaban Singkat 
4. Soal/ Instrumen 

Aspek Penguasaan Konsep 
-  Jelaskan yang dimaksud dengan organisasi 
- Jelaskan yang dimaksud dengan berorganisasi 
- Sebut pasal UUD '45 yang mengatur dan melindungi orang yang berkumpul dan bermusyawarah 

untuk berorganisasi 
- Menjelaskan tata cara berorganisasi 
- Menyebutkan syarat-syarat berdirinya suatu organisasi  
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu bila kamu ditunjuk sebagai pimpinan suatu organisasi 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu apa yang harus kamu lakukan bila ada anggota suatu organisasi yang 

melanggar aturan tersebut  
 
5.  Instrumen Penilaian 

Skala Kuantitatif Aspek 1 Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan 
organisasi 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan 
berorganisasi 

3. Sebut pasal UUD '45 yang mengatur dan 
melindungi orang yang berorganisasi  

4. Menjelaskan tata cara berorganisasi 
5. Menyebutkan syarat-syarat berdirinya 

suatu organisasi  

     

 
Skala Kuantitatif Aspek 2 Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Apa yang kamu lakukan apabila kamu ditunjuk 
sebagai pimpinan organisasi koperasi di 
sekolahmu 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skala Kuantitatif Aspek 3 Sikap Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Menurut pendapatmu apa yang harus 
dilakukan bila ada anggota suatu organisasi 
yang melanggar aturan organisasi yang telah 
disepakati 

     

 
 

Keterangan 
Penilaian Aspek 

Jumlah Nilai = 
Instrumenjumlah  x skalajumlah 

10x diperoleh  yangskor  

 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
NIP. 150356820 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/II 
ALOKASI WAKTU :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami kebebasan berorganisasi 
KOMPETENSI DASAR : Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan 

sekolah dan masyarakat 
INDIKATOR : - Menjelaskan tujuan diadakan organisasi di 

sekolah 
- Menyebutkan contoh-contoh organisasi di 

sekolah 
- Manfaat didirikan UKS 
- Menyebutkan keuntungan diadakan komite 

sekolah 
- Menyebutkan contoh-contoh organisasi di 

lingkungan masyarakat 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan tujuan diadakan organisasi di sekolah 
- Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh organisasi di sekolah 
 

II. Materi Pokok 
Organisasi di sekolah 

 
III.  Metode  

Ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas 
 
 

IV. Sumber Bahan 
Buku paket, buku penunjang yang relevan 

 
V. Strategi Pembelajaran 

1.  Pertemuan 1 
Kegiatan awal : 
- Tanya jawab tentang syarat-syarat berorganisasi 
Kegiatan Inti: 
- Guru menjelaskan tujuan diadakan organisasi di sekolah 
- Menyebutkan contoh-contoh organisasi di sekolah 
Penutup: 
- Siswa diberi tugas mengamati dan mencatat jalannya koperasi di sekolah 

2.  Pertemuan II 
Kegiatan Awal: 
- Tanya jawab tentang organisasi yang ada di sekolah 
Kegiatan Inti: 
- Guru menjelaskan tentang manfaat koperasi sekolah 
- Guru menjelaskan manfaat mengikuti organisasi pramuka di sekolah 
Penutup 
- Anak disuruh mengidentifikasi organisasi pramuka di sekolah 

3.  Pertemuan III 
Kegiatan Awal 
- Tanya jawab materi yang telah diajarkan 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan manfaat UKS 
- Guru menjelaskan keuntungan di dalam komite sekolah 
- Secara berkelompok diskusi contoh organisasi di lingkungan masyarakat 
 
 
Penutup 
- Siswa diberi tugas mencatat materi yang telah diajarkan dan tanya jawab 

 
 



VI. Penilaian 
1.  Tehnik 

Lisan, tertulis 
2. Prosedur 

Ulangan harian 
3. Bentuk Instrumen 

Uraian/ jawaban Singkat 
4. Soal/ Instrumen 

Aspek Penguasaan Konsep 
1.  Jelaskan tujuan diadakan organisasi di sekolah 
2. Menyebutkan organisasi yang ada di sekolah 
3. Manfaat diadakan koperasi di sekolah 
4. Jelaskan manfaat diadakan UKS 
5. Jelaskan manfaat diadakan organisasi komite sekolah 
6. Menyebutkan contoh-contoh organisasi di lingkungan masyarakat 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Jelaskan akibat-akibat yang timbul bila tidak ada organisasi UKS 
Aspek Sikap Sosial 
- Bagaimana sikapmu bila kamu ditunjuk sebagai ketua organisasi Karang Taruna di kampungmu 
5.  Instrumen Penilaian 

Skala Kuantitatif Aspek 1 Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

1.  Jelaskan tujuan diadakan organisasi di 
sekolah 

2. Menyebutkan organisasi yang ada di 
sekolah 

3. Manfaat diadakan koperasi di sekolah 
4. Jelaskan manfaat diadakan UKS 
5. Jelaskan manfaat diadakan organisasi 

komite sekolah 
6. Menyebutkan contoh-contoh organisasi di 

lingkungan masyarakat 

     

 
Skala Kuantitatif Aspek 2 Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Jelaskan kesulitan-kesulitan apa yang terjadi 
bila di sekolah tidak ada UKS 

     

 
Skala Kuantitatif Aspek 3 Sikap Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Bagaimana sikapmu bila kamu ditunjuk 
sebagai ketua Karang Taruna di kampungmu? 

     

 
Keterangan 
Penilaian Aspek 

Jumlah Nilai = 
Instrumenjumlah  x skalajumlah 

10x diperoleh  yangskor  

 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
NIP. 150356820 

 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/II 
ALOKASI WAKTU :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami kebebasan berorganisasi 
KOMPETENSI DASAR : Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi 
INDIKATOR : - Menjelaskan tentang cara pelaksanaan 

pemilihan pengurus kelas 
- Menjelaskan yang berhak memilih pengurus 

kelas 
- Menjelaskan contoh-contoh pengurus kelas 
- Menjelaskan yang dimaksud pengurus kelas 
- Menjelaskan tugas ketua kelas 
- Menjelaskan tugas sekretaris kelas 
- Menjelaskan tugas bendahara kelas 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1 (2 jam) 
Pada akhir pertemuan/ pembelajaran siswa dapat: 
1.  Menjelaskan tentang cara pelaksanaan pemilihan pengurus kelas 
2.  Menjelaskan yang berhak memilih pengurus kelas 
Pertemuan 2 (2 jam) 
Pada akhir pertemuan/ pembelajaran siswa dapat: 
1.  Menjelaskan contoh-contoh pengurus kelas 
2.  Menjelaskan yang dimaksud pengurus kelas 
 
Pertemuan 3 (2 jam) 
Pada akhir pertemuan/ pembelajaran siswa dapat: 
1.  Menjelaskan tugas ketua kelas 
2.  Menjelaskan tugas sekretaris kelas 
Pertemuan 4 (2 jam) 
Pada akhir pertemuan/ pembelajaran siswa dapat: 
1. Menjelaskan tugas bendahara kelas 
 

II. Materi Pembelajaran 
Pertemuan 1 
- Pemilihan pengurus kelas 
- Yang berhak memilih dan dipilih pengurus kelas 
Pertemuan 2 
- 3 contoh pengurus kelas 
- Yang dimaksud pengurus kelas 
Pertemuan 3 
- Tugas ketua kelas 
- Tugas sekretaris 
Pertemuan 4 
- Tugas bendahara kelas 

 
III.  Metode/ Teknik 

Ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas 
 
IV. Sumber Belajar (Alat dan Sumber) 

Sumber bahan: 
- Buku-buku penunjang yang sesuai 
Alat peraga: 
- Gambar-gambar yang sesuai dengan materi pelajaran 
 

V. Langkah-langkah Kegiatan/ Strategi Pembelajaran 
1.  Pertemuan 1 

Kegiatan awal : 
- Diawali doa dan memberi salam pada guru, kemudian mengadakan tanya jawab, untuk mengarah 

pada materi yang akan dibahas 



Kegiatan Inti: 
- Guru memberi penjelasan sedikit tentang materi yang akan dibahas 
- Secara klasikal mengadakan musyawarah untuk memilih pengurus kelas 
Kegiatan Akhir  
- Siswa mencatat hasil musyawarah 
- Siswa mencatat tugas/ pertanyaan-pertanyaan dari guru 
 

2.  Pertemuan II 
Kegiatan Awal: 
- Diawali dengan tanya jawab tentang bahasa materi yang lalu kemudian siswa diarahkan pada materi 

yang akan dibahas 
Kegiatan Inti: 
- Guru memberi penjelasan tentang contoh-contoh pengurus kelas dan penjelasan tentang apakah 

pengurus kelas, secara singkat 
- Siswa berdiskusi tentang contoh-contoh pengurus kelas 
Kegiatan Akhir  
- Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi, kemudian siswa mencatat hasil kesimpulan 
- Siswa mencatat soal-soal pertanyaan dari guru 
 

3.  Pertemuan III 
Kegiatan Awal 
- Diawali dengan tanya jawab tentang bahasan materi yang lalu 

Contoh : Sebutkan 3 contoh pengurus kelas! 
Kemudian guru mengarahkan pada materi yang akan dibahas yaitu : menjelaskan tugas-tugas ketua 
kelas dan sekretaris kelas 

Kegiatan Inti 
- Tugas ketua kelas 
- Tugas sekretaris kelas 
Kegiatan Akhir  
- Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi 
- Siswa mencatat hasil kesimpulan 
 

4.  Pertemuan IV 
Kegiatan Awal 
- Siswa diajak kembali mempelajari tentang tugas-tugas pengurus kelas 
Kegiatan Inti 
- Secara berkelompok siswa berdiskusi membahas tentang : tugas bendahara kelas 
- Tugas sekretaris kelas 
Kegiatan Akhir  
- Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi 
- Siswa mencatat hasil kesimpulan 
- Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang baru saja disampaikan 

 
VI. Penilaian 

1.  Tehnik 
Lisan, tertulis 

2. Prosedur 
Ulangan harian 

3. Bentuk Instrumen 
Uraian/ jawaban Singkat 

 
4. Instrumen 

Soal Instrumen 
Aspek Penguasaan Konsep 
1. Jelaskan dengan cara apakah pemilihan pengurus kelas? 
2. Jelaskan siapa yang berhak dipilih dan memilih pengurus kelas? 
3. Sebutkan 3 contoh pengurus kelas? 
4. Jelaskan yang dimaksud dengan pengurus kelas! 
5. Jelaskan apa tugas ketua kelaas dalam rapat kelas? 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu apabila melihat ketua kelas tidak menjadi contoh tindakkannya? 
 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu apa pentingnya dalam kelas harus ada pengurus kelas  



 
5.  Instrumen Penilaian 

Skala Kuantitatif Aspek 1 Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

1. Jelaskan dengan cara apakah pemilihan 
pengurus kelas? 

2. Jelaskan siapa yang berhak dipilih dan 
memilih pengurus kelas? 

3. Sebutkan 3 contoh pengurus kelas? 
4. Jelaskan yang dimaksud dengan pengurus 

kelas! 
5. Jelaskan apa tugas ketua kelaas dalam 

rapat kelas? 

     

Jumlah       
 

Skala Kuantitatif Aspek 2 Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Bagaimana sikapmu apabila melihat ketua 
kelas tidak menjadi contoh tindakkannya? 

     

Jumlah       
 

Skala Kuantitatif Aspek 3 Sikap Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Menurut pendapatmu apa pentingnya dalam 
kelas harus ada pengurus kelas 

     

Jumlah       
 

Keterangan 
Penilaian Aspek 

Jumlah Nilai = 
Instrumenjumlah  x skalajumlah 

10x diperoleh  yangskor 
 

 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
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Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/II 
ALOKASI WAKTU :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menghargai keputusan bersama 
KOMPETENSI DASAR : 4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 
INDIKATOR : - Menjelaskan pengertian keputusan bersama 

- Menjelaskan cara mengambil keputusan 
bersama 

- Menyebutkan contoh-contoh keputusan bersama 
dalam keluarga 

- Menyebutkan siapa saja yang harus menaati 
peraturan keluarga 

- Menjelaskan manfaat dalam kehidupan keluarga 
yang taat akan aturan keluarga 

- Menyebutkan contoh-contoh keputusan bersama 
tingkat RT 

- Menyebutkan peraturan yang tidak tertulis dalam 
masyarakat 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan pengertian keputusan bersama 
- Siswa dapat menjelaskan cara mengambil keputusan bersama 
- Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh keputusan bersama dalam keluarga 
- Siswa dapat menyebutkan siapa saja yang harus menaati peraturan keluarga 
- Siswa dapat menjelaskan manfaat dalam kehidupan keluarga yang taat akan aturan keluarga 
- Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh keputusan bersama tingkat RT 
- Siswa dapat menyebutkan peraturan yang tidak tertulis dalam masyarakat 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Pengertian keputusan bersama 
- Cara mengambil keputusan bersama 
- Contoh-contoh keputusan bersama dalam keluarga 
- Kewajiban anggota keluarga dalam menaati peraturan keluarga 
- Manfaat apabila peraturan-peraturan dalam keluarga ditaati 
- Menyebutkan contoh-contoh keputusan bersama tingkat RT 
- Menyebutkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam masyarakat 
- Ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas kelompok 
 

III. Metode/ Tehnik 
Ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas kelompok 
 

IV. Sumber Belajar (alat dan sumber) 
Sumber bahan  : Buku paket PKn kelas V 
     Buku-buku penunjang yang sesuai 
Alat peraga  : Gambar-gambar yang sesuai dengan materi 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1.  Pertemuan 1 

Kegiatan Awal 
- Diawali dengan doa dan memberi salam pada guru kemudian mengadakan tanya jawab yang 

mengarah pada materi yang akan dibahas 
 
 
Kegiatan Inti 
Guru memberi penjelasan sedikit tentang materi yang akan dibahas yaitu tentang: 
- Pengertian keputusan bersama 
- Cara-cara mengambil keputusan bersama  
Siswa mengadakan diskusi berpasangan untuk membahas tugas dari guru yaitu : 
 
 



Kegiatan Akhir 
- Guru bersama siswa merangkum/ menyimpulkan hasil diskusi 
- Siswa mencatat hasil diskusi 
- Siswa mencatat tugas/ pertanyaan dari guru tentang materi yang baru disampaikan   
Contoh: Jelaskan dengan cara apakah keputusan bersama/ diambil/ diputuskan? 
 

2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal 
- Diawali dengan tanya jawab tentang bahasa materi yang lalu kemudian siswa diusahakan pada materi 

yang akan dibahas 
Kegiatan Inti 
- Guru memberi penjelasan tentang: 

- Contoh-contoh keputusan bersama dalam keluarga 
- Yang harus menaati peraturan keluarga 

Kegiatan Akhir  
- Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi 
- Siswa mempelajari kembali materi yang dibahas 
 

3. Pertemuan III 
Kegiatan Awal 
- Guru memberi pertanyaan pada siswa secara klasikal tentang materi yang diberikan pada pertemuan 

lalu 
Contoh: Siapakah yang harus menaati peraturan keluarga? 
Kegiatan Inti 
Guru memberi sedikit penjelasan tentang: 
- Manfaat peraturan keluarga 
- Contoh-contoh keputusan bersama tingkat RT 
Kegiatan Akhir 
- Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi 
- Guru memberi tugas rumah untuk mempelajari kembali tentang materi yang mudah dibahas 

 
4. Pertemuan IV 

Kegiatan Awal 
- Guru mengadakan tanya jawab secara klasikal tentang tugas yang diberikan pada pertemuan lalu 
Kegiatan Inti 
- Guru memberi penjelasan tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang : 

peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam masyarakat 
Kegiatan Akhir 
- Guru bersama siswa menyimpulkan/ merangkum materi yang sudah dibahas 
- Siswa disuruh mempelajari kembali apa yang sudah dibahas 
 

VI. Penilaian 
1.  Tehnik 

Test tertulis 
Perbuatan 
Lisan  

2. Prosedur 
Ulangan harian 
 

3. Bentuk Tes 
- Uraian 
- Jawaban Singkat 

4. Soal/ Instrumen 
Aspek Penguasaan Konsep 
1. Jelaskan/ pengertian keputusan bersama? 
2. Jelaskan dengan cara apakah keputusan bersama diambil? 
3. Sebutkan 3 contoh keputusan bersama dalam keluarga! 
4. Jelaskan siapa sajakah yang harus menaati peraturan keluarga? 
5. Jelaskan apa manfaat adanya peraturan keluarga? 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu apabila melihat ketua RT tidak menjadi contoh tindakannya terhadap warganya? 

 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu apa perlunya dalam masyarakat dibuat peraturan? 



 
 Instrumen Penilaian 

Skala Kuantitatif Aspek 1 Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

1. Jelaskan/ pengertian keputusan bersama? 
2. Jelaskan dengan cara apakah keputusan 

bersama diambil? 
3. Sebutkan 3 contoh keputusan bersama 

dalam keluarga! 
4. Jelaskan siapa sajakah yang harus 

menaati peraturan keluarga? 
5. Jelaskan apa manfaat adanya peraturan 

keluarga? 

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif Aspek 2 Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Bagaimana sikapmu apabila melihat ketua RT 
tidak menjadi contoh tindakannya terhadap 
warganya? 

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif Aspek 3 Sikap Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Menurut pendapatmu apa perlunya dalam 
masyarakat dibuat peraturan? 
 

     

Jumlah      
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/ SEMESTER : V/II 
ALOKASI WAKTU :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menghargai keputusan bersama 
KOMPETENSI DASAR : Mematuhi keputusan bersama 
INDIKATOR : - Menyebutkan tokoh-tokoh dalam BPUPKI 

- Mencatat tokoh yang mengusulkan dasar negara 
- Diskusi tentang Piagam Jakarta 
- Menulis dan menghafal Pancasila 
- Mencari informasi tentang sumbangan terbesar 

umat Islam dalam perumusan Pancasila 
- Diskusi tentang tujuan negara Indonesia  

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam BPUPKI 
- Siswa dapat mencatat tokoh yang mengusulkan dasar negara 
- Siswa dapat diskusi tentang Piagam Jakarta 
- Siswa dapat menulis dan menghafal Pancasila 
- Siswa dapat mencari informasi tentang sumbangan terbesar umat Islam dalam perumusan Pancasila 
- Siswa dapat diskusi tentang tujuan negara Indonesia 
 

II. Materi Pembelajaran 
-  Nilai-nilai Pancasila sebagai sikap dasar negara. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila 

peran tokoh dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara 
 

III. Metode Pembelajaran 
-  ceramah 
- diskusi 
- tugas 
- tanya jawab 
- tehnik : tes lisan, tes tertulis 
 

IV. Sumber Belajar (alat dan sumber) 
- Alat    : Pancasila 
        Lagu "Garuda Pancasila" 
- Sumber belajar : Buku paket  
     Buku Pendamping lainnya yang relevan 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1.  Pertemuan 1 

Kegiatan Awal 
- Memberi salam  
- Mengabsen siswa 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Tanya jawab tentang keputusan bersama dengan contohnya 
Kegiatan Inti 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru 
- Berdiskusi menyebutkan tokoh-tokoh 
- Secara berkelompok mencari informasi tentang tokoh-tokoh 
- Merekap nama tokoh 
Kegiatan Akhir 
- Menulis rangkuman 
- Tanya jawab materi 
- Siswa menulis PR 
 

2. Pertemuan II 
Kegiatan Awal 
- Memberi salam 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Tanya jawab tokoh BPUPKI dan tokoh yang mengusulkan dasar negara 



Kegiatan Inti 
- Secara berkelompok siswa berdiskusi tentan program Jakarta 
- Siswa menuliskan Pancasila rumusan PPKI 
- Siswa menjelaskan program Jakarta dan Pancasila 
Kegiatan Akhir  
Tanya jawab materi 
- Menyanyikan bersama lagu "Garuda Pancasila" 
 

4. Pertemuan IV 
Kegiatan Awal 
- Memberi salam 
- Menyiapkan alat pelajaran 
- Siswa diajak lagi mempelajari tokoh BPUPKI, tokoh pengusul dasar negara, Piagam Jakarta, 

Pancasila, Penyumbang dalam perumusan Pancasila 
Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tujuan negara Indonesia  
- Secara berkelompok siswa berdiskusi mengenai tujuan negara Indonesia 
- Siswa mencatat rangkuman  
Kegiatan Akhir 
- Tanya jawab tentang materi yang baru disajikan 
- Menulis pekerjaan rumah 

 
VI. Penilaian 

1.  Jenis tagihan  
Ulangan harian 

2. Tehnik 
Tertulis  

3. Bentuk Instrumen 
Isian/ Jawaban Singkat 

4. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat! 
Aspek Penguasaan Konsep 
- Nama ketua BPUPKI ialah …  
- Tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya … dan … 
- Yang kamu ketahui tentang Piagam Jakarta adalah … 
- Rumusan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 oleh … 
 
Aspek Ketrampilan Sosial 
- Bagaimana sikapmu jika melihat temanmu menginjak-injak teks Pancasila? 

 
Aspek Sikap Sosial 
- Menurut pendapatmu apa pentingnya kita memahami tujuan negara? 
 
5. Instrumen Penilaian 

Skala Kuantitatif Aspek 1 Penguasaan Konsep 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

1. Nama ketua BPUPKI ialah …  
2. Tokoh yang mengusulkan dasar negara 

diantaranya … dan … 
3. Yang kamu ketahui tentang Piagam 

Jakarta adalah … 
4. Rumusan Pancasila tanggal 18 Agustus 

1945 oleh … 
 

     

Jumlah      
 

Skala Kuantitatif Aspek 2 Ketrampilan Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Bagaimana sikapmu jika melihat temanmu 
menginjak-injak teks Pancasila? 

     

Jumlah      
 
 
 
 
 



 
Skala Kuantitatif Aspek 3 Sikap Sosial 
4 3 2 1 

Jumlah Nilai 

Menurut pendapatmu apa pentingnya kita 
memahami tujuan negara? 

     

Jumlah      
 
Penilaian Aspek 

Jumlah Nilai = 
Instrumenjumlah  x skalajumlah 

10x diperoleh  yangskor  

 
 
 

 
Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
NIP. 150356820 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/I 
ALOKASI WAKTU  :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menghargai nilai-nilai dalam proses perumusan 

Pancasila sebagai dasar negara 
KOMPETENSI DASAR : Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses 

perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 
INDIKATOR : - Mendeskripsikan proses perumusan Pancasila 

- Menceritakan proses perumusan Pancasila 
- Meneladani nilai juang para tokoh yang terlibat 

dalam perumusan Pancasila 
- Menjawab pertanyaan yang berhubungan 

proses dalam perumusan Pancasila 
- Membuat rangkuman nilai-nilai Pancasila. 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 
- Memahami nilai-nilai juang Pancasila 
- Memahami perumuasan Pancasila 
- Menyebutkan tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila 
Pertemuan II 
- Melakukan tanya jawab dalam proses perumusan Pancasila 
- Memajangkan gambar-gambar tokoh-tokoh yang terlibat perumusan Pancasila 
- Membuat rangkuman 

 
II. Materi pokok 

- Proses perumusan Pancasila 
- Membuat kliping tentang perumusan Pancasila 
- Membuat rangkuman 

 
III. Metode pembelajaran 

- Ceramah 
- Tanya jawab 
- Diskusi  

 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Buku paket 
- Buku pendamping yang relevan 
- Gambar  
- Teks Pancasila 

 
V. Langkah-langkah  

1. Pertemuan 1 (2 jam pelajaran) 
Kegiatan Awal 

- Berdoa 
- Mengucapkan salam 
- Menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa” 

Kegiatan Inti 
- Mendiskripsikan nilai-nilai juang Pancasila 
- Menceritakan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara 
- Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila 

Kegiatan Akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar 
- Diadakan tanya jawab 

 
2. Pertemuan 2 (2 jam pelajaran) 

Kegiatan Awal 
- Mengadakan tanya jawab 

Contoh: Bagaimana isi perumusan Pancasila menurut Mr. Supomo 
 



Kegiatan Inti 
- Dibentuk kelompok disuruh membuat pertanyaan dan soal ditanyakan kelompok lain secara bergilir 

untuk menjawab, tentang perumusan Pancasila. 
- Membuat pajangan / kliping seputar perumusan Pancasila dan tokoh-tokohnya yang terlibat 

perumusan Pancasila 
- Membuat rangkuman tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara 
Kegiatan Akhir 
- Tanya jawab antara guru dengan siswa, tentang proses perumusan Pancasila  
- Menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” yang merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. 

 
VI. Penilaian  

1. Tehnik 
Non teks 

2. Prosedur 
Pots test 

3. Bentuk 
Uraian / jawab singkat 

4. Soal/Instrumen 
1. Sebutkan urutan Pancasila menurut Muh. Yamin! 
2. Siapakah yang merumuskan lima dasar negara dengan nama Pancasila? 
3. Sebutkan 3 tokoh yang merumuskan dasar negara! 
4. Kapan berakhirnya istilah Pancasila? 
5. Sebagai sumber apakah dasar negara kita? 
6. Kapan Pancasila secara resmi disahkan? 
7. Tuliskan rumusan Pancasila menurut: 

a. Muh. Yamin 
b. Mr. Supomo 
c. Ir. Soekarno 

8. Carilah gambar tokoh yang merumuskan Pancasila! 
 

5. Instrumen Penilaian 
Skala 

Kuantitatif 
Aspek: Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 

Jml Nilai 

1. Sebutkan urutan Pancasila menurut Muh. 
Yamin! 

2. Siapakah yang  merumuskan Pancasila? 
3. Sebutkan 3 tokoh yang merumuskan 

Pancasila 
4. Kapan lahirnya Pancasila? 
5. Sebagai sumber apakah dasar negara kita? 
6. Kapan rumusan dari ke 3 tokoh? 
7. Carilah gambar tokoh perumusan 

Pancasila! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/I 
ALOKASI WAKTU  :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menghargai nilai-nilai dalam proses perumusan 

Pancasila sebagai dasar negara 
KOMPETENSI DASAR : Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan 

dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar 
negara. 

INDIKATOR : - Menjelaskan beberapa usaha keras Panitia 
sembilan dalam perumusan Pancasila 

- Menyebutkan beberapa cara pengambilan 
keputusan bersama yang dilakukan oleh 
BPUPKI dalam perumusan Pancasila 

- Menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai 
dasar negara 

- Membuat rangkuman dalam perumusan 
Pancasila. 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 
- Menghargai usaha keras Panitia sembilan 
- Tahu cara mengambil keputusan yang diadakan BPUPKI 
- Menghargai hasil keputusan BPUPKI 
Pertemuan II 
- Memanfaatkan Pancasila sebagai dasar negara 
- Mengamalkan Pancasila untuk kehidupan dalam masyarakat 
- Membuat rangkuman untuk diingat atau dipelajari 
 

II. Materi pokok 
- Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 
- Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara 
- Membuat rangkuman 

 
III. Metode pembelajaran 

- Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Buku paket 
- Buku pendamping yang relevan 
- Teks Pancasila dan UUD 1945  

 
V. Langkah-langkah  

1. Pertemuan I (2 jam pelajaran) 
Pendahuluan/Kegiatan Awal 
- Memberi salam, menyanyikan lagu “Garuda Pancasila”, Tanya jawab  

Contoh: BPUPKI kepanjangannya adalah …… 
Kegiatan Inti 
- Siswa mendiskusikan usaha-usaha panitia 9 dalam merumuskan dasar negara. 
- Siswa dapat mencatat cara-cara BPUPKI mengambil keputusan. 
Kegiatan Akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi tentang cara-cara BPUPKI mengambil keputusan. 
- Diadakan tanya jawab 
 

2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 
Kegiatan Awal 
- Memberi salam, menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” 
- Tanya jawab 

 
 
 



Kegiatan Inti 
- Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil sidang BPUPKI tanggal 18/8/1945 tentang 

Pancasila sebagai dasar negara. 
- Siswa mendiskusikan dalam pengawasan Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. 
- Siswa dapat mencari informasi pentingnya kebersamaan 
Kegiatan Akhir 
- Tanya jawab tentang materi yang baru disampaikan 
- Membuat rangkuman 
- Menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” 

 
VI. Penilaian  

1. Tehnik 
Non teks 

2. Prosedur 
Pots test 

3. Bentuk 
Uraian / jawab singkat 

4. Soal/Instrumen 
1. Kapan panitia 9 mengadakan rapat? 
2. Apakah yang diputuskan panitia sembilan dalam rapat? 
3. Sebagai apakah Pancasila dalam pelaksanaan pemerintah negara Republik Indonesia? 
4. Tuliskan rumusan Pancasila! 
5. Tanggal 18/8/1945 apakah yang disyahkan? 
6. Apakah hasil sidang BPUPKI? 
 

VII. Instrumen Penilaian 
Skala 

Kuantitatif 
Aspek: Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 

Jml Nilai 

1. Kapan panitia 9 mengadakan rapat? 
2. Apakah yang diputuskan panitia sembilan 

dalam rapat? 
3. Sebagai apakah Pancasila dalam 

pelaksanaan pemerintah negara Republik 
Indonesia? 

4. Tuliskan rumusan Pancasila! 
5. Tanggal 18/8/1945 apakah yang 

disyahkan? 
6. Apakah hasil sidang BPUPKI? 

     

Penilaian : Kebijaksanaan Guru 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/I 
ALOKASI WAKTU  :   
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Menghargai nilai-nilai dalam proses perumusan 

Pancasila sebagai dasar negara 
KOMPETENSI DASAR : Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang 

berperan dalam proses perumusan Pancasila 
sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. 

INDIKATOR : - Menyebutkan nama-nama tokoh yang 
mengusulkan dasar negara 

- Menceritakan peranan beberapa tokoh dalam 
proses perumusan Pancasila 

- Menyebutkan contoh cara menghargai jasa 
tokoh perumusan Pancasila. 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan nama-nama tokoh yang mengusulkan dasar negara 
- Siswa dapat menceritakan peranan beberapa tokoh dalam proses perumusan Pancasila 
- Siswa dapat menyebutkan contoh cara menghargai jasa para tokoh perumusan Pancasila. 
 

II. Materi pokok 
- Nilai juang tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila  

 
III. Metode pembelajaran 

- Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Buku yang relevan 
 
V. Strategi Pembelajaran 

1. Pertemuan I  
Pendahuluan 
- Siswa diajak mempelajari tokoh-tokoh perumusan Pancasila 
Kegiatan Inti 
- Siswa dapat mengamati gambar tokoh-tokoh yang mengusulkan Dasar Negara. 
- Siswa dapat mendiskusikan peranan tokoh-tokoh dalam proses perumusan Pancasila 
- Siswa dapat menghargai jasa tokoh perumusan Pancasila. 
Penutup/Kegiatan Akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi tentang tokoh-tokoh perumus dasar negara. 

 
2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 

Pendahuluan  
- Siswa diajak menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” 
Kegiatan Inti 
- Siswa dapat mendiskusikan peranan tokoh-tokoh perumus Pancasila: 

Muh. Yamin 
Supomo 
Ir. Soekarno 
Dr. Rajiman 

- Dengan bimbingan guru siswa melaporkan cara menghargai jasa tokoh perumus Pancasila. 
 

Penutup  
- Siswa disuruh mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran tersebut. 

 
VI. Penilaian  

1. Jenis tagihan 
Ulangan harian 

2. Tehnik: tertulis 
3. Bentuk instrumen 

Jawaban singkat 



4. Soal instrumen 
- Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila 
- Apakah peranan Ir. Soekarno dalam perumusan Pancasila 
- Sebutkan nama-nama / Panitia sembilan! 
- Bagaimana cara menghargai dalam perumusan Pancasila 

5. Instrumen Penilaian 
 

Skala 
Kuantitatif 

Aspek: Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 

Jml Nilai 

1. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam 
perumusan Pancasila? 

2. Apakah peranan Ir. Soekarno dalam 
perumusan Pancasila 

3. Sebutkan nama-nama/Panitia sembilan! 
4. Bagaimana cara menghargai dalam 

perumusan Pancasila 

     

 
Penilaian : Kebijaksanaan Guru 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/I 
ALOKASI WAKTU  :   
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami sistem pemerintahan Republik 

Indonesia 
KOMPETENSI DASAR : Menjelaskan prose Pemilu dan Pilkada 
INDIKATOR : - Menjelaksan tujuan pemilu 

- Menjelaskan tata cara pelaksanaan Pemilu 
- Menceritakan tata cara pelaksanaan Pemilu 
- Menceritakan tata cara pelaksanaan Pilkada 
- Menjelaskan asas Pemilu dan Pilkada 
- Membandingkan pemilihan Presiden dan 

sebelum dan sesudah tahun 2004 
- Mendemonstrasikan proses pemungutan suara 

di TPS 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan Pemilu 
- Siswa dapat menjelaskan Pilkada 
- Siswa dapat menceritakan urutan/tata cara pelaksanaan Pemilu 
- Siswa dapat menceritakan urutan/tata cara pelaksanaan Pilkada 
- Siswa dapat membandingkan pemilihan Presiden dan sebelum dan sesudah tahun 2004. 
- Mendemonstrasikan proses pemungutan suara di TPS 
 

II. Materi pokok 
- Pemilu dan Pilkada 

 
III. Metode pembelajaran 

- Ceramah, tanya jawab, diskusi, bermain peran/sandiwara. 
 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Buku yang relevan 
 
V. Strategi Pembelajaran 

1. Pertemuan I  
Kegiatan Awal 
- Berdoa, memberi salam kepada siswa, pertanyaan. 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan tujuan Pemilu dan tujuan Pilkada 
- Mendiskusikan tata cara Pemilu dan Pilkada dari persiapan pelaksanaan dan perhitungan hasil 
- Siswa mencatat hasil dari yang diperoleh dalam kegiatan inti. 
Penutup/Kegiatan Akhir 
- Siswa dapat menyanyikan “Lagu Pemilu”. 
 

2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 
Kegiatan Awal 
- Berdoa, ucapan salam pertanyaan untuk menuju ke pembelajaran inti, tentang Pilkades. 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan guru pemilihan presiden sebelum dan sesudah tahun 2004 
- Dengan dibantu guru siswa membentuk panitia pilkada 
- Mendiskusikan jalannya pemilu atau pilkada 
- Mencatat hal-hal yang penting/ringkasan tentang pemilu/pilkada 
Penutup  
- Tanya jawab tentang materi yang baru saja disajikan 
- Menyanyikan lagu “Pemilu” 

 
 
 
 



VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan harian 
2. Tehnik 

Tertulis 
3. Bentuk instrumen 

Isian/Jawaban singkat 
4. Soal instrumen 

- Apakah tujuan Pemilu 
- Apakah tujuan Pilkada 
- Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pemilu? 
- Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pilkada? 
- Sebutkan asas pemilu dan pilkada! 
- Bagaimanakah perbedaan pemilu 2004 dan panitia sesudah 2004! 
- Siapakah yang menjadi pelaksana pemilu di TPS 
- Praktekkan tata cara pemungutan suara di TPS 

5. Instrumen Penilaian 
 

Skala 
Kuantitatif 

Aspek: Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 

Jml Nilai 

1. Apakah tujuan Pemilu 
2. Apakah tujuan Pilkada 
3. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan 

Pemilu? 
4. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan 

Pilkada? 
5. Sebutkan asas Pemilu dan Pilkada! 
6. Bagaimanakah perbedaan Pemilu 2004 dan 

panitia sesudah 2004! 
7. Siapakah yang menjadi pelaksana pemilu di 

TPS 
8. Praktekkan tata cara pemungutan suara di 

TPS 

     

 
Jumlah Nilai: 
Skor yang diperoleh x 10 
Jumlah skala x jumlah instrumen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/I 
ALOKASI WAKTU  :   
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami sistem pemerintahan Republik 

Indonesia 
KOMPETENSI DASAR : Mendiskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai 

UUD 1945 hasil Amandemen 
INDIKATOR : - Menyebutkan nama-nama lembaga hasil 

amandemen. 
- Mengidentifikasikan tugas masing-masing 

lembaga negara 
- Menjelaskan kewenangan masing-masing 

lembaga negara 
- Membuat rangkuman tentang lembaga-

lembaga negara. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan nama-nama lembaga hasil amandemen 
- Siswa dapat mengidentifikasikan tugas masing-masing lembaga negara 
- Siswa dapat menjelaskan kewenangan masing-masing lembaga negara 
- Siswa dapat membuat rangkuman tentang lembaga negara 
 

II. Materi pokok 
- Lembaga-lembaga negara 

 
III. Metode pembelajaran 

- Ceramah, pemberian tugas, tanya jawab. 
 
 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Buku yang relevan 
 
V. Strategi Pembelajaran 

1. Pertemuan I  
Kegiatan Awal 
- Berdoa 
- Mengucapkan salam 
- Pertanyaan  
- Menghantar ke pembelajaran inti. 
Kegiatan Inti 
- Siswa di ajak tanya jawab tentang lembaga-lembaga negara hasil amandemen  
- Siswa berdiskusi mengidentifikasikan lembaga-lembaga negara 
Kegiatan Akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi hasil pembelajaran yang baru selesai diberikan. 
 

2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 
Kegiatan Awal 
- Berdoa 
- Mengucapkan salam 
- Pertanyaan 
- Mengantar ke pembelajaran inti 
Kegiatan Inti 
- Siswa mendiskusikan kewenangan masing-masing lembaga negara 
- Mencatat hasil rangkuman lembaga-lembaga negara. 
Kegiatan Akhir 
- Siswa disuruh mengulangi membaca hasil rangkuman yang telah dicatat 

 
 
 
 



VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan harian 
2. Tehnik 

Tertulis 
3. Bentuk Instrumen 

Uraian/Jawaban singkat 
4. Soal Instrumen 

Aspek Penguasaan Konsep 
- Sebutkan nama-nama lembaga hasil amandemen! 
- Apakah tugas masing-masing lembaga negara kita? 
- Sebutkan kewenangan masing-masing lembaga negara! 
- Apakah nama lembaga tertinggi di negara kita? 
- Apakah nama-nama lembaga tinggi di negara kita? 

5. Instrumen Penilaian 
 

Skala 
Kuantitatif 

Aspek: Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 

Jml Nilai 

1. Sebutkan nama-nama lembaga hasil 
amandemen! 

2. Apakah tugas masing-masing lembaga 
negara kita? 

3. Sebutkan kewenangan masing-masing 
lembaga negara! 

4. Apakah nama lembaga tertinggi di negara 
kita? 

5. Apakah nama-nama lembaga tinggi di 
negara kita 

     

 
 
 
 
 
Penilaian  
Jumlah Nilai: 
Skor yang diperoleh x 10 
Jumlah skala x jumlah instrumen 

 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
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Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/I 
ALOKASI WAKTU  :   
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami sistem pemerintahan Republik 

Indonesia 
KOMPETENSI DASAR : Mendiskripsikan tugas, fungsi, pemerintahan pusat 

dan daerah  
INDIKATOR : - Menjelaskan sistem pemerintahan Demokrasi 

Indonesia 
- Menjelaskan pengertian pemerintahan pusat 
- Menjelaskan pengertian pemerintahan daerah 
- Mengidentifikasikan kewenangan pemerintahan 

pusat 
- Mengidentifikasikan kewenangan pemerintahan 

daerah 
- Menyebutkan contoh tanggung jawab 

pemerintahan masyarakat. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia 
- Siswa dapat menjelaskan pengertian pusat 
- Siswa dapat menjelaskan pengertian daerah 
- Siswa dapat Mengidentifikasikan kewenangan pemerintahan pusat 
- Siswa dapat Mengidentifikasikan kewenangan pemerintahan daerah 
- Siswa dapat menyebutkan contoh tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat 

II. Materi pokok 
- Tugas dan fungsi pemerintah Pusat dan Daerah 

 
III. Metode pembelajaran 

- Ceramah,  
- Tanya jawab 
- Diskusi  
- Pemberian tugas 

 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Buku paket, Buku yang relevan 
 
V. Strategi Pembelajaran 

1. Pertemuan I  
Pendahuluan 
- Berdoa 
- Memberi salam 
- Tanya jawab yang dihubungkan dengan pemerintahan. 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak tanya jawab tentang sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia 
- Penjelasan pengertian pemerintah pusat 
- Penjelasan pengertian pemerintah daerah 
Penutup  
- Siswa disuruh membaca kembali hasil pembelajaran yang baru selesai diberikan. 
 

2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 
Pendahuluan  
- Tanya jawab mengulang pelajaran yang diberikan 
Kegiatan Inti 
- Penjelasan tentang kewenangan pemerintah pusat 
- Penjelasan tentang tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat 
Penutup  
- Siswa diajak merangkum dan mencatat hasil rangkuman tugas dan fungsi pemerintah pusat dan 

daerah 
 



VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan harian/tes formatif 
2. Tehnik 

Lisan dan tertulis 
3. Bentuk Instrumen 

Uraian/Jawaban singkat 
4. Soal Instrumen 

- Apakah nama sistem pemerintah demokrasi di Indonesia? 
- Apakah yang dimaksud pemerintah Pusat? 
- Apakah yang dimaksud pemerintah Daerah? 
- Sebutkan apa saja yang kewenangan pemerintah pusat? 
- Siapakah tokoh yang bertanggung jawab terhadap masyarakat? 

5. Instrumen Penilaian 
 

Skala 
Kuantitatif 

Aspek: Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 

Jml Nilai 

1. Apakah nama sistem pemerintah demokrasi 
di Indonesia? 

2. Apakah yang dimaksud pemerintah Pusat? 
3. Apakah yang dimaksud pemerintah 

Daerah? 
4. Sebutkan apa saja yang kewenangan 

pemerintah pusat? 
5. Siapakah tokoh yang bertanggung jawab 

terhadap masyarakat? 

     

Penilaian  
 
Jumlah Nilai: 
Skor yang diperoleh x 10 
Jumlah skala x jumlah instrumen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
NIP. 150356820 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/II 
ALOKASI WAKTU  :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami peran Indonesia dalam lingkungan 

negara-negara di Asia Tenggara 
KOMPETENSI DASAR : 3.1  Menjelaskan pengertian kerjasama negara-

negara Asia Tenggara di bidang ekonomi 
INDIKATOR : - Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama negara-

negara Asia Tenggara di bidang ekonomi 
- Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama negara-

negara Asia Tenggara di bidang sosial dan 
budaya 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan tertib menjalankan kewajiban di rumah 
- Siswa dapat menyebutkan tertib menjalankan kewajiban di sekolah 
- Siswa dapat menyebutkan contoh tertib menjalankan kewajiban di rumah dan di sekolah 
- Menyebutkan manfaat tertib menjalankan kewajiban di rumah dan di sekolah 
 

II. Materi pokok 
- Kerjasama negara-negara Asia Tenggara 

 
III. Alat/Sumber Belajar 

- Buku paket PKn VI  
- Buku yang relevan 
 

IV. Strategi Pembelajaran 
 

1. Pertemuan I  
Pendahuluan 
- Berdoa dan salam 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak tanya jawab tentang negara-negara anggota ASEAN 
- Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi 
Penutup  
- Siswa mempelajari bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, sosial dan budaya 
 

2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 
Pendahuluan  
- Berdoa dan salam 
- Tanya jawab bentuk kerjasama di bidang ekonomi dan budaya 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan bentuk kerjasama di bidang politik di Asia Tenggara 
- Merangkum bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi budaya dan politik 
Penutup  
- Menggerakkan siswa untuk mempelajari pelajaran yang telah disampaikan. 

 
V. Penilaian  

a. Tehnik  : Tes tertulis 
b. Prosedur  : Post tes 
c. Bentuk tes : Uraian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrumen: 
Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
1. Sebutkan dua kerjasama di bidang ekonomi! 
2. Sebutkan dua kerjasama di bidang sosial! 
3. Sebutkan dua kerjasama di bidang budaya! 
4. Berilah contoh kerjasama di bidang politik! 
5. Sebutkan negara-negara ASEAN! 
 
Penilaian: 
Jumlah Nilai = B x 2 = N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas, 
 
 
 
Paridah, A. Ma 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/II 
ALOKASI WAKTU  :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami peran Indonesia dalam lingkungan 

negara-negara di Asia Tenggara 
KOMPETENSI DASAR : Memberikan contoh peran Indonesia dalam 

lingkungan negara-negara di Asia Tenggara 
INDIKATOR : - Siswa dapat menjelaskan peranan Indonesia 

dalam berdirinya ASEAN. 
- Siswa dapat menjelaskan peranan Indonesia 

dalam KTT ASEAN 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Negara-negara anggota ASEAN beserta tokoh-tokohnya yang memprakarsai berdirinya ASEAN 
- Peranan Indonesia dalam memperjuangkan anggota ASEAN di dunia Internasional 
- Hasil KTT ASEAN di Bali tahun 1976 tentang penataan struktur organisasi ASEAN yang lebih 
- Menyebutkan manfaat tertib menjalankan kewajiban di rumah dan di sekolah 
 

II. Materi pokok 
- Kerjasama negara-negara Asia Tenggara 

 
III. Alat/Sumber Belajar 

- Buku paket PKn VI  
- Buku yang relevan 
 

IV. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Pendahuluan 
- Berdoa dan salam 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak tanya jawab tentang negara-negara anggota ASEAN 
- Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi 
Penutup  
- Siswa mempelajari bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, sosial dan budaya 
 

2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 
Pendahuluan  
- Berdoa dan salam 
- Tanya jawab bentuk kerjasama di bidang ekonomi dan budaya 
Kegiatan Inti 
- Menjelaskan bentuk kerjasama di bidang politik di Asia Tenggara 
- Merangkum bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi budaya dan politik 
Penutup  
- Menggerakkan siswa untuk mempelajari pelajaran yang telah disampaikan. 

 
V. Penilaian  

a. Tehnik  : Tes tertulis 
b. Prosedur  : Post tes 
c. Bentuk tes : Uraian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrumen: 
Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
1) Sebutkan dua kerjasama di bidang ekonomi! 
2) Sebutkan dua kerjasama di bidang sosial! 
3) Sebutkan dua kerjasama di bidang budaya! 
4) Berilah contoh kerjasama di bidang politik! 
5) Sebutkan negara-negara ASEAN! 
 
Penilaian: 
Jumlah Nilai = B x 2 = N 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/II 
ALOKASI WAKTU  :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami peran Indonesia dalam lingkungan 

negara-negara di Asia Tenggara 
KOMPETENSI DASAR : Memberikan contoh peran Indonesia dalam 

lingkungan negara-negara di Asia Tenggara 
INDIKATOR : - Siswa dapat menjelaskan peranan Indonesia 

dalam berdirinya ASEAN. 
- Siswa dapat menjelaskan peranan Indonesia 

dalam KTT ASEAN 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Negara-negara anggota ASEAN beserta tokoh-tokohnya yang memprakarsai berdirinya ASEAN 
- Negara-negara anggota ASEAN beserta tokoh-tokohnya yang memprakarsai berdirinya ASEAN 
- Peranan Indonesia dalam memperjuangkan anggota ASEAN di dunia Internasional 
- Hasil KTT ASEAN di Bali tahun 1976 tentang penataan struktur organisasi ASEAN yang lebih efektif 

kegiatan-kegiatannya. 
 

II. Materi pokok 
- Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara. 

 
III. Alat/Sumber Belajar 

- Buku paket PKn VI  
- Buku yang relevan 
 

IV. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Pendahuluan 
- Berdoa 
- Mengucapkan salam 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak tanya jawab tentang negara-negara anggota ASEAN 
- Siswa berdiskusi tentang tokoh-tokoh yang memprakarsai berdirinya ASEAN dan peranan dunia 

Internasional. 
Penutup  
- Siswa mencatat hasil diskusi 
 

2. Pertemuan II (2 jam pelajaran) 
Pendahuluan  
- Tanya jawab pelajaran yang lalu 
Kegiatan Inti 
- Siswa berdiskusi tentang hasil KTT ASEAN 1976 tentang penataan struktur organisasi ASEAN yang 

lebih efektif kegiatan-kegiatannya. 
- Merangkum hasil diskusi 
- Evaluasi  
Penutup  
- Menulis tugas PR 

 
V. Penilaian  

a. Tehnik  : Tes tertulis 
b. Prosedur  : Post tes 
c. Bentuk tes : Uraian 

 
 
 
 
 
 
 



Instrumen: 
Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
1) Apa latar belakang berdirinya ASEAN? 
2) Apa peranan Indonesia dalam menggerakkan ASEAN di bidang politik? 
3) Apa peranan Indonesia dalam KTT ASEAN di Bali? 
4) Siapa tokoh pemrakarsa berdirinya ASEAN dari Indonesia dan Malaysia? 
5) Sebutkan negara-negara ASEAN! 
 
Penilaian: 
Scor nilai : B x 2 = N 
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Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/II 
ALOKASI WAKTU  :  
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami peranan politik luar negeri Indonesia 

dalam era globalisasi. 
KOMPETENSI DASAR : Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang 

bebas aktif. 
INDIKATOR : - Menjelaskan pengertian politik Luar Negeri 

Indonesia bebas aktif 
- Menyebutkan tiga contoh pelaksanaan politik 

luar negeri negara Indonesia 
- Menyebutkan dasar pelaksanaan politik luar 

negeri Indonesia. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menjelaskan pengertian politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif. 
- Siswa dapat menyebutkan tiga contoh pelaksanaan politik luar negeri Indonesia 
- Siswa dapat menyebutkan dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. 
 

II. Materi pokok 
- Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Ceramah  
- Tanya jawab 
- Pemberian tugas 
- Diskusi  

 
IV. Alat/Sumber Belajar 

- Buku paket PKn VI  
- Buku yang relevan 
 

V. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I  

Pendahuluan 
- Berdoa 
- Memberi salam 
- Tanya jawab yang menuju ke penjelasan inti 
Kegiatan Inti 
- Siswa diajak mempelajari politik bebas aktif Indonesia dengan jalan tanya jawab 
- Penjelasan tiga contoh pelaksanaan politik bebas aktif negara Indonesia. 
- Siswa diajak mencari dasar pelaksanaan politik bebas aktif negara Indonesia pada Undang-Undang 

Dasar 1945. 
Penutup  
- Merangkum dan mencatat hasil pembelajaran yang telah diberikan. 
 

VI. Penilaian  
1. Jenis tagihan 

Ulangan Harian 
2. Tehnik 

Tertulis, lisan 
3. Bentuk Instrumen 

- Uraian 
- Jawaban singkat 
 
 

4. Soal/Instrumen: 
1. Apakah yang dimaksud politik bebas aktif? 
2. Apakah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia? 
3. Apa dasar pelaksanaan politik bebas aktif negara Indonesia? 



 
Skala 

Kuantitatif 
Aspek: Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 

Jml Nilai 

1. Apakah yang dimaksud politik bebas 
aktif? 

2. Apakah pelaksanaan politik luar negeri 
Indonesia? 

3. Apa dasar pelaksanaan politik bebas 
aktif negara Indonesia? 

     

 
Penilaian: 
 
Jumlah Nilai : 
Scor yang diperoleh x 10 
Jumlah skala x jumlah instrumen 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SEKOLAH   : MIN KUMAI HILIR 
MATA PELAJARAN  : Pendidikan Kewarganegaraan 
KELAS/SEMESTER  : VI/II 
ALOKASI WAKTU  :   
 

 
STANDAR KOMPETENSI : Memahami kewarganegaraan. 
KOMPETENSI DASAR : Memberikan contoh peranan politik luar negeri 

Indonesia dalam peraturan Internasional. 
INDIKATOR : - Menjelaskan peranan Indonesia dalam 

perdamaian dunia. 
- Menyebutkan tiga contoh peranan Indonesia 

dalam perdamaian dunia. 
- Menjelaskan manfaat politik bebas aktif 

Indonesia dalam perdamaian dunia. 
 
VII. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 
- Siswa tahu cara memelihara perdamaian dunia serta hubungannya dengan negara-negara lain. 
- Siswa memahami persahabatan dengan tetangga negara, demi contoh kehidupan sehari-hari. 
Pertemuan II 
- Siswa bisa memahami cara menyelesaikan masalah antar negara 
- Siswa juga tahu urusan dalam negeri tidak mau dicampuri 
 

VIII. Materi pokok 
Pertemuan I 
- Politik luar negeri yang bebas aktif 
Pertemuan II 
- Membuat tanya jawab 
- Membuat rangkuman 
 

IX. Metode Pembelajaran 
- Ceramah, tanya jawab, diskusi 

 
X. Alat/Sumber Belajar 

- Buku paket  
- Buku pendamping yang relevan 
- Peta dunia 
 

XI. Strategi Pembelajaran 
1. Pertemuan I (2 jam pelajaran) 

Kegiatan awal 
- Berdoa, memberi salam, dan tanya jawab  
Kegiatan Inti 
- Mendiskusikan dengan teman untuk pelaksanaan perdamaian dunia 
- Menjelaskan peran Indonesia dalam pelaksanaan perdamaian dunia 
Kegiatan akhir 
- Siswa disuruh mempelajari lagi dan diadakan tanya jawab untuk tes. 

2. Pertemuan 2 
Kegiatan awal 
- Memberi salam, tanya jawab. Apa maksud persahabatan itu? 
Kegiatan Inti 
- Mendiskusikan manfaat politik bebas aktif dalam perdamaian dunia di era globalisasi dunia sekarang. 
Kegiatan akhir 
- Disuruh mengulangi, diadakan tanya jawab 
- Membuat rangkuman 

 
 
 
 
 
 
 



XII. Penilaian  
a. Tehnik 

Non test 
b. Prosedur  

Post test 
c. Bentuk  

- Uraian/jawab singkat 
d. Instrumen: 

1. Apa peran Indonesia dalam sidang PBB? 
2. Sebutkan 2 contoh peranan Indonesia dalam perdamaian dunia! 
3. Apa manfaat politik bebas aktif bagi Indonesia? 
4. Konferensi Asia Afrika diadakan dimana? 
5. Agar manfaat perdamaian untuk hubungan luar negeri bagi kehidupan sehari-hari? 
2.  Instrumen Penilaian 
 

Skala 
Kuantitatif 

Aspek: Penguasaan Konsep 

4 3 2 1 

Jml Nilai 

1. Apa peran Indonesia dalam sidang PBB? 
2. Sebutkan 2 contoh peranan Indonesia 

dalam perdamaian dunia! 
3. Apa manfaat politik bebas aktif bagi 

Indonesia? 
4. Konferensi Asia Afrika diadakan dimana? 
5. Agar manfaat perdamaian untuk hubungan 

luar negeri bagi kehidupan sehari-hari? 

     

 
Penilaian: Kebijaksanaan Guru 
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