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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima)/1 (Satu)

Standar Kompetensi : Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

Kompetensi Dasar : Mendiskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indikator : 1.1.1. Menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.1.2. Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika.

1.1.3. Menceritakan kesatuan wilayah negara Indonesia.

1.1.4. Menganalisis usaha-usaha untuk menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.1.5. Menjelaskan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa mampu:

1. Menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika.

3. Menceritakan kesatuan wilayah negara Indonesia.

4. Menyebutkan usaha-usaha menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

5. Menjelaskan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik In-

donesia (NKRI).

Materi Pembelajaran : Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Pembelajaran
Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, praktik.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa mengelompok menurut kelompok diskusi yang telah ditentukan.

c. Siswa menyiapkan bahan yang akan dipelajari bersama.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Siswa mengerjakan tugas bersama-sama dengan kelompoknya.

c. Siswa menyiapkan hasil kerja kelompok dan menyampaikannya di depan kelas.

d. Siswa memerhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru.

e. Siswa membuat rangkuman.
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3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika!

b. Sebutkan usaha-usaha dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia!

c. Jelaskan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia!

Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa memerhatikan penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam kegiatan

pembelajaran.

b. Siswa mengelompok sesuai dengan kelompok diskusinya.

c. Siswa menyiapkan materi pelajaran yang akan dipelajari bersama.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Siswa berdiskusi tentang tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

c. Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok masing-masing.

d. Siswa memerhatikan penjelasan dari guru tentang hasil diskusi.

e. Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah di bahas bersama-sama.

3. Kegiatan Akhir (10 menit)

a. Siswa menjawab pertanyaan tentang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

Misal :

1) Usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI?

2) Apa tujuan menjaga keutuhan NKRI?

b. Siswa mendapat tugas individu sebagai bahan pendalaman materi.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan setelah akhir pertemuan II.

Bagian I

Berilah tanda

Berilah tanda cek (✔ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu!

NO PERNYATAAN SS S N TS STS

1. Menjaga keutuhan NKRI menjadi tanggung jawab

Pemerintah, Polisi, dan TNI.

2. Orang yang mengganggu keutuhan NKRI perlu

diadili.

3. Yang berkewajiban menjaga keutuhan NKRI

adalah semua warga negara.

4. Menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari

keluarga.

5. Anak yang suka bikin onar adalah salah satu

bentuk sikap merusak keutuhan NKRI
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Keterangan:

SS : Sangat Setuju (bobot skor 5 kalau pernyataan positif dan 1 kalau pernyataan negatif ).

S : Setuju ( bobot skor 4 kalau pernyataan positif dan 1 kalau pernyataan negatif).

N : Netral/tidak berpendapat (skor 3)

TS : Tidak Setuju (bobot skor 2 kalau pernyataan positif dan 4 kalau penyataan negatif).

STS: Sangat Tidak Setuju (bobot skor 5 kalau pernyataan positif dan 1 kalau pernyataan negatif).

Bagian II
Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Apa makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu?

2. Apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu?

3. Apa makna dari bulu yang ada pada lambang negara Republik Indonesia?

4. Apa sajakah yang termasuk kesatuan wilayah negara Indonesia?

5. Apa tujuan kita ikut menjaga keutuhan NKRI?

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )    (                     )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima) /1 (Satu)

Standar Kompetensi : Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

Kompetensi Dasar : Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

Indikator : 1.2.1. Menjelaskan usaha-usaha untuk menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.2.2. Menguraikan perlunya rasa nasionalisme untuk menjaga Keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.2.3. Menunjukkan sikap positif menghargai jasa para pahlawan dalam

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.2.4. Menjelaskan manfaat menjaga persatuan dan kesatuan.

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa mampu:

1. Menjelaskan usaha-usaha menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

2. Menguraikan perlunya rasa nasionalisme untuk menjaga kesatuan

Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI).

3. Menampilkan sikap positif menghargai jasa para pahlawan dalam

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Siswa mampu menjelaskan manfaat menjaga persatuan dan kesatuan.

Materi Pembelajaran

Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Pembelajaran
Diskusi, tanya jawab, penugasan, praktik, laporan.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan ke I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa mengelompok sesuai kelompok diskusi yang telah ditentukan.

c. Siswa menyiapkan materi yang akan didiskusikan.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mencermati materi dalam buku yang ada kaitannya dengan menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompok masing-masing.

c. Siswa menyiapkan hasil diskusi dan melaporkannya. Kelompok lain menyimak.

d. Siswa memerhatikan penjelasan dari guru tentang laporan dari hasil diskusi tiap-tiap kelompok.
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3. Kegiatan Akhir (10 menit)

a. Siswa dibimbing membuat rangkuman dari laporan yang sudah dibetulkan kesalahannya.

b. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.

Misalnya :

1) Bangsa barat yang pernah menjajah negara Indonesia adalah . . . .

2) Yang berkewajiban menjaga keamanan lingkungan adalah . . . .

Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa mengelompok sesuai dengan kelompok diskusinya.

c. Siswa menyiapkan bahan/materi diskusi.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang sikap positif menjaga keutuhan NKRI.

b. Siswa mencatat hasil kegiatan diskusi yang menunjukkan sikap positif dalam menjaga NKRI.

c. Siswa menyampaikan hasil kegiatan diskusi kelompok masing-masing.

d. Siswa memerhatikan penjelasan guru tentang hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok.

e. Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah dibetulkan oleh guru.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan menjaga keutuhan NKRI.

Misal :

1) Mengapa diperlukan rasa nasionalisme dalam menjaga keutuhan NKRI?

2) Manfaat apa saja yang kita rasakan?

b. Siswa mengerjakan tugas individu sebagai bahan pendalaman materi.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan setelah akhir pertemuan ke-2.

Bagian I
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1. Semangat persatuan dan kesatuan mulai berubah sejak peristiwa . . . .

2. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk . . . .

3. Senjata yang paling ampuh untuk mengusir penjajah adalah . . . .

4. Memberi bantuan kepada korban bencana alam harus . . . .

5. Salah satu cara untuk menghargai jasa para pahlawan adalah . . . .
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Bagian II
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Sebutkan 5 macam organisasi yang bersifat kedaerahan!

2. Sebutkan 5 manfaat menjaga keutuhan NKRI!

3. Sebutkan 5 contoh sikap positif menghargai jasa para pahlawan!

4. Sebutkan 5 contoh perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI!

5. Sebutkan 5 macam bantuan yang dapat kita berikan kepada korban bencana alam!

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )     (                      )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima) /1 (Satu)

Standar Kompetensi : Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

Kompetensi Dasar : Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Indikator : 1.3.1. Menunjukkan sikap rela berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI.

1.3.2. Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam upaya menjaga

keutuhan NKRI.

1.3.3. Menampilkan sikap positif terhadap upaya menjaga keutuhan NKRI.

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat:

1. Menyebutkan berbagai bentuk pengorbanan dalam upaya menjaga

keutuhan NKRI.

2. Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam upaya menjaga keutuhan

NKRI.

3. Menampilkan sikap positif terhadap upaya menjaga keutuhan NKRI.

4. Mengembangkan sikap positif terhadap upaya menjaga Keutuhan

NKRI.

Materi Pembelajaran
Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Metode Pembelajaran
Tanya jawab, diskusi, tugas, praktik, laporan, pengamatan.

Langkah-Langkah  Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak keterangan dari guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa mengelompok menurut kelompoknya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mempelajari materi dalam buku yang berkaitan dengan upaya menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dari buku dengan kelompoknya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompok untuk dilaporkan dan kelompok yang lainnya

menyimak dan menyanggah.

d. Siswa memerhatikan pembahasan dari guru.
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3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa membuat rangkuman, dengan dibimbing oleh guru.

b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru.

Misalnya:

1) Menjaga keutuhan NKRI menjadi tanggung jawab . . . .

2) Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah . . . .

Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa memerhatikan penjelasan dari guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa mengelompok ke kelompok diskusi masing-masing.

c. Siswa menyiapkan materi/bahan diskusi.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang sikap rela berkorban dalam menjaga keutuhan

NKRI.

b. Siswa mendata contoh-contoh perilaku dalam upaya menjaga keutuhan NKRI.

c. Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok untuk laporan.

d. Siswa memerhatikan keterangan dari guru tentang hasil diskusi.

e. Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah dibetulkan.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian  dilakukan selama  proses pembelajaran dan  setelah  akhir pertemuan II.

Bagian I

Berilah tanda cek (✔ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat kalian!

   NO. PERNYATAAN SS S N TS STS

1. Sikap rela berkorban dilandasi hati yang tulus.

2. Mencoret-coret fasilitas umum adalah positif.

3. Membantu korban bencana alam sebaiknya yang

kita kenal saja.

4. Mengembangkan sikap tertib menciptakan

kenyamanan di lingkungan.

5. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) perlu adanya sikap

positif.
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Bagian II
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Sebutkan 5 contoh sikap positif dalam upaya menjaga keutuhan NKRI!

2. Berilah 5 macam fasilitas umum yang ada di lingkungan kita!

3. Bantuan apa yang berbentuk apakah yang dapat kita sumbangkan!

4. Sejak kapan perilaku menjaga keutuhan NKRI?

5. Bagaimana sikap kamu terhadap orang yang melakukan tindakan mengganggu persatuan dan

kesatuan?

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )     (                      )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima) /1 (Satu)

Standar Kompetensi : Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.

Kompetensi Dasar : Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan

tingkat pusat dan daerah.

Indikator : 2.1.1. Menguraikan pengertian perundang-undangan tingkat pusat dan

daerah.

2.1.2. Menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan

daerah.

2.1.3. Menjelaskan arti penting peraturan perundang-undangan tingkat

pusat dan daerah.

2.1.4. Menyebutkan manfaat peraturan perundang-undangan.

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat:

1. Menguraikan pengertian perundang-undangan tingkat pusat dan

daerah.

2. Menyebutkan jenis perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.

3. Menjelaskan arti penting peraturan perundang-undangan tingkat pusat

dan daerah.

4. Menyebutkan manfaat peraturan perundang-undangan.

Materi Pembelajaran : Peraturan perundang-undangan.

Metode Pembelajaran
Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, praktik, laporan.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa memerhatikan penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa mengelompok sesuai kelompok diskusi masing-masing.

c. Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mencermati materi dalam buku yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-

undangan.

b. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompok masing-masing.

c. Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompok untuk dilaporkan di depan kelas.

d. Siswa memerhatikan penjelasan dari guru tentang hasil diskusi dari masing-masing kelompok.

3. Kegiatan Akhir (10 menit)

a. Siswa membuat rangkuman, dengan bimbingan guru.

b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru, tentang peraturan perundang-undangan.
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Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai melalui kegiatan

pembelajaran.

b. Siswa mengelompok menurut kelompok diskusi masing-masing.

c. Siswa menyiapkan materi diskusi.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang arti penting peraturan perundang-undangan tingkat

pusat dan daerah.

b. Siswa mencatat hasil kegiatan diskusi untuk dibuat laporan dan dibacakan di depan kelas.

c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

d. Siswa menyimak tanggapan/penjelasan dari guru tentang hasil diskusi.

e. Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah mendapat tanggapan/pembetulan.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan sekitar peraturan perundang-undangan tingkat pusat

dan daerah.

b. Siswa menerima tugas individu sebagai bahan pendalaman materi.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian  dilakukan selama  proses pembelajaran dan  akhir pertemuan ke-2.

Bagian I
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk . . . .

2. Peraturan tingkat pusat dibuat oleh . . . .

3. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara kita adalah . . . .

4. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk . . . .

5. Bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan tertulis akan mendapat . . . .

Bagian II
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Sebutkan 5 jenis peraturan perundang-undangan!

2. Sebutkan 5 macam lembaga selain pemerintah pusat dan daerah yang membuat peraturan

perundang-undangan!

3. Jelaskan, apa yang dimaksud peraturan perundang-undangan dengan tingkat pusat.

4. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan peraturan daerah!

5. Sebutkan 3 tingkatan peraturan yang ada di tingkat daerah!

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )     (                      )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima) /1 (Satu)

Standar Kompetensi : Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.

Kompetensi Dasar : Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan

daerah

Indikator : 2.2.1. Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

2.2.2. Menyebutkan contoh peraturan tingkat daerah.

2.2.3. Memberikan contoh cara melaksanakan peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan daerah.

2.1.2. Menampilkan bersikap positif terhadap peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan daerah.

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat:

1. Menyebutkan contoh peraturan di tingkat pusat.

2. Menyebutkan contoh peraturan di tingkat daerah.

3. Memberikan contoh cara melaksanakan peraturan yang berlaku/ada.

4. Memberikan contoh bersikap positif terhadap peraturan yang berlaku/

ada.

Materi Pembelajaran : Peraturan perundang-undangan.

Metode Pembelajaran
Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, praktik.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing.

c. Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompoknya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompok untuk dibacakan dan kelompok yang lain menyimak

serta menyanggah.

d. Siswa memerhatikan penjelasan yang diberikan guru.

3· Kegiatan Akhir (10 menit)

a. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman dari hasil kerja yang telah disempurnakan

jawabannya.

b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru yang berkaitan dengan materi peraturan

perundang-undangan.
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Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa memerhatikan penjelasan dari guru tentang indikator yang akan dicapai melalui proses

pembelajaran.

b. Siswa mengelompok menurut kelompoknya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan materi/bahan diskusi.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang cara melakukan dan bersikap positif terhadap

peraturan perundang-undangan.

b. Siswa mencatat hasil kegiatan diskusi yang menunjukkan cara melakukan peraturan dan

sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Siswa mempersiapkan hasil diskusi kelompoknya untuk dibacakan.

d. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang hasil diskusi yang telah dibacakan.

e. Siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang telah disempurnakan jawabannya.

3. Kegiatan Penutup (10menit)

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru sekitar peraturan perundang-undangan.

b. Siswa mendapat tugas individu sebagai bahan pendalaman materi.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian  dilakukan selama  proses pembelajaran dan  akhir pertemuan ke-2.

Bagian I
Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 berisi tentang . . . .

2. Membayar pajak merupakan . . . . bagi setiap warga negara.

3. Pajak yang dibayar oleh warga negara akan digunakan untuk . . . .

4. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh . . . . dan . . . .

5. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama . . . .

Bagian II
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Sebutkan 3 contoh peraturan perundang-undangan dipusat!

2. Sebutkan 3 keutuhan yang harus dipenuhi oleh pengemudi kendaraan bermotor!

3. Sebutkan 4 jenis pajak di daerah provinsi!

4. Sebutkan 5 jenis pajak di daerah kabupaten atau kota!

5. Sebutkan 5 cara menampilkan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan!

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )     (                      )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima) /2 (Dua)

Standar Kompetensi : Memahami kebebasan berorganisasi

Kompetensi Dasar : Mendiskripsikan pengertian organisasi.

Indikator : 3.1.1. Menjelaskan pengertian organisasi.

3.1.2. Menyebutkan syarat-syarat mendirikan organisasi.

3.1.3. Menyebutkan susunan sebuah organisasi

3.1.4. Menjelaskan tujuan mendirikan organisasi.

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian organisasi.

2. Menyebutkan syarat-syarat mendirikan sebuah organisasi.

3. Menuliskan susunan sebuah organisasi.

4. Menjelaskan tujuan mendirikan organisasi.

Materi Pembelajaran : Kebebasan berorganisasi.

Metode Pembelajaran

Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, praktik, informasi/laporan.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa berkelompok dalam kelompok diskusi masing-masing.

c. Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan kebebasan berorganisasi.

b. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompoknya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok yang lainnya menyimak dan

bila perlu menyanggahnya.

d. Siswa memerhatikan penjelasan dari guru tentang hasil diskusi dari masing-masing kelompok.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman hasil diskusi yang telah disempurnakan

jawabannya.

b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru yang berkaitan dengan materi

kebebasan berorganisasi.

Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai melalui kegiatan

pembelajaran.

b. Siswa berkelompok dalam kelompok diskusi masing-masing.

c. Siswa menyiapkan materi diskusi.
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2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang upaya pencapaian tujuan bersama.

b. Siswa mendata/mencatat hasil diskusi yang menunjukkan sikap positif dalam mencapai tujuan

bersama.

c. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.

d. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang hasil diskusi.

e. Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah disempurnakan jawabannya.

3. Kegiatan Penutup (10menit)

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru sekitar pengertian organisasi.

b. Siswa mendapat tugas individu sebagai bahan pendalaman materi.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian  dilakukan selama  proses  pembelajaran dan  setelah akhir pertemuan ke-2.

Bagian I
Isilah titik-titik di bawah ini!

1. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila ada . . . dari seluruh anggota.

2. Sebuah perkumpulan yang menghimpun orang secara bersama-sama untuk mewujudkan suatu

tujuan bersama disebut . . . .

3. Keputusan yang diputuskan dalam organisasi untuk dijalankan secara bersama-sama berdasarkan

atas kepentingan . . . .

4. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tahun . . . .

5. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah . . . .

Bagian II
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Apa yang dimaksud dengan organisasi itu?

2. Apakah ciri-ciri suatu organisasi itu?

3. Jelaskan pentingnya pengaturan dan berorganisasi!

4. Sebutkan/tuliskan susunan kepengurusan dalam suatu organisasi!

5. Sebutkan 5 macam organisasi yang berdiri setelah Budi Utomo!

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )     (                      )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima) /2 (Dua)

Standar Kompetensi : Memahami kebebasan berorganisasi

Kompetensi Dasar : Menyebutkan contoh-contoh organisasi di lingkungan sekolah dan

masyarakat.

Indikator : 3.2.1. Memberikan contoh organisasi di lingkungan sekolah.

3.2.2. Menjelaskan kegiatan organisasi di lingkungan sekolah.

3.2.3. Memberikan contoh organisasi di lingkungan masyarakat.

3.2.4. Menjelaskan kegiatan organisasi di lingkungan masyarakat.

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat:

1. Memberikan 3 contoh organisasi yang ada di lingkungan sekolah.

2. Menjelaskan kegiatan organisasi di lingkungan sekolah.

3. Memberikan 5 contoh organisasi yang ada di lingkungan masyarakat.

4. Menjelaskan kegiatan dari beberapa organisasi di lingkungan masya-

rakat.

Materi Pembelajaran : Kebebasan berorganisasi.

Metode Pembelajaran
Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, laporan.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator/materi pelajaran yang akan dicapai dalam

proses pembelajaran.

b. Siswa berkelompok dalam kelompok diskusinya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan organisasi di lingkungan sekolah

dan masyarakat.

b. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompok diskusinya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok yang lain menyimak dan

menyanggah bila perlu.

d. Siswa memerhatikan penjelasan yang diberikan guru.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah dibahas bersama.

b. Siswa menjawab pertanyaan yang dberi guru tentang organisasi di lingkungan sekolah dan

masyarakat.

Misalnya:

1) Singkatan apakah OSIS itu?

2) Siapa yang memilih pengurus kelas?
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Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai melalui kegiatan

pembelajaran.

b. Siswa berkelompok menurut kelompok diskusinya.

c. Siswa menyiapkan materi diskusi.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang organisasi di lingkungan masyarakat.

b. Siswa mencatat hasil kegiatan diskusi tentang kegiatan organisasi di lingkungan masyarakat.

c. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.

d. Siswa menyimak penjelasan guru tentang hasil diskusi.

e. Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah disempurnakan jawabannya.

3. Kegiatan Penutup (10menit)

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan sekitar organisasi di lingkungan sekolah dan

masyarakat.

b. Siswa mendapat tugas individu sebagai bahan pendalaman materi.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian  dilakukan selama  proses  pembelajaran dan  setelah akhir pertemuan ke-2.

Bagian I

Berilah tanda cek (v) pada kolom yang sesuai dengan pendapat kalian!

NO                       PERNYATAAN SS S N TS STS

1. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat.

2. Organisasi kelas mengurusi kegiatan sekolah.

3. Pramuka adalah bentuk organisasi di sekolah.

4. Harga di koperasi sama dengan harga di toko.

5. Disamping melatih berorganisasi, koperasi juga

melatih untuk bersikap sosial.

Bagian II

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Sebutkan 4 macam organisasi di sekolah!

2. Sebutkan 4 macam organisasi di lingkungan masyarakat!

3. Sebutkan 4 macam barang yang dijual di koperasi sekolah!

4. Tuliskan struktur keorganisasian dalam OSIS!

5. Jelaskan yang dimaksud organisasi profesi!

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )     (                      )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima) /2 (Dua)

Standar Kompetensi : Memahami kebebasan berorganisasi.

Kompetensi Dasar : Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah.

Indikator : 3.3.1. Menjelaskan cara berperan serta dalam berorganisasi di sekolah.

3.3.2. Memberikan contoh cara berperan serta dalam memilih organisasi

di sekolah.

3.3.3. Menyebutkan manfaat dalam berorganisasi di sekolah.

3.3.4. Memberikan contoh bersikap positif dalam berorganisasi.

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat:

1. Menjelaskan cara berperan serta dalam memilih organisasi di sekolah

2. Menampilkan cara berperan serta dalam memilih organisasi di sekolah.

3. Menyebutkan beberapa manfaat dalam berorganisasi.

4. Menampilkan sikap positif dalam upaya memilih organisasi di sekolah.

Materi Pembelajaran : Kebebasan berorganisasi

Metode Pembelajaran

Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan laporan.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa berkelompok dalam kelompok diskusi masing-masing.

c. Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan peran serta dalam memilih

organisasi di lingkungan sekolah.

b. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompoknya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompoknya untuk dibacakan dan kelompok yang lain

menyimak dan menanggapinya.

d. Siswa memerhatikan penjelasan yang diberikan guru.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah dibahas bersama-sama.

b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru yang berkaitan dengan materi peran serta

memilih organisasi di sekolah.

Misalnya:

1) Kebebasan berorganisasi dilindungi oleh UUD 1945 pasal . . . .

2) Pengurus kelas dipilih oleh . . . .
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Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai melalui proses

pembelajaran.

b. Siswa berkelompok dalam kelompok diskusi masing-masing.

c. Siswa menyiapkan materi diskusi.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang peran serta dalam memilih organisasi di sekolah.

b. Siswa mencatat hasil kegiatan diskusi yang menujukkan sikap positif dalam memilih organisasi

di sekolah.

c. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.

d. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang hasil diskusi.

e. Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah dibahas bersama-sama.

3. Kegiatan Penutup (10menit)

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru sekitar peran serta dalam memilih organisasi

di sekolah.

b. Siswa mendapat tugas individu sebagai bahan pendalaman materi.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian  dilakukan selama  proses  pembelajaran dan  setelah akhir pertemuan ke-2.

Bagian I

Berilah tanda cek (✔ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat kalian!

NO                       PERNYATAAN SS S N TS STS

1. Kebebasan berorganisasi dilindungi oleh

undang-undang.

2. Organisasi menjadi wadah untuk melatih diri.

3. Kegiatan berorganisasi menambah pengeluaran.

4. Mengikuti setiap kegiatan yang ada disekolah

adalah kewajiban semua siswa.

5. Melatih untuk bersikap sosial merupakan salah

satu manfaat berorganisasi.

Bagian II

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan 5 manfaat kita berorganisasi!

2. Sebutkan 5 sikap kita yang harus kita kembangkan dalam berorganisasi!

3. Jelaskan pentingnya pengaturan dalam berorganisasi!

4. Jelaskan pasal 28 UUD 1945!

5. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang tidak ikut dalam kegiatan berorganisasi?

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )     (                      )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima) /2 (Dua)

Standar Kompetensi : Menghargai keputusan bersama.

Kompetensi Dasar : Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama.

Indikator : 4.1.1 Menjelaskan pengertian musyawarah.

4.1.2. Menjelaskan cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

4.1.3. Menjelaskan cara mengambil keputusan bersama dalam

musyawarah.

4.1.4. Menyebutkan bentuk-bentuk keputusan bersama.

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian musyawarah.

2. Menjelaskan cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

3. Menguraikan cara mengambil keputusan bersama dalam musyawarah.

4. Menyebutkan bentuk-bentuk keputusan.

Materi Pembelajaran : Keputusan bersama.

Metode Pembelajaran
Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, laporan.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa berkelompok sesuai kelompok diskusinya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan bentuk-bentuk keputusan

bersama.

b. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompok diskusinya.

c. Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain menyimak dan menanggapi.

d. Siswa memerhatikan penjelasan dari guru.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman jawaban yang telah dibahas bersama.

b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan materi bentuk-

bentuk keputusan bersama.

Misalnya :

1) Dalam pemilihan ketua kelas, sebaiknya kita bersikap . . . .

2) Hasil keputusan dalam rapat harus dik taati dan dilaksanakan oleh . . . .
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Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai indikator yang akan dicapai melalui proses

pembelajaran.

b. Siswa berkelompok sesuai kelompok diskusinya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan materi diskusi.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang bentuk-bentuk keputusan bersama.

b. Siswa mencatat hasil kegiatan diskusi yang merupakan bentuk-bentuk keputusan bersama.

c. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.

d. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok.

e. Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah dibahas bersama-sama.

3. Kegiatan Penutup (10menit)

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan sekitar bentuk-bentuk keputusan bersama.

b. Siswa mendapat tugas individu sebagai bahan pendalaman materi.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian  dilakukan selama  proses  pembelajaran dan  setelah akhir pertemuan ke-2.

Bagian I

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Dalam pemilihan ketua kelas sebaiknya kita bersikap……

2. Hasil keputusan dalam rapat harus ditaati dan dilaksanakan oleh…….

3. Pengambilan keputusan bersama dapat dimulai dari lingkungan…….

4. Proses atau cara pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama

penyelesaiannya diupayakan melalui…….

5. Yang dimaksud dengan mufakat adalah……..

Bagian II

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Sebutkan 3 bentuk keputusan bersama dalam keluarga!

2. Sebutkan 3 bentuk keputusan bersama di sekolah!

3. Sebutkan 3 bentuk keputusan bersama di lingkungan masyarakat!

4. Jelaskan tata cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah!

5. Jelaskan cara mengambil keputusan bersama dalam musyawarah!

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )     (                      )
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

SD/MI :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : V (Lima) /2 (Dua)

Standar Kompetensi : Menghargai keputusan bersama.

Kompetensi Dasar : Mematuhi keputusan bersama.

Indikator : 4.2.1 Menjelaskan cara mematuhi keputusan bersama.

4.2.2. Menjelaskan cara melaksanakan keputusan bersama.

4.2.3. Memberikan contoh melaksanakan keputusan bersama.

4.2.4. Menjelaskan manfaat mematuhi keputusan bersama.

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat:

1. Menjelaskan cara mematuhi keputusan bersama.

2. Menguraikan cara melaksanakan keputusan bersama.

3. Menampilkan sikap melaksanakan keputusan bersama.

4. Menjelaskan manfaat mematuhi keputusan bersama.

Materi Pembelajaran : Keputusan bersama.

Metode Pembelajaran
Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, laporan.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses

pembelajaran.

b. Siswa berkelompok sesuai kelompok diskusinya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan keputusan bersama.

b. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompok diskusinya.

c. Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompoknya untuk dibacakan, kelompok lain menyimak

dan menanggapi.

d. Siswa memerhatikan penjelasan dari guru tentang jawaban dari masing-masing kelompok.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman dari hasil diskusi yang telah dibetulkan jawabannya.

b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan materi mematuhi

keputusan bersama.

Misalnya:

1) Siapa yang harus mematuhi tata tertib sekolah?

2) Bagaimana sikap kamu terhadap hasil keputusan bersama?
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Pertemuan II

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai indikator yang akan dicapai melalui melalui

kegiatan pembelajaran.

b. Siswa berkelompok sesuai kelompok diskusinya masing-masing.

c. Siswa menyiapkan materi diskusi.

2. Kegiatan Inti (50 menit)

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang upaya untuk mematuhi keputusan bersama.

b. Siswa mencatat hasil kegiatan yang menunjukkan sikap mematuhi keputusan bersama.

c. Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing.

d. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang hasil diskusi.

e. Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah disempurnakan jawabannya.

3. Kegiatan Penutup (10menit)

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan sekitar mematuhi keputusan bersama.

b. Siswa mendapat tugas individu sebagai bahan pendalaman materi.

Alat/Sumber
Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Cempaka Putih.

Penilaian
Penilaian  dilakukan selama  proses  pembelajaran dan  setelah akhir pertemuan ke-2.

Bagian I

Berilah tanda cek (✔ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu!

NO                     PERNYATAAN SS S N TS STS

1. Mematuhi keputusan bersama merupakan

bentuk sikap positif terhadap hasil keputusan.

2. Kewajiban mematuhi keputusan bersama orang

yang sudah berkeluarga.

3. Disiplin dalam belajar merupakan

pelaksanaan bersama di lingkungan sekolah.

4. Upaya pelaksanaan keputusan bersama di mulai

dari lingkungan keluarga.

5. Orang yang tidak melaksanakan keputusan

bersama dibiarkan saja.

Bagian II

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Bagaimana sikap kamu terhadap keputusan yang telah diputuskan bersama?

2. Apa kewajiban kamu terhadap keputusan yang diambil, ketika kamu tidak ikut dalam mengambil

keputusan?

3. Sebutkan 3 contoh pelaksanaan keputusan bersama di sekolah?

4. Sebutkan 3 contoh pelaksanaan keputusan bersama di masyarakat?

5. Jelaskan manfaat melaksanakan keputusan bersama!

. . . . . . . . . . . . , . . . . 2006

     Mengetahui,

Kepala SD/MI . . . .            Guru PKn

(                  )     (                      )


