
RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN (RPP) 

CGP  UNSUR ASESOR 

 

A. INFORMASI UMUM  

A.  IDENTITAS MODUL 

Penyusun 

Instansi 

Tahun Penyusunan 

Jenjang Sekolah 

Mata Pelajaran 

Fase / Kelas 

Bab / Tema 

Materi Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

ZAIMA, S.Pd., M.Pd 

SD Negeri 4 Kalukubula 

Tahun 2023 

SD 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

B / 4  

Konstitusi dan Norma di Masyarakat 

Hak, Kewajiban dan Aturan 

1 kali pertemuan/2x35 menit 

 

BB. KOMPETENSI AWAL  

 Peserta didik dapat merumuskan pendapat secara sistematis dan logis 

 Peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku positif apabila pendapatnya tidak 

diterima oleh orang lain 

CC. PROFIL PELAJAR PANCASILA 

 Beriman , bertakwa kepada Tuhan YME Dan berahlak mulia, Berkebhinnekaan global, 

Gotong royong, Bernalar kritis dan kreatif 

D 

 Sumber Belajar     :  (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 

Republik Indonesia, 2021 Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan untuk SD Kelas IV Penulis: Yusnawan Lubis, Dwi Nanta Priharto 

dan Internet), Lembar kerja peserta didik , Penerbit Erlangga 

 

   D. TARGET PESERTA DIDIK 

 Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan 

memahami materi ajar. 

 Peserta didik dengan pencapaian tinggi: mencerna dan memahami dengan cepat, 

mampu mencapai keterampilan berfikir aras tinggi (HOTS), dan memiliki 

keterampilan memimpin 



 

 E. TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Menjelaskan aturan dalam menghasilkan keputusan bersama. 

 Menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

a.  Pra Pembelajaran 

Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus melakukan persiapan yang 

maksimal supaya kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama peserta didik bisa 

berjalan maksimal dan bermakna. Adapun yang harus dipersiapkan guru yaitu 

1)  Peralatan Pembelajaran, seperti  Laptop, proyektor, alat tulis 

2)  Media Pembelajaran 

Selain itu, kegiatan pra pembelajaran yaitu menyiapkan para peserta didik untuk belajar 

didalam kelas. Seperti menanyakan kepada mereka apakah sudah siap untuk belajar atau 

belum, sudah sarapan atau belum, dan membagi mereka dalam kelompok yang heterogen 

berdasarkan minat dan gaya belajar setiap peserta didik. 

 

b. Kegiatan Awal 

a)  Guru memberikan salam dan secara acak memberikan kesempatan kepada seorang 

peserta didik lainnya untuk memimpin doa sesuai agama dan kepercayaannya 

sebelum memulai kegiatan belajar. 

c)  Untuk membangkitkan semangat nasionalisme, guru mengajak berdiri untuk 

bernyanyi bersama salah satu lagu wajib nasional dan meminta kesediaan salah 

seorang peserta didik untuk menjadi dirigen. 

d)  Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

e)  Materi pembelajaran disampaikan oleh guru sebagai awalan Dalam kegiatan belajar 

secara klasikal. Kemudian, dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran saat ini dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk mengecek pengetahuan awal 

peserta didik. 

f)  Guru menjelaskan urutan pelaksanaan kegiatan belajar serta mempersiapkan media 



yang akan digunakan di dalam pembelajaran. 

 

b) Kegiatan Inti 

a) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari yaitu aturan dalam 

menghasilkan keputusan bersama.  

b) Guru menjelaskan dan memberikan gambaran  kepada peserta didik 

tentang aturan dalam menghasilkan keputusan bersama, hak dan 

kewajiban dalam menghasilkan keputusan bersama,  

c) Guru memandu peserta didik untuk diskusi didalam kelompok belajarnya  

d) Guru menjawab pertanyaan peserta didik terkait materi yang 

didiskusikan.  

e) Kegiatan diskusi kelompok membahas tata tertib disekolah, peserta didik 

membuat tata tertib sekolah baik yang secara tertulis maupun tidak 

tertulis serta adakah aturan lain yang menurut kalian sebaiknya ada, 

tetapi belum tertulis di aturan sekolah.  

f) Setelah peserta didik selesai melakukan kegiatan diskusi kelas, kemudian 

mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka didepan kelas. Kegiatan 

ini mengajak peserta didik dalam berpikir kritis, gotong royong, dan 

kreatif.  Hasil diskusi kelompok inilah yang menjadi salah-satu penilaian 

dalam asesmen formatif.  

g)  Guru memberikan klarifikasi atas aktivitas peserta didik dikaitkan dengan materi 

pembelajaran tentang tata cara penyampaian pendapat. 

h)  Guru memberikan lembar aktivitas peserta didik yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. 

i)  Guru mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan lembar aktivitas 

yang dikerjakannnya secara berkelompok. 

 

c)  Kegiatan Penutup 

a)  Guru mengapresiasi dan memberikan klarifikasi terhadap seluruh tugas yang sudah 

dikerjakan oleh peserta didik. 



b)  Guru memberikan refleksi berupa penegasan akan pentingnya aturan dalam 

menghasilkan keputusan bersama. 

c)  Guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya, yang disertai dengan pemberian tugas kelompok untuk 

menginvestigasi kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar rumahnya  

d)  Guru menutup pelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan kepada 

peserta didik lain untuk memimpin berdoa bersama setelah selesai pembelajaran. 

E.  REFLEKSI  

F. REFLEKSI PEMBELAJARAN  

Refleksi guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri berdasarkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan mulai dari selama mempersiapkan, melaksanakan, 

hingga mengevaluasi kegiatan belajar dua yang dilakukan selama satu kali pertemuan. 

Refleksi guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dan kelebihan dari kegiatan 

pembelajaran tiga yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran 

berikutnya. 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah pemilihan media pembelajaran telah 

mencerminkan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai? 

 

2. Apakah gaya penyampaian materi mampu 

ditangkap oleh pemahaman peserta didik? 

 

3. Apakah keseluruhan pembelajaran dapat 

memberikan makna pembelajaran yang 

hendak dicapai? 

 

4. Apakah pemilihan metode pembelajaran 

sudah efektif untuk menerjemahkan tujuan 

pembelajaran? 

 

5. Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak 

keluar dari norma-norma? 

 

6. Apakah pelaksanan pembelajaran hari ini 

dapat memberikan semangat kepada peserta 

didik untuk lebih antusias dalam 

pembelajaran selanjutnya? 

 

 

FSESMEN / PENILAIAN 



G. PENILAIAN 

a.  Penilaian Sikap 

     Penilaian sikap dapat dilakukan di sepanjang proses pembelajaran. Teknik penilaian 

yang paling mudah adalah dengan teknik pengamatan atau observasi.  

aspek sikap yang diobservasi adalah sikap religius, komunikatif, tanggung jawab, dan 

demokratis. Pemilihan aspek sikap ini dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan capaian 

dan materi pembelajaran.  

Adapun format observasi penilaian sikap dapat menggunakan contoh format berikut ini: 

Pedoman Pengamatan Sikap 

Kelas                            : .............................. 

Hari, Tanggal              : .............................. 

Materi Pembelajaran  : .............................. 

Berilah tanda cek list () pada kolom yang tersedia jika peserta didik sudah 

menunjukan 

sikap/perilaku tersebut. 

 

No 
Nama Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian 

Religius Komunikatif 
Tanggung 

Jawab 
Demokratis 

1. Ahmad     

2.      

3.      

 

b.  Penilaian Pengetahuan 

Penilaian Pengetahuan dilakukan dalam bentuk tes tertulis/lisan dengan menjawab soal-

soal sebagai berikut: 

Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1.  Apa saja yang harus kita perhatikan ketika menyampaikan pendapat dalam kegiatan 

musyawarah? 

2.  Apa akibat yang akan terjadi apabila setiap peserta musyawarah tidak mamatuhi aturan 

ketika menyampaikan pendapat? 

3.  Siswa kelas IV sedang melaksanakan musyawarah yang dipimpin oleh Nanda sebagai 

ketua kelas. Mereka bermusyawarah mengenai jenis kesenian yang akan ditampilkan ketika 

pentas seni sekolah. Tono mengusulkan untuk menampilkan pertunjukkan teater/drama 



yang menceritakan tentang perjuangan para pahlawan. Akan tetapi, usulan Tono tersebut 

tidak disetujui oleh sebagian besar siswa kelas IV karena pertunjukkan teater/drama 

memerlukan waktu latihan yang cukup lama. Sedangkan, kegiatan Pentas Seni tinggal 4 

hari lagi. Akhirnya, disepakati bahwa siswa kelas IV akan bernyanyi bersama dalam 

kegiatan tersebut dan Tono pun ikut menyetujuinya. 

Berdasarkan cerita tersebut, bagaimana penilaian kalian terhadap sikap yang ditampilkan   

oleh Tono yang menyetujui kesepakatan musyawarah kelas? 

 

Pedoman Penskoran 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan pendapat: 

a. Disampaikan dengan jelas 

b. Tidak menyinggung perasaan orang lain 

c. Tidak memotong pembicaraan orang lain 

d. Tidak bertele-tele 

e. Tidak memaksakan pendapatnya kepada orang lain 

30 

2. Musyawarah akan sulit mencapai kesepakatan, dan sangat 

mungkin akan 

menyebabkan terjadinya perselisihan. 

30 

 

3. Jawaban peserta didik akan beragam, tetapi setidaknya memuat 

penyataan bahwa sikap Tono itu sudah sesuai dengan nilai 

Pancasila terutama sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin 

oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 

40 

Total Sko 100 

 

c. Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan dilakukan untuk mengukur ketercapaian aspek keterampilan 

kewarganegaraan. Penilaian ini dapat dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta 

didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau 

mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran 

pada saat menyampaikan pendapat di kelompok atau saat presentasi. Format penilaian dapat 

menggunakan contoh format di bawah ini:  

 



 

Pedoman Pengamatan Diskusi 

No 
Nama Peserta 

Didik 

Aspek 

Penilaian Jumlah Nilai 

1 2 3 

1. Ahmad     

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Aspek dan Rubrik Penilaian 

No Aspek Penilaian Nilai 
Perolehan 

Nilai 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi   

a. Informasi disampaikan secara jelas, lengkap, dan relevan 

dengan topik/tema yang didiskusikan 

30  

b. Informasi disampaikan secara jelas, lengkap, tetapi kurang 

relevan dengan topik/tema yang didiskusikan. 

20  

c. Informasi disampaikan secara jelas, tetapi kurang lengkap. 10  

2. Keaktifan dalam berdiskusi   

a. Sangat aktif dalam diskusi. 30  

b. Cukup aktif dalam diskusi. 20  

c. Kurang aktif dalam diskusi. 20  

3. Kejelasan dan kerapian dalam presentasi   

a. Presentasi sangat jelas dan rapi. 40  

b. Presentasi cukup jelas dan rapi. 30  

c. Presentasi dengan jelas tetapi kurang rapi. 20  

d. Presentasi dengan kurang jelas dan kurang rapi. 10  

Perhitungan Perolehan nilai 

Nilai akhir yang diperoleh merupakan akumulasi dari perolehan nilai untuk setiap aspek 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Jika peserta didik pada aspek pertama memperoleh nilai 20, aspek kedua 30, aspek keempat 

40, maka total perolehan nilainya adalah 90. 



N DAN REMEDIAL 

Pengayaan  

Guru dapat menyampaikan materi pengayaan untuk dipelajari oleh peserta didik secara 

mandiri atau berkelompok. Guru dapat mengangkat topik atau materi tentang kemerdekaan 

menyampaikan pendapat. 

 

LAMPIRAN  

A.  LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Kelompok          : ............................................................................. 

Kelas                  : ............................................................................. 

Nama Anggota 1. ............................................................................. 

Kelompok         2. ............................................................................. 

 3. ............................................................................. 

 4. ............................................................................. 

 5. ............................................................................. 

Kegiatan diskusi kelompok membahas tata tertib disekolah, peserta didik membuat tata tertib 

sekolah baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis serta adakah aturan lain yang menurut 

kalian sebaiknya ada, tetapi belum tertulis di aturan sekolah. 

1.  Coba kalian tuliskan tata tertib sekolah secara tertulis 

No Tata tertib tertulis 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

2.  Coba kalian tuliskan tata tertib sekolah tidak tertulis 

No Tata tertib tidak tertulis 

1.  

2.  

3.  

4.  



5.  

 

3. Adakah aturan lain yang menurut kalian sebaiknya ada, tetapi belum tertulis di aturan   

sekolah. Jika ada Silahkan dituliskan! 

 

No Tata tertib belum tertulis 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Nilai  Paraf Orang Tua 

   

 

 

 

 

 

C.   GLOSARIUM 

 

 

 


