
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Pegadungan 

Kelas / Semester : VI / 1 

Tema  : 2. Persatuan dalam Perbedaan  

Subtema : 1. Rukun dalam Perbedaan  

Pembelajaran : 2 

Alokasi Waktu : 10 menit 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan membaca teks dan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan 

manfaat persatuan dalam kehidupan dengan benar. 

2. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menceritakan dengan singkat contoh tentang 

pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan mafaatnya sebagai wujud 

semangat persatuan dengan benar. 

3. Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan pola lantai tarian 

dengan benar. 

4. Melalui kegiatan diskusi dan latihan, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tarian 

dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. 

 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Mengucapkan salam. 

2. Mengondisikan siswa agar siap belajar (berdoa, 

merapikan tempat duduk, mengecek kehadiran 

siswa). 

3. Memotivasi siswa belajar. 

4. Apersepsi. 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2 menit 

Inti 1. Siswa membaca teks yang berjudul “Perbedaan 

yang Menguatkan”. 

2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait 

teks yang telah dibaca. 

3. Siswa mengamati gambar yang diperlihatkan 

oleh guru. 

4. Siswa secara berkelompok mendiskusi 

pertanyaan yang diberikan guru terkait gambar 

tersebut. Pertanyaan yang diberikan meliputi : 

a. Apa perbedaan yang ada pada gambar? 

b. Bagaimana menyikapinya? 

c. Apa manfaat hidup rukun? 

d. Ceritakan satu pengalaman hidup rukun 

dalam kehidupan sehari-hari! 

5. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil 

diskusinya dan kelompok lain menanggapi. 

6 menit 



6. Guru memberikan penguatan terkait persatuan 

dan perbedaan, kemudian guru mengaitkan 

keberagam tari dengan materi pola lantai. 

7. Siswa kembali mengamati gambar yang 

ditunjukkan oleh guru. 

8. Siswa menyebutkan pola lantai tarian 

berdasarkan gambar. 

9. Guru memberikan penguatan terkait pola lantai 

tarian. 

Penutup  1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan evaluasi. 

3. Guru memberikan tindak lajut. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan mengajak 

siswa berdoa. 

2 menit 

 

C. PENILAIAN 

1. Tenik Penilaian 

a. Penilaian Sikap : Pengamatan  

b. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis 

c. Penilaian Keterampilan : Pengamatan 

2. Bentuk Instrumen 

a. Penilaian Sikap : lembar pengamatan 

b. Penilaian Pengatahuan : soal essay 

c. Penilaian Keterampilan : lembar pengamatan 

3. Instrumen (terlampir) 

 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri 3 Pegadungan 

 

 

 

 

I Ketut Sumitra, S. Pd. SD 

NIP. 196609241988041002 

Pegadungan, 24 Januari 2023 

Guru Kelas VI 

 

 

 

 

Komang Yudi Satriada, S. Pd 

NIP.  198410022022211002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1 : PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap 

No. Tanggal Nama Siswa 
Catatan 

Perilaku 

Butir 

Sikap 
Ttd 

Tinda 

Lanjut 

       

       

       

       

       

 

2. Penilaian Pengetahuan 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Apa manfaat persatuan dalam kehidupan? 

2. Sebtukan 2 kegiatan yang dapat memupuk persatuan dalam kehidupan sehari-hari! 

3. Apa akibatnya jika kita tidak bersatu? 

4. Apakah yang dimaksud dengan pola lantai? 

5. Sebutkan 2 tari yang menggunakan pola lantai melingkar! 

 

Kunci Jawaban 

1. Manfaat persatuan dalam kehidupan adalah sebagai berikut. 

• Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

• Memajukan kesejahteraan umum.  

• Memperkuat jati diri bangsa Indonesia.  

• Menciptakan kerukunan bagi warga negara.  

• Mencerdaskan kehidupan bangsa.  

2. Contoh persatuan dalamkehidupan sehari-hari. 

• Menjaga kerukunan yang baik di keluarga, sekolah, dan lingkungan 

masyarakat.  

• Membantu sesama warga negara yang kesulitan.  

• Menghargai pendapat orang lain dan melakukan diskusi yang baik.  

• Menjaga pelaksanaan Hak Asasi Manusia dengan benar.  

• Mencegah terjadinya perselisihan di dalam negara.  

3. Akibat tidak Bersatu 

• Hilangnya rasa toleransi dalam kehidupan berbangsa.  

• Melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa.  

• Bangsa mudah terpecah belah.  

• Mudah memusuhi antarwarga di lingkungan rumah.  

• Berkurangnya rasa simpati dan empati sesama warga negara.  

4. Posisi penari saat menari 

5. Tari kecak, tari legong, tari kipas pakarena. 

 

Skor 1 soal benar = 2 

Skor maksimal = 10 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥100 

 

 



3. Penilaian Keterampilan 

a. PPKn 

Produk siswa yang dihasilkan dari diskusi kelompok dinilai dengan daftar periksa. 

Indikator Penilaian Ada Tidak 

Memberikan 3 contoh perbedaan yang ada   

Menuliskan kegiatan yang dilakukan teman/warga   

Memberikan 3 contoh sikap yang diterapkan   

Menuliskan 3 manfaat dari persatuan dan  

kesatuan 

  

 

b. SBdP 

Catatan pengamatan keterampilan praktik pola lantai. 

No. Nama Siswa 

Kriteria Penilaian 

Ketepatan 
Pola 

Lantai 
Gerakan Kekompakan 

      

      

      

      

      

Keterangan: 

4 = sangat baik 

3 = baik 

2 = cukup 

1 =  kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tujuan 

1. Menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan. 

2. Menceritakan dengan singkat contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam 

kehidupan sehari-hari dan mafaatnya sebagai wujud semangat persatuan. 

 

B. Petunjuk 

1. Amati gambar yang dibagikan oleh guru dengan seksama. 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan gambar. 

 
 

Ceritakan satu pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari pada kolomdi 

bawah ini! 

 

 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

Kelas : 

Semester : 

Nama Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 


