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A.INFORMASI UMUM  
 

1.IDENTITAS SEKOLAH 

 
Nama Guru  : 

Nip   : 

Nama Sekolah  : SMP/MTs 

Alokasi Waktu  : 20 (1 JP = 40 menit) 

Mata Pelajaran  : IPS 

Fase   : D 
Materi    :  Keluarga Awal Kehidupan 
 

 

2.CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik memahami Memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial 

Ruang Lingkup materi: 

1. Sejarah: 

a) Mikrohistori 
b) Sejarah lokal 

c) Tradisi lisan 

2. Geografi: 
a) Pemetaan lingkungan rumah dan sekolah 

b) Peta, denah, dan skala wilayah 

c) Kependudukan 
3. Ekonomi: 

a) Kerja sebagai upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup 

b) Manajemen keuangan 

4. Sosiologi: 
a) Sosialisasi 

b) Nilai dan norma 

 

B. KEGIATAN INTI 

1.PROFIL PELAJAR PANCASILA 
a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia 

b. berkebinekaan global 

c. bergotong-royong 

d. Mandiri 

e. bernalar kritis, dan 

f. kreatif. 

2. ELEMEN 
Pada tema ini kalian akan mempelajari mengenai asal-usul keluarga, proses sosialisasi dan pengaruh interaksi dengan 
lingkungan sekitar. Sosialisasi ini dapat memengaruhi pembentukan karakter dan gaya hidup.  

3.RINCIAN MATERI 
A. Keberadaan Diri dan Keluarga  

B. Mengenal Lokasi Tempat Tinggal  
1. Lokasi  

2. Kondisi Wilayah Indonesia  

3. Pemahaman Lokasi Melalui Peta  

C. Sosialisasi dalam Masyarakat  

1. Sejarah Lisan 

2. Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi yang Bermoral 

3. Sosialisasi  

4. Nilai dan Norma 

5. Interaksi Antarwilayah  

D. Aktivitas Memenuhi Kebutuhan  

1. Kebutuhan Hidup Manusia 
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4. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 

• Mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. 

• Menjelaskan interaksi antarwilayah. 

• Menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. 

• Menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup.   

 

5. PERTANYAAN PEMANTIK 
Jelaskan apa yang dimaksud interaksi antarwilayah 

 

6. KESIAPAN MATERI, ASESMEN, PERSIAPAN BELAJAR 
Pengayaan untuk siswa 

Alternatif penjelasan, metode pembelajaran, atau pemahaman materi oleh siswa  

Assesmen individu atau kelompok  

Tes tertulis/pengetahuan/wawancara/praktik 

Individu / kelompok  

Menyiapkan materi bahan ajar 

Meyiapkan lembar kerja siswa 

Menentukan metode pembelajaran  

 
 

C. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1 

PEMBELAJARAN SETIAP PERTEMUAN (1X2JP @40 MENIT) 

PENDAHULUAN 

 Mempersiapkan alat peraga/media/bahan berupa laptop, LCD projector, speaker active, laptop, Multimedia 
Pembelajaran Interaktif (MPI), handphone, kamera, kertas karton, spidol warna atau media lain. 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama,  

memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, menyampaikan 

cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 

 Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 

APERSEPSI 

 Guru dapat memulai pembelajaran dengan bertanya mengenai pengalaman pelajar saat belajar sebelumnya. 

 Bagian apa yang terasa paling mengesankan saat sebelumnya? 

 Topik pembahasan apa yang masih diingat? Apakah topik itu menarik? 

 Menurut kalian, apa yang akan membedakan pembelajaran sebelumnya dengan sekarang? 

 Apa harapan kalian saat mengikuti kelas ini? 

 Guru mengajukan pertanyaan lebih dalam untuk mengarahkan ke topik yang akan dipelajari. 

KEGIATAN PEMANTIK 

 Guru mengajak peserta diidk membaca buku tentang materi pelajar dapat membuat daftar kata baru yang 
dipelajari dari bacaan tersebut. 

 Guru meminta pelajar secara berpasangan mendiskusikan, tentang materi yang sudah diketahui, mana yang 

menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui lebih lanjut.  

 Guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian memberi kesempatan pelajar 

untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas setelah membaca tentang materi yang diajarkan 

KEGIATAN INTI 

 Guru meminta peserta didik untuk mengamati infograis. Infograis tersebut berisi materi tentang materi yang terdapat 

pada buku pelajaran 

 Guru memberikan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap infografis tersebut. 

 Guru meminta peserta didik untuk mengamati materi/gambar/video/slide dan menuliskan pesan-pesan moral pada setiap 

gambar. 
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 Guru meminta peserta didik untuk membaca kisah inspiratif terkait dengan materi pelajaran. 

 Peserta didik diminta menuliskan materi  tersebut di buku masing-masing. 

 Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk mulai membahas materi pelajaran dan aktivitas-aktivias di dalamnya. 

 Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi mengenai  

 

A. Keberadaan Diri dan Keluarga  
 

 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang hal yang belum dipahami. 

 Guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa proaktif di dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik, misalnya “Setelah berdiskusi, siapakah yang bisa memberikan penjelasan mengenai 

materi tersebut 

 Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Tentang materi tersebut 

 Guru memberi bimbingan kepada peserta didik untuk mendiskusikan bersama kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya di dalam kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru memberikan penjelasan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi mengenai materi 

tersebut 

 Guru meminta peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber mengenai materi tersebutsecara berkelompok. 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing, 

mengenai : 

 Guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru mengamati setiap peserta didik selama proses mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut 

PENUTUP 

 Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan 

 Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan 

REFLEKSI 
 Guru memetakan kemampuan peserta didik kelas tujuh di awal tahun ajaran sebagai masukan bagi 

guru untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik pada 

bab berikutnya dan 

 Guru menilai efektifitas strategi dan metode pembelajaran yang dipilih guru dan merumuskan cara 

untuk menyempurnakannya pada bab berikutnya. 
Alternatif pembelajaran 

Pembelajaran alternatif lainnya bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. 

Asesmen 
Assesmen Sikap 

 Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan 

pembelajaran Penilaian ini dilakukan agar Guru melihat sikap perilaku peserta didik dalam 

menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan sehari-hari (civic disposition), seperti 

sopan santun, percaya diri, dan bertoleransi. Bentuk pedoman penilaian yang dapat digunakan 

oleh Guru adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

Sopan 

santun 

Peserta didik 

berlaku sopan, 

baik selama 
proses pembe- 

lajaran mau- 

pun di luar 

kelas. 

 

Peserta didik 

berlaku sopan 

hanya selama 
proses pembe- 

lajaran 

 

Peserta didik 

hanya berlaku 

sopan hanya 
kepada Guru 

atau peserta 

didik yang 

lain. 

 

Peserta 

didik belum 

menampak- 
kan perilaku 

sopan 

Percaya diri Peserta didik 

berani ber- 

pendapat, 

bertanya, atau 

menjawab per- 

tanyaan, serta 

Peserta didik 

berani ber- 

pendapat, 

bertanya, atau 

menjawab 

pertanyaan 

Peserta didik 

hanya berani 

menjawab ha- 

nya saat  

Guru 

bertanya 

Peserta didik 

kesulitan 

dalam ber- 

pendapat, 



VERSI LENGKAP Silahkan  Langsung WA di. 082144091274 
 

mengambil 

keputusan 

 

 bertanya, 

maupun 

menjawab 

pertanyaan 

Toleransi Peserta 

didik dapat 

menghargai 

pendapat pe- 

serta didik lain 

dan menerima 

kesepakatan 

meskipun ber- 

beda dengan 
pendapatnya 

 

Peserta 

didik dapat 

menghargai 

pendapat pe- 

serta didik lain 

dan kurang 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Peserta 

didik dapat 

menghargai 

pendapat 

peserta didik 

lain dan tidak 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Peserta didik 

tidak dapat 

menghargai 

pendapat 

peserta didik 

lain dan tidak 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Asessmen pengetahuan  

Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui tes setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan diberikan 

dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, maupun esai. Penilaian pengetahuan ini bertujuan agar Guru mampu melihat 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik dalam kegiatan.  

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

     

     

     

     

 

Assesmen Hasil Belajar 
Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar guru dapat melihat 

kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. Adapun pedoman penilaian yang 

dapat digunakan oleh Guru adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

     

     

     

     

 

Refleksi Guru 

Refleksi Guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh Guru itu sendiri atas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan mulai dari mempersiapkan melaksanakan 

hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran.  

Refleksi Guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan 

evaluasi untuk pembelajaran  

Nomor  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah pemilihan media pembelajaran 

telah mencerminkan tujuan pembelaja- 

ran yang akan dicapai? 

 

2 Apakah gaya penyampaian materi mam- 

pu ditangkap oleh pemahaman peserta 

didik? 

 

3 Apakah keseluruhan pembelajaran 

dapat memberikan makna pembelajaran 
yang hendak dicapai? 

 

4 Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak 

keluar dari norma-norma? 

 

5 Apakah pelaksanan pembelajaran hari ini dapat memberikan 

semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam 

pembelajaran selanjutnya? 
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Tugas   Setelah pembelajaran guru dapat melakukan refleksi diri (lihat lampiran Jurnal Refleksi 

Guru) 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

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

NIP. 

 ..........................., ........Juli 20...... 

Guru  Mata Pelajaran 

 

 

 

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

NIP. 

 

 

C. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN PERTEMUAN 2 

PEMBELAJARAN SETIAP PERTEMUAN (1X2JP @40 MENIT) 

PENDAHULUAN 

 Mempersiapkan alat peraga/media/bahan berupa laptop, LCD projector, speaker active, laptop, Multimedia 

Pembelajaran Interaktif (MPI), handphone, kamera, kertas karton, spidol warna atau media lain. 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama,  

memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, menyampaikan 
cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 

 Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 

APERSEPSI 

 Guru dapat memulai pembelajaran dengan bertanya mengenai pengalaman pelajar saat belajar sebelumnya. 

 Bagian apa yang terasa paling mengesankan saat sebelumnya? 

 Topik pembahasan apa yang masih diingat? Apakah topik itu menarik? 

 Menurut kalian, apa yang akan membedakan pembelajaran sebelumnya dengan sekarang? 

 Apa harapan kalian saat mengikuti kelas ini? 

 Guru mengajukan pertanyaan lebih dalam untuk mengarahkan ke topik yang akan dipelajari. 

KEGIATAN PEMANTIK 

 Guru mengajak peserta diidk membaca buku tentang materi pelajar dapat membuat daftar kata baru yang 

dipelajari dari bacaan tersebut. 

 Guru meminta pelajar secara berpasangan mendiskusikan, tentang materi yang sudah diketahui, mana yang 

menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui lebih lanjut.  

 Guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian memberi kesempatan pelajar 
untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas setelah membaca tentang materi yang diajarkan 

KEGIATAN INTI 

 Guru meminta peserta didik untuk mengamati infograis. Infograis tersebut berisi materi tentang materi yang terdapat 

pada buku pelajaran 

 Guru memberikan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap infografis tersebut. 

 Guru meminta peserta didik untuk mengamati materi/gambar/video/slide dan menuliskan pesan-pesan moral pada setiap 

gambar. 

 Guru meminta peserta didik untuk membaca kisah inspiratif terkait dengan materi pelajaran. 

 Peserta didik diminta menuliskan materi  tersebut di buku masing-masing. 

 Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk mulai membahas materi pelajaran dan aktivitas-aktivias di dalamnya. 

 Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi mengenai  

 

 

B. Mengenal Lokasi Tempat Tinggal  

1. Lokasi  
2. Kondisi Wilayah Indonesia  

3. Pemahaman Lokasi Melalui Peta  
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 Guru bertanya kepada peserta didik tentang hal yang belum dipahami. 

 Guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa proaktif di dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik, misalnya “Setelah berdiskusi, siapakah yang bisa memberikan penjelasan mengenai 

materi tersebut 

 Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Tentang materi tersebut 

 Guru memberi bimbingan kepada peserta didik untuk mendiskusikan bersama kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya di dalam kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru memberikan penjelasan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi mengenai materi 

tersebut 

 Guru meminta peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber mengenai materi tersebutsecara berkelompok. 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing, 

mengenai : 

 Guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru mengamati setiap peserta didik selama proses mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut 

PENUTUP 

 Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan 

 Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan 

REFLEKSI 
 Guru memetakan kemampuan peserta didik kelas tujuh di awal tahun ajaran sebagai masukan bagi 

guru untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik pada 

bab berikutnya dan 

 Guru menilai efektifitas strategi dan metode pembelajaran yang dipilih guru dan merumuskan cara 

untuk menyempurnakannya pada bab berikutnya. 
Alternatif pembelajaran 

Pembelajaran alternatif lainnya bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. 

Asesmen 
Assesmen Sikap 

 Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan 

pembelajaran Penilaian ini dilakukan agar Guru melihat sikap perilaku peserta didik dalam 

menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan sehari-hari (civic disposition), seperti 

sopan santun, percaya diri, dan bertoleransi. Bentuk pedoman penilaian yang dapat digunakan 

oleh Guru adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

Sopan 

santun 

Peserta didik 

berlaku sopan, 

baik selama 

proses pembe- 
lajaran mau- 

pun di luar 

kelas. 

 

Peserta didik 

berlaku sopan 

hanya selama 

proses pembe- 
lajaran 

 

Peserta didik 

hanya berlaku 

sopan hanya 

kepada Guru 
atau peserta 

didik yang 

lain. 

 

Peserta 

didik belum 

menampak- 

kan perilaku 
sopan 

Percaya diri Peserta didik 

berani ber- 

pendapat, 

bertanya, atau 

menjawab per- 

tanyaan, serta 

mengambil 

keputusan 
 

Peserta didik 

berani ber- 

pendapat, 

bertanya, atau 

menjawab 

pertanyaan 

 

Peserta didik 

hanya berani 

menjawab ha- 

nya saat  

Guru 

bertanya 

Peserta didik 

kesulitan 

dalam ber- 

pendapat, 

bertanya, 

maupun 
menjawab 

pertanyaan 

Toleransi Peserta 

didik dapat 

menghargai 

Peserta 

didik dapat 

menghargai 

Peserta 

didik dapat 

menghargai 

Peserta didik 

tidak dapat 

menghargai 
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pendapat pe- 

serta didik lain 

dan menerima 

kesepakatan 

meskipun ber- 

beda dengan 

pendapatnya 

 

pendapat pe- 

serta didik lain 

dan kurang 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

pendapat 

peserta didik 

lain dan tidak 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

pendapat 

peserta didik 

lain dan tidak 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Asessmen pengetahuan  

Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui tes setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan diberikan 

dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, maupun esai. Penilaian pengetahuan ini bertujuan agar Guru mampu melihat 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik dalam kegiatan.  

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

     

     

     

     

 

Assesmen Hasil Belajar 
Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar guru dapat melihat 

kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. Adapun pedoman penilaian yang 

dapat digunakan oleh Guru adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

     

     

     

     

 

Refleksi Guru 

Refleksi Guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh Guru itu sendiri atas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan mulai dari mempersiapkan melaksanakan 

hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran.  

Refleksi Guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan 
evaluasi untuk pembelajaran  

Nomor  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah pemilihan media pembelajaran 

telah mencerminkan tujuan pembelaja- 

ran yang akan dicapai? 

 

2 Apakah gaya penyampaian materi mam- 

pu ditangkap oleh pemahaman peserta 

didik? 

 

3 Apakah keseluruhan pembelajaran 

dapat memberikan makna pembelajaran 

yang hendak dicapai? 

 

4 Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak 

keluar dari norma-norma? 

 

5 Apakah pelaksanan pembelajaran hari ini dapat memberikan 

semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam 

pembelajaran selanjutnya? 

 

 

Tugas   Setelah pembelajaran guru dapat melakukan refleksi diri (lihat lampiran Jurnal Refleksi 

Guru) 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 ..........................., ........Juli 20...... 

Guru  Mata Pelajaran 
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.......................................... 

NIP. 

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

NIP. 
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C. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN PERTEMUAN 3 

PEMBELAJARAN SETIAP PERTEMUAN (1X2JP @40 MENIT) 

PENDAHULUAN 

 Mempersiapkan alat peraga/media/bahan berupa laptop, LCD projector, speaker active, laptop, Multimedia 

Pembelajaran Interaktif (MPI), handphone, kamera, kertas karton, spidol warna atau media lain. 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama,  
memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, menyampaikan 

cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 

 Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 

APERSEPSI 

 Guru dapat memulai pembelajaran dengan bertanya mengenai pengalaman pelajar saat belajar sebelumnya. 

 Bagian apa yang terasa paling mengesankan saat sebelumnya? 

 Topik pembahasan apa yang masih diingat? Apakah topik itu menarik? 

 Menurut kalian, apa yang akan membedakan pembelajaran sebelumnya dengan sekarang? 

 Apa harapan kalian saat mengikuti kelas ini? 

 Guru mengajukan pertanyaan lebih dalam untuk mengarahkan ke topik yang akan dipelajari. 

KEGIATAN PEMANTIK 

 Guru mengajak peserta diidk membaca buku tentang materi pelajar dapat membuat daftar kata baru yang 

dipelajari dari bacaan tersebut. 

 Guru meminta pelajar secara berpasangan mendiskusikan, tentang materi yang sudah diketahui, mana yang 
menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui lebih lanjut.  

 Guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian memberi kesempatan pelajar 

untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas setelah membaca tentang materi yang diajarkan 

KEGIATAN INTI 

 Guru meminta peserta didik untuk mengamati infograis. Infograis tersebut berisi materi tentang materi yang terdapat 

pada buku pelajaran 

 Guru memberikan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap infografis tersebut. 

 Guru meminta peserta didik untuk mengamati materi/gambar/video/slide dan menuliskan pesan-pesan moral pada setiap 

gambar. 

 Guru meminta peserta didik untuk membaca kisah inspiratif terkait dengan materi pelajaran. 

 Peserta didik diminta menuliskan materi  tersebut di buku masing-masing. 

 Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk mulai membahas materi pelajaran dan aktivitas-aktivias di dalamnya. 

 Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi mengenai  
 

C. Sosialisasi dalam Masyarakat  

1. Sejarah Lisan 

2. Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi yang Bermoral 
3. Sosialisasi  

4. Nilai dan Norma 

5. Interaksi Antarwilayah  
 

 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang hal yang belum dipahami. 

 Guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa proaktif di dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik, misalnya “Setelah berdiskusi, siapakah yang bisa memberikan penjelasan mengenai 

materi tersebut 

 Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Tentang materi tersebut 

 Guru memberi bimbingan kepada peserta didik untuk mendiskusikan bersama kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya di dalam kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru memberikan penjelasan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi mengenai materi 
tersebut 

 Guru meminta peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber mengenai materi tersebutsecara berkelompok. 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing, 
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mengenai : 

 Guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru mengamati setiap peserta didik selama proses mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut 

PENUTUP 

 Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan 

 Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan 

REFLEKSI 
 Guru memetakan kemampuan peserta didik kelas tujuh di awal tahun ajaran sebagai masukan bagi 

guru untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik pada 

bab berikutnya dan 

 Guru menilai efektifitas strategi dan metode pembelajaran yang dipilih guru dan merumuskan cara 

untuk menyempurnakannya pada bab berikutnya. 
Alternatif pembelajaran 

Pembelajaran alternatif lainnya bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. 

Asesmen 
Assesmen Sikap 

 Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan 

pembelajaran Penilaian ini dilakukan agar Guru melihat sikap perilaku peserta didik dalam 

menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan sehari-hari (civic disposition), seperti 

sopan santun, percaya diri, dan bertoleransi. Bentuk pedoman penilaian yang dapat digunakan 

oleh Guru adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

Sopan 

santun 

Peserta didik 

berlaku sopan, 

baik selama 

proses pembe- 

lajaran mau- 
pun di luar 

kelas. 

 

Peserta didik 

berlaku sopan 

hanya selama 

proses pembe- 

lajaran 
 

Peserta didik 

hanya berlaku 

sopan hanya 

kepada Guru 

atau peserta 
didik yang 

lain. 

 

Peserta 

didik belum 

menampak- 

kan perilaku 

sopan 

Percaya diri Peserta didik 

berani ber- 

pendapat, 

bertanya, atau 

menjawab per- 

tanyaan, serta 

mengambil 

keputusan 

 

Peserta didik 

berani ber- 

pendapat, 

bertanya, atau 

menjawab 

pertanyaan 

 

Peserta didik 

hanya berani 

menjawab ha- 

nya saat  

Guru 

bertanya 

Peserta didik 

kesulitan 

dalam ber- 

pendapat, 

bertanya, 

maupun 

menjawab 

pertanyaan 

Toleransi Peserta 
didik dapat 

menghargai 

pendapat pe- 

serta didik lain 

dan menerima 

kesepakatan 

meskipun ber- 

beda dengan 

pendapatnya 

 

Peserta 
didik dapat 

menghargai 

pendapat pe- 

serta didik lain 

dan kurang 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Peserta 
didik dapat 

menghargai 

pendapat 

peserta didik 

lain dan tidak 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Peserta didik 
tidak dapat 

menghargai 

pendapat 

peserta didik 

lain dan tidak 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Asessmen pengetahuan  
Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui tes setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan diberikan 

dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, maupun esai. Penilaian pengetahuan ini bertujuan agar Guru mampu melihat 
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pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik dalam kegiatan.  

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

     

     

     

     

 

Assesmen Hasil Belajar 
Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar guru dapat melihat 

kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. Adapun pedoman penilaian yang 

dapat digunakan oleh Guru adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

     

     

     

     

 

Refleksi Guru 

Refleksi Guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh Guru itu sendiri atas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan mulai dari mempersiapkan melaksanakan 

hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran.  
Refleksi Guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan 

evaluasi untuk pembelajaran  

Nomor  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah pemilihan media pembelajaran 

telah mencerminkan tujuan pembelaja- 

ran yang akan dicapai? 

 

2 Apakah gaya penyampaian materi mam- 

pu ditangkap oleh pemahaman peserta 

didik? 

 

3 Apakah keseluruhan pembelajaran 

dapat memberikan makna pembelajaran 

yang hendak dicapai? 

 

4 Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak 

keluar dari norma-norma? 

 

5 Apakah pelaksanan pembelajaran hari ini dapat memberikan 

semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam 

pembelajaran selanjutnya? 

 

 

Tugas   Setelah pembelajaran guru dapat melakukan refleksi diri (lihat lampiran Jurnal Refleksi 

Guru) 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

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

NIP. 

 ..........................., ........Juli 20...... 

Guru  Mata Pelajaran 

 

 

 

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

NIP. 
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C. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN PERTEMUAN 4 

PEMBELAJARAN SETIAP PERTEMUAN (1X2JP @40 MENIT) 

PENDAHULUAN 

 Mempersiapkan alat peraga/media/bahan berupa laptop, LCD projector, speaker active, laptop, Multimedia 

Pembelajaran Interaktif (MPI), handphone, kamera, kertas karton, spidol warna atau media lain. 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama,  
memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, menyampaikan 

cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 

 Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 

APERSEPSI 

 Guru dapat memulai pembelajaran dengan bertanya mengenai pengalaman pelajar saat belajar sebelumnya. 

 Bagian apa yang terasa paling mengesankan saat sebelumnya? 

 Topik pembahasan apa yang masih diingat? Apakah topik itu menarik? 

 Menurut kalian, apa yang akan membedakan pembelajaran sebelumnya dengan sekarang? 

 Apa harapan kalian saat mengikuti kelas ini? 

 Guru mengajukan pertanyaan lebih dalam untuk mengarahkan ke topik yang akan dipelajari. 

KEGIATAN PEMANTIK 

 Guru mengajak peserta diidk membaca buku tentang materi pelajar dapat membuat daftar kata baru yang 

dipelajari dari bacaan tersebut. 

 Guru meminta pelajar secara berpasangan mendiskusikan, tentang materi yang sudah diketahui, mana yang 
menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui lebih lanjut.  

 Guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian memberi kesempatan pelajar 

untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas setelah membaca tentang materi yang diajarkan 

KEGIATAN INTI 

 Guru meminta peserta didik untuk mengamati infograis. Infograis tersebut berisi materi tentang materi yang terdapat 

pada buku pelajaran 

 Guru memberikan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap infografis tersebut. 

 Guru meminta peserta didik untuk mengamati materi/gambar/video/slide dan menuliskan pesan-pesan moral pada setiap 

gambar. 

 Guru meminta peserta didik untuk membaca kisah inspiratif terkait dengan materi pelajaran. 

 Peserta didik diminta menuliskan materi  tersebut di buku masing-masing. 

 Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk mulai membahas materi pelajaran dan aktivitas-aktivias di dalamnya. 

 Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi mengenai  
 

D. Aktivitas Memenuhi Kebutuhan 

1. Kebutuhan Hidup Manusia 

 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang hal yang belum dipahami. 

 Guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa proaktif di dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik, misalnya “Setelah berdiskusi, siapakah yang bisa memberikan penjelasan mengenai 

materi tersebut 

 Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Tentang materi tersebut 

 Guru memberi bimbingan kepada peserta didik untuk mendiskusikan bersama kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya di dalam kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru memberikan penjelasan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi mengenai materi 

tersebut 

 Guru meminta peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber mengenai materi tersebutsecara berkelompok. 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing, 

mengenai : 

 Guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut 

 Guru mengamati setiap peserta didik selama proses mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut 

PENUTUP 
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 Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan 

 Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan 

REFLEKSI 
 Guru memetakan kemampuan peserta didik kelas tujuh di awal tahun ajaran sebagai masukan bagi 

guru untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik pada 

bab berikutnya dan 

 Guru menilai efektifitas strategi dan metode pembelajaran yang dipilih guru dan merumuskan cara 

untuk menyempurnakannya pada bab berikutnya. 
Alternatif pembelajaran 

Pembelajaran alternatif lainnya bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. 

Asesmen 
Assesmen Sikap 

 Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan 

pembelajaran Penilaian ini dilakukan agar Guru melihat sikap perilaku peserta didik dalam 

menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan sehari-hari (civic disposition), seperti 

sopan santun, percaya diri, dan bertoleransi. Bentuk pedoman penilaian yang dapat digunakan 

oleh Guru adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

Sopan 

santun 

Peserta didik 

berlaku sopan, 

baik selama 

proses pembe- 

lajaran mau- 

pun di luar 
kelas. 

 

Peserta didik 

berlaku sopan 

hanya selama 

proses pembe- 

lajaran 

 

Peserta didik 

hanya berlaku 

sopan hanya 

kepada Guru 

atau peserta 

didik yang 
lain. 

 

Peserta 

didik belum 

menampak- 

kan perilaku 

sopan 

Percaya diri Peserta didik 

berani ber- 

pendapat, 

bertanya, atau 

menjawab per- 

tanyaan, serta 

mengambil 

keputusan 

 

Peserta didik 

berani ber- 

pendapat, 

bertanya, atau 

menjawab 

pertanyaan 

 

Peserta didik 

hanya berani 

menjawab ha- 

nya saat  

Guru 

bertanya 

Peserta didik 

kesulitan 

dalam ber- 

pendapat, 

bertanya, 

maupun 

menjawab 

pertanyaan 

Toleransi Peserta 
didik dapat 

menghargai 

pendapat pe- 

serta didik lain 

dan menerima 

kesepakatan 

meskipun ber- 

beda dengan 

pendapatnya 

 

Peserta 
didik dapat 

menghargai 

pendapat pe- 

serta didik lain 

dan kurang 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Peserta 
didik dapat 

menghargai 

pendapat 

peserta didik 

lain dan tidak 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Peserta didik 
tidak dapat 

menghargai 

pendapat 

peserta didik 

lain dan tidak 

bisa menerima 

kesepakatan 

 

Asessmen pengetahuan  
Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui tes setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan diberikan 

dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, maupun esai. Penilaian pengetahuan ini bertujuan agar Guru mampu melihat 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik dalam kegiatan.  

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 
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Assesmen Hasil Belajar 
Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar guru dapat melihat 

kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. Adapun pedoman penilaian yang 

dapat digunakan oleh Guru adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu dikembangkan 

4 3 2 1 

     

     

     

     

 

Refleksi Guru 

Refleksi Guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh Guru itu sendiri atas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan mulai dari mempersiapkan melaksanakan 

hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran.  

Refleksi Guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan 
evaluasi untuk pembelajaran  

Nomor  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah pemilihan media pembelajaran 

telah mencerminkan tujuan pembelaja- 

ran yang akan dicapai? 

 

2 Apakah gaya penyampaian materi mam- 

pu ditangkap oleh pemahaman peserta 

didik? 

 

3 Apakah keseluruhan pembelajaran 

dapat memberikan makna pembelajaran 

yang hendak dicapai? 

 

4 Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak 

keluar dari norma-norma? 

 

5 Apakah pelaksanan pembelajaran hari ini dapat memberikan 

semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam 

pembelajaran selanjutnya? 

 

 

Tugas   Setelah pembelajaran guru dapat melakukan refleksi diri (lihat lampiran Jurnal Refleksi 

Guru) 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

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

NIP. 

 ..........................., ........Juli 20...... 

Guru  Mata Pelajaran 

 

 

 

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

NIP. 
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LANJUT KE 

VERSI LENGKAP 
FILE YANG KAMI SEDIAKN INI HANYA SEBAGAI CONTOH,,, SEBAB TIDAK MUAT JIKA 

KAMI BAGIKAN SEMUANYA.  

 

OLEH KARENA ITU, SILAHKAN INBOK WA KAMI DI SINI : https://bit.ly/3S2pwDr 

 

ISI FILE KURIKULUM MERDEKA  YG KAMI PUNYA 

 

 MODUL AJAR 

 PROTA 

 PROSEM 

 CP 

 ATP 

 KKM/KKTP 

 BUKU KURMER 

 KALDIK 2022-2023 

 COVER 

 

UNTUK 1 TAHUN ( GANJIL - GENAP ) 

Bonus : 

■  Modul Paradigma Baru 

■  Modul Sekolah Penggerak 

■  Modul pelatihan implementasi pembelajaran paradigma baru (guru) 

■  panduan pembelajaran asesmen 

■  panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar pancasila 

■  Reperensi modul projek penguatan profil belajar pancasila 

 

https://bit.ly/3S2pwDr
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Di web INI Ini sudah lengkap Semuanya tapi berceceran, sehingga akan menghabiskan banyak waktu 

bapak/Ibu Guru. Jika tidak mau repot mendapatkan file lengkapnya Bisa Hubungi Kami Dengan 

Harga Sangat Ekonomis ( paling Murah Dari Lainnya ), Silahkan  Langsung WA di. 082144091274 atau 

tinggal klik >>   https://bit.ly/3S2pwDr

https://bit.ly/3S2pwDr


VERSI LENGKAP Silahkan  Langsung WA di. 082144091274 
 
 

Di web INI Ini sudah lengkap Semuanya tapi berceceran, sehingga akan menghabiskan banyak waktu 

bapak/Ibu Guru. Jika tidak mau repot mendapatkan file lengkapnya Bisa Hubungi Kami Dengan 

Harga Sangat Ekonomis ( paling Murah Dari Lainnya ), Silahkan  Langsung WA di. 082144091274 atau 

tinggal klik >>   https://bit.ly/3S2pwDr

https://bit.ly/3S2pwDr
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