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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Peningkatan kompetensi peserta didik melalui peningkatan kompetensi
pendidik merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi bagi peserta didik salah satunya
dilakukan melalui Program Pengembangan Kompetensi Pembelajaran yang
selanjutnya disingkat dengan Program PKP. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam
merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran
yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills/HOTS).
Program PKP ini merupakan salah satu kegiatan pendukung program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Jika program PKB fokus
pada peningkatan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional, maka
program PKP lebih berfokus pada upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik melalui pembelajaran yang berorientasi pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
Untuk mendukung terselenggaranya program ini secara maksimal, maka
diperlukan adanya perangkat yang dapat dijadikan oleh guru sebagai referensi
dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Salah
satu perangkat yang dimaksud adalah unit dan atau Unit pembelajaran.
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Unit pembelajaran PPPKn SD ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pemendikbud No 37
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah. Unit pembelajaran PPKn SD ini dilengkapi dengan pengembangan
IPK, Aktualisasi Materi di Dunia Nyata, Analisis Soal Ujian Sekolah, Bahan
Pembelajaran, dan Pengembangan Penilaian.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar (KD)
Kelas I, II, III, dan IV Mata Pelajaran PPKn SD sebagaimana tertuang dalam
Permendikbud 37 Tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1: Analisis KD dan Target KD
No.
1

Kompetensi Dasar
1.1 Mensyukuri

Target Kompetensi

Kelas

Mensyukuri ditetapkannya

I

ditetapkannya bintang,

bintang, rantai, pohon

rantai, pohon beringin,

beringin, kepala banteng, dan

kepala banteng, dan

padi kapas sebagai gambar

padi kapas sebagai

pada lambang negara

gambar pada lambang

“Garuda Pancasila”.

negara “Garuda
Pancasila”.
2.1 Bersikap santun, rukun,

Bersikap santun, rukun,

mandiri dan percaya

mandiri dan percaya diri

diri sesuai dengan sila-

sesuai dengan sila-sila

sila Pancasila dalam

Pancasila dalam lambang

lambang negara

negara “Garuda Pancasila”

“Garuda Pancasila”

dalam kehidupan sehari-hari.

dalam kehidupan
sehari-hari.
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3.1 Mengenal simbol sila-

Mengenal simbol sila-sila

sila Pancasila dalam

Pancasila dalam lambang

lambang negara

negara “Garuda Pancasila”.

“Garuda Pancasila”.
4.1 Menceritakan simbol-

Menceritakan simbol-simbol

simbol sila Pancasila

sila Pancasila pada Lambang

pada Lambang Garuda

Garuda sila Pancasila.

sila Pancasila.
2

1.1 Menerima hubungan

Menerima hubungan gambar

gambar bintang, rantai,

bintang, rantai, pohon

pohon beringin, kepala

beringin, kepala banteng,

banteng, dan padi

dan padi kapas dan sila-sila

kapas dan sila-sila

Pancasila sebagai anugerah

Pancasila sebagai

Tuhan Yang Maha Esa

anugerah Tuhan Yang
Maha Esa
2.1 Bersikap bekerja sama,

Bersikap bekerja sama,

disiplin dan peduli

disiplin dan peduli sesuai

sesuai dengan sila-sila

dengan sila-sila Pancasila

Pancasila dalam

dalam lambang negara

lambang negara

“Garuda Pancasila dalam

“Garuda Pancasila

kehidupan sehari-hari

dalam kehidupan
sehari-hari
3.1 Mengidentifikasi
hubungan antara
simbol dan sila-sila
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Mengidentifikasi hubungan
antara simbol dan sila-sila

II
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Pancasila dalam

Pancasila dalam lambang

lambang negara

negara “Garuda Pancasila”.

“Garuda Pancasila”.
4.1 Menjelaskan hubungan

3

Menjelaskan hubungan

gambar pada lambang

gambar pada lambang

Negara dengan silasila

Negara dengan silasila

Pancasila

Pancasila

1.1 Menerima arti bintang,

Menerima arti bintang,

rantai, pohon beringin,

rantai, pohon beringin,

kepala banteng, dan

kepala banteng, dan padi

padi kapas pada

kapas pada lambang negara

lambang negara

“Garuda Pancasila” sebagai

“Garuda Pancasila”

anugerah Tuhan Yang Maha

sebagai anugerah

Esa.

III

Tuhan Yang Maha Esa.
2.1 Bersikap jujur, peduli,

Bersikap jujur, peduli, kasih

kasih sayang sesuai

sayang sesuai dengan sila-

dengan sila-sila

sila Pancasila dalam lambang

Pancasila dalam

negara “Garuda Pancasila”.

lambang negara
“Garuda Pancasila”.
3.1 Memahami arti gambar

Memahami arti gambar pada

pada lambang negara

lambang negara “Garuda

“Garuda Pancasila”.

Pancasila”.
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4.1 Menceritakan arti

Menceritakan arti gambar

gambar lambang

lambang negara “Garuda

negara “Garuda

Pancasila”.

Pancasila”.
4

1.1 Menerima makna

Menerima makna hubungan

hubungan bintang,

bintang, rantai, pohon

rantai, pohon beringin,

beringin, kepala banteng, dan

kepala banteng, dan

padi kapas pada lambang

padi kapas pada

negara “Garuda Pancasila”

lambang negara

sebagai anugerah.

“Garuda Pancasila”
sebagai anugerah.
2.1 Bersikap berani

Bersikap berani mengakui

mengakui kesalahan,

kesalahan, meminta maaf,

meminta maaf,

memberi maaf, dan santun

memberi maaf, dan

sebagai perwujudan nilai dan

santun sebagai

moral Pancasila.

perwujudan nilai dan
moral Pancasila.
3.1 Memahami makna

Memahami makna hubungan

hubungan simbol

simbol dengan sila-sila

dengan sila-sila

Pancasila.

Pancasila.
4.1 Menjelaskan makna
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Menjelaskan makna

hubungan simbol

hubungan simbol dengan

dengan sila-sila

sila-sila Pancasila sebagai

IV
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Pancasila sebagai satu

satu kesatuan dalam

kesatuan dalam

kehidupan sehari-hari.

kehidupan sehari-hari.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi seperti disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Analisis Indikator Pencapaian Kompetensi
Kelas

IPK Sikap

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

I

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

1.1.1 Menyetujui

3.1.1 Mengidentifikasi

4.1.1 Mengumpulkan

ditetapkannya

simbol sila-sila

informasi

bintang, rantai,

Pancasila dalam

mengenai simbol-

pohon beringin,

lambang negara

simbol sila

kepala banteng,

“Garuda

Pancasila pada

dan padi kapas

Pancasila”.

Lambang Garuda

sebagai gambar

3.1.2 Menunjukkan

pada lambang

simbol sila-sila

negara “Garuda

Pancasila dalam

Pancasila”.

lambang negara

2.1.1Bersedia bersikap
santun, rukun,

sila Pancasila.

“Garuda
Pancasila”.

mandiri dan
percaya diri
sesuai dengan
sila-sila Pancasila
dalam lambang
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negara “Garuda
Pancasila” dalam
kehidupan seharihari.

Indikator Kunci
1.1.1 Mensyukuri

Indikator Kunci
3.1.1 Mengenal simbol

Indikator Kunci
4.1.1 Menceritakan

ditetapkannya

sila-sila Pancasila

simbol-simbol sila

bintang, rantai,

dalam lambang

Pancasila pada

pohon beringin,

negara “Garuda

Lambang Garuda

kepala banteng,

Pancasila”.

sila Pancasila.

dan padi kapas

3.1.2 Menyebutkan

sebagai gambar

simbol sila-sila

pada lambang

Pancasila dalam

negara “Garuda

lambang negara

Pancasila”.

“Garuda

2.1.1 Bersikap santun,
rukun, mandiri

Pancasila”.
3.1.3 Menjelaskan

dan percaya diri

simbol sila-sila

sesuai dengan

Pancasila dalam

sila-sila Pancasila

lambang negara

dalam lambang

“Garuda

negara “Garuda

Pancasila”.

Pancasila” dalam
kehidupan seharihari.

Indikator Pengayaan
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Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan
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1.1.1 Meyakini

3.1.1 Menjelaskan

4.1.1 Menunjukkan

ditetapkannya

simbol sila-sila

perilaku yang

bintang, rantai,

Pancasila dalam

sesuai dengan

pohon beringin,

lambang negara

simbol-simbol sila

kepala banteng,

“Garuda

Pancasila pada

dan padi kapas

Pancasila”.

Lambang Garuda

sebagai gambar

3.1.2 Mengurutkan

pada lambang

simbol sila-sila

negara “Garuda

Pancasila dalam

Pancasila”.

lambang negara

2.1.1 Membangun
sikap santun,

sila Pancasila.

“Garuda
Pancasila”.

rukun, mandiri
dan percaya diri
sesuai dengan
sila-sila Pancasila
dalam lambang
negara “Garuda
Pancasila” dalam
kehidupan seharihari.

II

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

1.1.1 Mencermati

3.1.1 Menelusuri

4.1.1 Mengumpulkan

hubungan gambar

hubungan antara

informasi

bintang, rantai,

simbol dan sila-

mengenai

pohon beringin,

sila Pancasila

hubungan gambar

kepala banteng,

dalam lambang

pada lambang

dan padi kapas

negara “Garuda

Negara dengan

dan sila-sila

Pancasila”.

sila-sila Pancasila.
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Pancasila sebagai
anugerah Tuhan

antara simbol dan

Yang Maha Esa

sila-sila Pancasila

2.1.1 Bersedia bersikap

dalam lambang

bekerja sama,

negara “Garuda

disiplin dan

Pancasila”.

peduli sesuai

3.1.3 Membaca

dengan sila-sila

hubungan antara

Pancasila dalam

simbol dan sila-

lambang negara

sila Pancasila

“Garuda Pancasila

dalam lambang

dalam kehidupan

negara “Garuda

sehari-hari

Pancasila”.

Indikator Kunci

Indikator Kunci

Indikator Kunci

1.1.1 Menerima

3.1.1 Mengidentifikasi

4.1.1 Menjelaskan

hubungan gambar

hubungan antara

hubungan gambar

bintang, rantai,

simbol dan sila-

pada lambang

pohon beringin,

sila Pancasila

Negara dengan

kepala banteng,

dalam lambang

sila-sila Pancasila.

dan padi kapas

negara “Garuda

dan sila-sila

Pancasila”.

Pancasila sebagai

3.1.2 Menyebutkan

anugerah Tuhan

hubungan antara

Yang Maha Esa

simbol dan sila-

2.1.1 Bersikap bekerja
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3.1.2 Menulis hubungan

sila Pancasila

sama, disiplin dan

dalam lambang

peduli sesuai

negara “Garuda

dengan sila-sila

Pancasila”.
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Pancasila dalam

3.1.3 Menjelaskan

lambang negara

hubungan antara

“Garuda Pancasila

simbol dan sila-

dalam kehidupan

sila Pancasila

sehari-hari

dalam lambang
negara “Garuda
Pancasila”.

Indikator Pengayaan

Indikator Pangayaan

Indikator Pangayaan

1.1.1 Memperjelas

3.1.1 Menceritakan

4.1.1 Menunjukkan

hubungan gambar

hubungan antara

hubungan gambar

bintang, rantai,

simbol dan sila-

pada lambang

pohon beringin,

sila Pancasila

Negara dengan

kepala banteng,

dalam lambang

sila-sila Pancasila

dan padi kapas

negara “Garuda

dan sila-sila

Pancasila” dengan

Pancasila sebagai

kondisi nyata

anugerah Tuhan

sehari-hari.

Yang Maha Esa
2.1.1 Membangun sikap

3.1.2 Menentukan
hubungan antara

bekerja sama,

simbol dan sila-

disiplin dan

sila Pancasila

peduli sesuai

dalam lambang

dengan sila-sila

negara “Garuda

Pancasila dalam

Pancasila” dengan

lambang negara

kondisi nyata

“Garuda Pancasila

sehari-hari.

dalam kehidupan
sehari-hari
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III

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

1.1.1 Mencermati arti

3.1.1 Mengidentifikasi

4.1.1 Mengulangi arti

bintang, rantai,

arti gambar pada

gambar lambang

pohon beringin,

lambang negara

negara “Garuda

kepala banteng,

“Garuda Pancasila”

Pancasila”.

dan padi kapas

3.1.2 Mencatat arti

pada lambang

gambar pada

negara “Garuda

lambang negara

Pancasila” sebagai

“Garuda Pancasila”

anugerah Tuhan
Yang Maha Esa.
2.1.1 Bersedia bersikap
jujur, peduli,

3.1.3 Membaca arti
gambar pada
lambang negara
“Garuda Pancasila”

kasih sayang
sesuai dengan
sila-sila Pancasila
dalam lambang
negara “Garuda
Pancasila”.

Indikator Kunci

Indikator Kunci

Indikator Kunci

1.1.1 Menerima arti

3.1.1 Memahami arti

4.1.1 Menceritakan arti

bintang, rantai,

gambar pada

gambar lambang

pohon beringin,

lambang negara

negara “Garuda

kepala banteng,

“Garuda

Pancasila”.

dan padi kapas

Pancasila”.

pada lambang

3.1.2 Menjelaskan arti

negara “Garuda
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gambar pada
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Pancasila” sebagai

lambang negara

anugerah Tuhan

“Garuda

Yang Maha Esa.

Pancasila”.

2.1.1 Bersikap jujur,

3.1.3 Mencontohkan

peduli, kasih

arti gambar pada

sayang sesuai

lambang negara

dengan sila-sila

“Garuda

Pancasila dalam

Pancasila”.

lambang negara
“Garuda
Pancasila”.
Indikator Pangayaan

Indikator Pangayaan

Indikator Pangayaan

1.1.1 Memperjelas arti

3.1.1 Menentukan arti

4.1.1 Menunjukkan arti

bintang, rantai,

gambar pada

gambar lambang

pohon beringin,

lambang negara

negara “Garuda

kepala banteng,

“Garuda

Pancasila”.

dan padi kapas

Pancasila”.

pada lambang

3.1.2 Menganalisis arti

negara “Garuda

gambar pada

Pancasila” sebagai

lambang negara

anugerah Tuhan

“Garuda

Yang Maha Esa.

Pancasila”.

2.1.1 Membangun sikap
jujur, peduli,
kasih sayang
sesuai dengan
sila-sila Pancasila
dalam lambang
negara “Garuda
Pancasila”.
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IV

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

1.1.1 Mencermati

3.1.1 Mengidentifikasi

4.1.1 Mengumpulkan

makna hubungan

makna hubungan

informasi

bintang, rantai,

simbol dengan

mengenai makna

pohon beringin,

sila-sila Pancasila.

hubungan simbol

kepala banteng,

3.1.2. Mencatat makna

dengan sila-sila

dan padi kapas

hubungan simbol

Pancasila sebagai

pada lambang

dengan sila-sila

satu kesatuan

negara “Garuda

Pancasila.

dalam kehidupan

Pancasila” sebagai
anugerah.
2.1.1 Bersedia bersikap
berani mengakui

3.1.3 Menyebutkan

sehari-hari.

makna hubungan
simbol dengan
sila-sila Pancasila.

kesalahan,
meminta maaf,
memberi maaf,
dan santun
sebagai
perwujudan nilai
dan moral
Pancasila.

Indikator Kunci

Indikator Kunci

Indikator Kunci

1.1.1 Menerima makna

3.1.1 Memahami makna

4.1.1 Menjelaskan

hubungan
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hubungan simbol

makna hubungan
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bintang, rantai,

dengan sila-sila

simbol dengan

pohon beringin,

Pancasila.

sila-sila Pancasila

kepala banteng,

3.1.2 Menjelaskan

sebagai satu

dan padi kapas

makna hubungan

kesatuan dalam

pada lambang

simbol dengan

kehidupan sehari-

negara “Garuda

sila-sila Pancasila.

hari.

Pancasila” sebagai 3.1.3 Menjelaskan
anugerah.
2.1.1 Bersikap berani
mengakui

makna hubungan
simbol dengan
sila-sila Pancasila.

kesalahan,
meminta maaf,
memberi maaf,
dan santun
sebagai
perwujudan nilai
dan moral
Pancasila.

Indikator Pangayaan

Indikator Pangayaan

Indikator Pangayaan

1.1.1 Memperjelas

3.1.1 Menentukan

4.1.1 Membangun

makna hubungan

makna hubungan

makna hubungan

bintang, rantai,

simbol dengan

simbol dengan

pohon beringin,

sila-sila Pancasila;

sila-sila Pancasila

kepala banteng,

3.1.2 Menganalisis

sebagai satu

dan padi kapas

makna hubungan

kesatuan dalam

pada lambang

simbol dengan

kehidupan sehari-

negara “Garuda

sila-sila Pancasila;

hari.

Pancasila” sebagai
anugerah.
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2.1.1 Membangun sikap
berani mengakui
kesalahan,
meminta maaf,
memberi maaf,
dan santun
sebagai
perwujudan nilai
dan moral
Pancasila.
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A. Simbol-simbol Sila Pancasila
Lambang Garuda Pancasila memiliki simbol-simbol tertentu, yaitu Bintang,
Rantai, Pohon Beringin, Kepala Banteng, serta Padi dan Kapas. Aplikasi simbolsimbol ini lazim dijumpai dalam kehidupan nyata sehari-hari.
1. Bintang
Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” disimbolkan dengan
sebuah bintang bersudut lima berwarna emas. Bintang merupakan simbol
cahaya yang terpancar dari keagungan Tuhan yang menjadi semangat
kerohanian bagi setiap manusia.

Gambar 1: Simbol Sila Pertama “Bintang“
Sumber: www.google.com/search

Makna yang terkandung pada simbol ini selain menjiwai semangat
kerohanian. Simbol Bintang sering kali digunakan sebagai simbol
keagaamaan, seperti digunakan oleh umat Islam pada kubah masjid atau
menara masjid. Simbol Bintang juga identik dengan prestasi atau kejayaan.
Tanda pangkat perwira tinggi TNI dan POLRI juga menggunakan simbol
Bintang berwarna emas.
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2. Rantai

Gambar 2: Tanda pangkat Perwira Tinggi TNI dan POLRI
Sumber: www.google.com/search

Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” disimbolkan
dengan

“Rantai”

berwarna

emas.

Simbol

ini

mengandung

nilai

perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 3: Simbol Sila Kedua “Rantai”
Sumber: www.google.com/search

Penerapan makna simbol “Rantai” dalam kehidupan sehari-hari salah
satunya seperti siswa menunjukkan kepedulian untuk berbagi dan
membantu sesama.

Gambar 4: Siswa SD Juara Surabaya Peduli Pengungsi Rohingya
Sumber: https://www.rumahzakat.org

32

Unit Pembelajaran
Simbol-simbol Pancasila
dan Lambangnya
3. Pohon Beringin
Sila ketiga Pancasila adalah “Persatuan Indonesia” disimbolkan dengan
“Pohon Beringin”. Makna yang terkandung pada simbol ini adalah nilai
mempersatukan bangsa.

Gambar 5: Simbol Sila Ketiga “Pohon Beringin”
Sumber: www.google.com/search

Penerapan makna simbol Pohon Beringin seringkali dijumpai dalam
kehidupan nyata sehari-hari salah satunya seperti melaksanakan upacara
bendera sebagai wujud nasionalisme dan patriotisme. Setiap hari Senin
warga sekolah melaksanakan upacara bendera sebagai contoh rasa cinta
dan bangga menjadi warga Negara Indonesia.

Gambar 6: Siswa SD melaksanakan Upacara Bendera di genangan banjir
Sumber: https://www.brilio.net

4. Kepala Banteng
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Sila Keempat Pancasila adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” disimbolkan dengan
“Kepala Banteng”, yang mengandung makna nilai-nilai kerakyatan. Bahwa
kedaulatan negara adalah di tangan rakyat, dan keputusan diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.

Gambar 7: Simbol Sila Keempat “Kepala Banteng”
Sumber: www.google.com/search

Penerapan makna simbol ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari,
seperti siswa bekerja kelompok membahas masalah pelajaran atau
berdiskusi membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di
lingkungan sekitar.

Gambar 8: Siswa berdiskusi membahas kegiatan sekolah.
Sumber: http://jateng.tribunnews.com

5. Padi dan Kapas
Sila Kelima Pancasila adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
disimbolkan dengan “Padi dan Kapas”, yang mengandung makna nilai
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keadilan sosial atau berbuat adil baik terhadap diri sendiri, kepada sesama,
dan lingkungan sekitar.

Gambar 9: Simbol Sila Kelima “Padi dan Kapas”
Sumber: www.google.com/search

Contoh penerapan makna “Padi dan Kapas” dalam kehidupan nyata
sehari-hari antara lain dapat dilihat dari tugas seorang hakim dalam
memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Siswa yang gemar
memelihara lingkungan sekitar, melakukan penghijauan, tidak membuang
sampah sembarangan, juga merupakan contoh penerapan makna “Padi
dan Kapas”.

Gambar 10: Siswa melakukan penghijauan
Sumber: www.google.com/search

B. Arti dan Makna Simbol pada Lambang Negara “Garuda

Pancasila”
Setiap simbol-simbol sila Pancasila mengandung makna yang mendalam dan
memiliki hubungan yang erat dengan sila-sila Pancasila. Setiap sila saling
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menjiwai satu sama lain. Makna hubungan simbol-simbol sila

Pancasila

menjiwa kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
1.

Arti dan Makna Simbol “Bintang”
Simbol Bintang pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna
religius (keimanan dan ketaqwaan) kepada Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan
Yang Maha Esa sebagai Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Semua
manusia harus beriman dan bertaqwa kepada-Nya dengan cara menjalankan
semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Mensyukuri segala
karunia, menjaga dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala potensi
yang diberikan-Nya.
Contoh penerapan makna yang terkandung dalam simbol Bintang, seperti
siswa rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Bagi
umat Islam rajin ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Bagi umat kristen
rajin ke gereja. Bagi umat Hindu beribadah di pura. Bagi umat Buddha
beribadah di vihara atau klenteng.

Gambar 11: Beribadah menurut agama masing-masing
Sumber: www.google.com/search

Begitu juga kebiasaan siswa berdoa sebelum belajar juga merupakan
bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata’ala
Tuhan Yang Maha Esa.
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Gambar 12: Siswa berdoa sebelum belajar
Sumber: http://makassar.tribunnews.com

2.

Arti dan Makna Simbol “Rantai”
Simbol Rantai pada Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung
makna perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan seharihari. Contoh penerapan makna simbol “Rantai” dalam kehidupan sehari-hari
seperti berperilaku adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, dan alam
sekitar. Membantu meringankan penderitaan orang lain merupakan contoh
penerapan makna simbol ini.

Gambar 13: Siswa SD Presiden School berbagi sembako ke Warga
Sumber: https://presidentpost.id
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3. Arti dan Makna Simbol “Pohon Beringin”
Simbol “Pohon Beringin” pada Sila Persatuan Indonesia terkandung makna
mempersatukan bangsa. Setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung
tinggi persatuan bangsa, menjaga dan membela wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Mengakui adanya kebhinekaan suku, bahasa,
adat istiadat, budaya, dan agama. Serta cinta dan bangga menjadi warga
Negara Indonesia. Contoh penerapan makna simbol “Pohon Beringin” dalam
kehidupan sehari-hari seperti siswa mengikuti kegiatan-kegitan yang dapat
menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, seperti mengikuti kegiatan
pembekalan Bela Negara, upacara bendera, dan lain-lain.

Gambar 14: Siswa mengikuti upacara bendera
Sumber: https://m.merdeka.com/makassar

Selain itu sikap saling menghargai perbedaan adat istiadat atau agama,
juga merupakan contoh penerapan makna simbol “Pohon Beringin”.
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Gambar 15: SDN Pengampon menghargai Pluralisme
Sumber: http://www.ayocirebon.com

4. Arti dan Makna Simbol “Kepala Banteng”
Simbol “Kepala Banteng” pada Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan

perwakilan,

mengandung makna nilai-nilai kerakyatan. Maksudnya bahwa
kedaulatan negara adalah di tangan rakyat dan keputusan diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.
Contoh sederhana penerapan: musyawarah memilih ketua kelas.

Gambar 16: Pemilihan Ketua Kelas oleh Siswa SDN 7 Kampung Dalem.
Sumber: https://sdn7kampungdalem.wordpress.com

5. Arti dan Makna Simbol “Padi dan Kapas”
Simbol “Padi dan Kapas” pada Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia mengandung makna nilai keadilan sosial atau berbuat adil
baik terhadap diri sendiri, kepada sesama, dan lingkungan sekitar.
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Contoh penerapan simbol ini antara lain memperlakukan sesama
dengan adil, gemar memelihara lingkungan, dan memanfaatkan
sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Gambar 17: Siswa SDN 23 Pulau Sakuala membudidaya rumput laut
Sumber: https://www.facebook.com/awaqifs/photos
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A. Soal-Soal Ujian Sekolah
Soal-soal pada Tabel 3 di bawah ini merupakan contoh soal yang
digunakan pada saat pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun Pelajaran 2017/2018.
Tabel 3: Soal Ujian Sekolah Mapel PPPKn
NO

SOAL

1

Makna dari simboI sila Pancasila
yang sesuai dengan gambar di
samping
adalah. …
a. Pohon
beringin
merupakan pohon asli
Indonesia dan perlu
dibudidayakan.
b. keragaman budaya dan
bahasa harus menjadi
pemersatu bangsa Indonesia.
c. mengqjak semua warga
Indonesia untuk
bemusyawarah mencapai
kesepakatan.
d. bangsa Indonesia mengakui
agama yang dianut warga
negaranya.
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Perhatikan gambar simbol dari
salah satu sila
Pancasila di
samping
a. Apa makna
simbol sila Pancasila tersebut?
b. Tuliskan 2 (dua) contoh
perilaku yang sesuai dengan
simbol tersebut!

KOMPTENSI
DASAR
3.1 Memahami
makna
hubungan
simbol
dengan silasila
Pancasila

KELAS

TAHUN

4

2018

3.1 Memahami
makna
hubungan
simbol
dengan silasila
Pancasila

4

2018
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B. Analisis Soal
Adapun analisis soal pada Tabel 3 di atas, sebagaimana terlihat pada
Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4: Analisis Soal US PPPKn SD
Nomor
Soal
1

Level
Indikator yang
Kognitif
bersesuaian
L1
3.1 Memahami
(Pemahaman)
makna
hubungan
simbol
dengan silasila
Pancasila

41

L1
3.1 Memahami
(Pemahaman)
makna
hubungan
simbol
dengan silasila
Pancasila
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Diketahui

Ditanyakan
Makna dari
simboI sila
Pancasila
yang sesuai
dengan
gambar
di
samping
adalah ….

Perhatikan
a. Apa
makna
gambar simbol
simbol
dari salah satu
sila
sila Pancasila
Pancasila
di samping
tersebut?
b. Tuliskan
2 (dua)
contoh
perilaku
yang
sesuai
dengan
simbol
tersebut!
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktifitas pembelajaran pada Unit ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Centre) melalui
penerapan model Discovery Learning. Penerapan model ini diharapkan agar
dalam proses pembelajaran terwujud transfer knowlegde, problem solving,
serta critical and creative thinking sebagai bagian dari pembelajaran
berorientasi Higher Order Thinking Skill (HOTS). Untuk membantu
terwujudnya poin-poin tersebut, maka dalam proses aktivitas pembelajaran
siswa dilengkapi dengan Lembar Kerja (LK).
Aktivitas pembelajaran pada unit ini merupakan salah satu contoh atau
referensi

bagi

guru

dalam

menyusun

rencana

dan

melaksanakan

pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat melakukan penyesuaian atau
pengembangannya di kelas. Hal yang penting diingat, bahwa guru kelas
menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran tematik.
Aktivitas 1 diarahkan untuk pembelajaran mengenal simbol sila-sila Pancasila.
Aktivitas ini merupakan salah satu contoh atau refernsi bagi guru dalam
mengembangkan aktivitas pembelajaran untuk materi: (1) mengidentifikasi
hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda
Pancasila”; (2) memahami

arti gambar pada lambang negara “Garuda

Pancasila”; dan (3) memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila
Pancasila.
Sedangkan Aktivitas 2 diarahkan untuk pembelajaran memahami arti gambar
pada lambang negara “Garuda Pancasila”. Untuk selanjutnya guru diharapkan
dapat merancang aktivitas pembelajaran untuk materi “memahami makna
hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila”.
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Aktivitas 1
Aktivitas 1 dilakukan untuk pembelajaran mengenal simbol sila-sila Pancasila
dan mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam
lambang negara “Garuda Pancasila”. Aktivitas pembelajarannya dapat
dilakukan dengan menggunakan model Discovery Learning. Adapun langkahlangkah pembelajarannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut:
Tabel 5: Sintaks Discovery Learning pada Aktivitas 1
Tahap
Pembelajaran
Stimulation
(Pemberian
Rangsangan)

Problem
Statement
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Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)
1. mengarahkan peserta didik membentuk lingkaran
besar dan mengajaknya menyanyikan lagu “Garuda
Pancasila”.
2. Peserta didik diminta berhitung mulai angka 1 sampai
5. Setelah angka 5, kembali hitungan ke angka 1. Begitu
seterusnya sampai seluruh peserta didik menyebutkan
satu angka.
3. Peserta didik membentuk kelompok belajar
berdasarkan kesamaan angka yang telah disebutkan.
4. Setiap kelompok mendapatkan 1 label kelompok
sebagai nama kelompok, yang terdiri atas: label
Bintang, Rantai, Pohon Beringin, Kepala Banteng, dan
Padi Kapas.
5. Setiap kelompok yang telah mendapatkan label nama
kelompok diminta berteriak dengan menyebut nama
kelompoknya.
6. Guru mengajukan pertanyaa:
1) Apakah lambang negara Indonesia?
2) Simbol-simbol apa sajakah yang ada pada lambang
negara Indonesia?
7. Guru membagikan amplop yang berisi potonganpotongan gambar kepada semua kelompok, sebagai
tantangan pembelajaran
8. Guru menyampaikan tantangan permasalahan
pembelajaran yang harus dijawab oleh peserta didik
melalui kerja kelompok .
1. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada.
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(Identifikasi
masalah)

2. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk bertanya sekaitan dengan permasalahan yang
harus dijawabnya.

Data Collection
(Pengumpulan
data)

1. Peserta didik mencari informasi yang berkaitan
dengan tugas yang di dapat.
2. Peserta didik menggunakan sumber belajar:
perpustakaan, internet, koran, dan buku penunjang
untuk menggali informasi sebanyak mungkin.
3. Peserta didik membaca bahan ajar yang disajikan
oleh guru.

Data
Processing
(Pengolahan
data)

1. Peserta didik berdiskusi di dalam kelompoknya
untuk memecahkan permasalahan yang ada yakni
menyatukan potongan-potongan gambar yang ada di
dalam ampol, dengan cara menempelkannya pada
lembar kerja yang tersedia. Dengan catatan, setiap
kelompok boleh menerima potongan gambar dari
kelompok lain, namun tidak boleh meminta.
2. Dalam memecahkan permasalahan yang ada, peserta
didik dapat menggunakan referensi data atau
informasi yang telah dikumpulkannya.
3. Kelompok menyelesaikan permasalahan pada
Lembar kerja
4. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika
mendapatkan hal yang kurang jelas.
5. Guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik
menyelesaikan permasalahan yang ada.
6. Guru melakukan observasi untuk menilai sikap dan
keterampilan peserta didik.

1. Setiap kelompok menampilkan hasil kerja
kelompokya.
2. Setiap kelompok menyampaikan hasil kerja
kelompoknya, yang diwakili oleh salah satu anggota
kelompok.
3. Guru menampilkan jawaban dari permasalahan yang
telah didiskusikan oleh setiap kelompok
4. Peserta diberi kesempatan membandingkan hasil
kerjanya dengan jawaban yang ada, sehingga
semakin menguatkan pengetahuan konsepnya
5. Peserta didik diberi kesempatan untuk menemukan
suatu konsep atau pemahaman melalui contohcontoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.
Generalization 1. Peserta didik secara bersama-sama menarik
kesimpulan, dibimbing oleh guru
(Kesimpulan)
Verification
(Pembuktian)
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2. Guru menguatkan kesimpulan yang telah dirumuskan
oleh peserta didik.

Aktivitas 2
Aktivitas 2 diarahkan untuk pembelajaran memahami arti gambar pada
lambang negara “Garuda Pancasila”, dan Memahami makna hubungan simbol
dengan sila-sila Pancasila. Aktivitas 2 dapat dilakukan dengan menggunakan
model Discovery Learning. Adapun langkah-langkah pembelajarannya,
sebagaimana disajikan pada Tabel 6 berikut:
Tabel 6: Sintaks Discovery Learning pada Aktivitas 2
Tahap
Pembelajaran
Stimulation
(Pemberian
Rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)
1. Mengarahkan peserta didik dan mengajaknya
menyanyikan lagu “Garuda Pancasila”.
2. Peserta didik diminta berhitung mulai angka 1
sampai 5. Setelah angka 5, kembali hitungan ke
angka 1. Begitu seterusnya sampai seluruh
peserta didik menyebutkan satu angka.
3. Peserta didik membentuk kelompok belajar
berdasarkan kesamaan angka yang telah
disebutkan.
4. Setiap kelompok mendapatkan 1 label kelompok
sebagai nama kelompok, yang terdiri atas: label
Bintang, Rantai, Pohon Beringin, Kepala Banteng,
dan Padi Kapas.
5. Setiap kelompok yang telah mendapatkan label
nama kelompok diminta berteriak dengan
menyebut nama kelompoknya.
6. Guru menampilkan gambar lambang negara
“Pancasila”
7. Guru mengajukan pertanyaan:
1) Apakah arti gambar pada lambang negara
Pancasila?
2) Apa makna simbol-simbol pada lambang
negara Pancasila?
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Problem Statement
(Identifikasi
masalah)
Data
Collection
(Pengumpulan
data)

Data
Processing
(Pengolahan data)

Verification
(Pembuktian)

Generalization
(Kesimpulan)

1. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada.
2. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk bertanya sekaitan dengan permasalahan
yang harus dijawabnya.
1. Peserta didik mencari informasi yang berkaitan
dengan tugas yang di dapat.
2. Peserta didik menggunakan sumber belajar:
buku penunjang, perpustakaan, internet atau
sumber lain untuk menggali informasi sebanyak
mungkin.
3. Peserta didik membaca bahan ajar yang
disajikan oleh guru.
1. Peserta didik berdiskusi di dalam kelompoknya
untuk menjawab permasalahan yang ada
2. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,
peserta didik dapat menggunakan referensi data
atau informasi yang telah dikumpulkannya.
3. Kelompok menyelesaikan permasalahan pada
Lembar kerja yang tersedia
4. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika
mendapatkan hal yang kurang jelas.
5. Guru melakukan bimbingan pada saat peserta
didik melakukan pengolahan data.
1. Setiap kelompok menampilkan hasil kerja
kelompokya.
2. Setiap kelompok menyampaikan hasil kerja
kelompoknya, yang diwakili oleh salah satu
anggota kelompok.
3. Guru menampilkan jawaban dari permasalahan
yang telah didiskusikan oleh setiap kelompok
4. Peserta diberi kesempatan membandingkan
hasil kerjanya dengan jawaban yang ada,
sehingga semakin menguatkan pengetahuan
konsepnya
5. Peserta didik diberi kesempatan untuk
menemukan suatu konsep atau pemahaman
melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam
kehidupannya.
1. Guru mengarahkan peserta didik secara
bersama-sama menarik kesimpulan.
2. Guru menguatkan kesimpulan yang telah
dirumuskan oleh peserta didik.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
a. Judul
b. Tujuan

: Lembar Kerja Aktivitas 1
: Peserta didik dapat:
1) mengenal simbol-simbol Sila Pancasila
dalam lambang negara “Garuda Pancasila”
2) mengidentifikasi hubungan antara simbol
dan sila-sila Pancasila dalam lambang
negara “Garuda Pancasila”
c. Identitas Mata Pelajaran
: PPKn
d. Petunjuk Kerja
: Rangkailah potongan-potongan gambar
yang ada menjadi gambar utuh,. Kemudian
jawablah pertanyaan nomor 2 dan 3 pada pada
kolom format LK yang telah disediakan!
e. Format Kegiatan :
1.

2. Apakah nama gambar tersebut?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. Simbol-simbol apa sajakah yang terdapat pada gambar tersebut?
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........
Untuk bahan pajangan, lembar kerja dapat menggunakan kertas plano.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
a. Judul
b. Tujuan

: Lembar Kerja Aktivitas 2
: Peserta didik dapat:
1) Memahami arti gambar pada lambang
negara “Garuda Pancasila”;
2) Memahami makna hubungan simbol
dengan sila-sila Pancasila.
c. Identitas Mata Pelajaran : PPKn
d. Petunjuk Kerja
: Diskusikanlah dengan kelompok dan
jawablah pertanyaan nomor 1 dan 2 pada
pada kolom format LK yang telah
disediakan!
e. Format Kegiatan :

1. Apakah arti gambar simbol-simbol Sila Pancasila di bawah ini?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Jelaskan makna simbol-simbol sila pada lambang negara Pancasila?
1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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C. Bahan Bacaan
Lambang Negara Pancasila
Lambang Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara Pasal 1, bahwa terbagi atas tiga
bagian, yaitu: (1) burung garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus
kesebelah kanannya; (2) perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai
pada leher garuda; (3) semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh
garuda. sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 46 dan 47 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2009.

Tabel 7: Gambar Lambang Negara Indonesia “Garuda Pancasila”
Sumber: https://id.wikipedia.org

Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi
kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wishnu yang
menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang
Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar
dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan
keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang
melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda
Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945, antara lain: 17 helai bulu pada masing-masing sayap;
8 helai bulu pada ekor; 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor;
45 helai bulu di leher.
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Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan
peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan,
pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah
perisai

terdapat

sebuah

garis

hitam

tebal

yang

melukiskan

garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang
dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera
kebangsaan Indonesia "merah-putih". Sedangkan pada bagian tengahnya
berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang
mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai
adalah sebagai berikut.
1)

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di
bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar
hitam;

2)

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan
tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai
berlatar merah;

3)

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin
di bagian kiri atas perisai berlatar putih;

4)

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala
banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah; dan

5)

Sila

Kelima:

Keadilan

Sosial

bagi

Seluruh

Rakyat

Indonesia

dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai
berlatar putih.
Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua cakar Garuda
Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan "Bhinneka Tunggal
Ika" berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan
dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "bhinneka" berarti
beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "tunggal" berarti satu, kata "ika"
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berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka
Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya
tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia
adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan
persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama
dan kepercayaan. (Sumber: https://id.wikipedia.org/. Dikases, 19 Maret
2019).
Simbol-Simbol Sila Pancasila
Dalam lambang negara Pancasila terdapat simbol-simbol sila Pancasila yang
terdiri atas: bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan
kapas. Mengutip Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diketahui,
bahwa simbol sila Pancasila terdiri atas.
1.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa disimbolkan dengan cahaya di
bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;

2.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab disimbolkan dengan tali
rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;

3.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin di
bagian kiri atas perisai;

4.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan disimbolkan dengan kepala
banteng di bagian kanan atas perisai; dan

5.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia disimbolkan
dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai
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Tabel 8: Gambar Simbol Sila-Sila Pancasila”
Sumber: https://www.google.com/search

Makna Simbol Sila Pancasila
Makna simbol-simbol Sila Pancasila pada berbagai sumber literatur diperoleh
informasi sebagai berikut:
Simbol

Bintang

pada

sila

pertama

pancasila

“Ketuhanan Yang Maha Esa, berlambang bintang emas
dengan lima sudut serta berlatar belakang hitam.
Bintang

emas

dimaknai

sebagai

cahaya

yang

bersumber dari Tuhan yang Maha Esa bagi kehidupan
manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk
menerangi Dasar Negara yang lima (Pembukaan UUD ‘45 alinea 4), Sifat
Negara yang lima (pembukaan UUD ’45 alinea 2), dan tujuan negara yang lima
(Pembukaan UUD ’46 alinea 4). Sedangkan latar berwarna hitam
menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah
adalah sumber dari segalanya.
Simbol Rantai pada sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang
adil dan beradab”. Dimaknai bahwa rantai terdiri atas mata
rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling
berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat
melambangkan

laki-laki,

lingkaran

melambangkan

perempuan. Mata rantai yang berkait melambangkan setiap manusia lakilaki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu
sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.
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Simbol Pohon Beringin pada Sila ketiga Pancasila
“Persatuan Indonesia” dimaknai sebagai pohon besar
dimana banyak orang bisa berteduh dibawahnya, seperti
halnya semua rakyat Indonesia bisa ‘berteduh’ dibawah
naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin
memiliki sulur dan akar yang menjalar ke mana-mana, namun tetap
berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa
yang menyatu di bawah nama Indonesia. Pohon beringin juga memiliki
banyak sekali akar yang bergelantungan dari rantingnya, hal ini
mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan namun
mempunyai berbagai macam latar belakang suku, agama dan budaya yang
berbeda beda dari Sabang sampe Merauke
Simbol Kepala Banteng pada Sila keempat Pancasila
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam

permusyawaratan/perwakilan”.

Dimaknai,

bahwa Banteng merupakan hewan sosial yang suka
berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orangorang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu dalam mengambil
keputusan bersama.
Simbol Padi dan Kapas pada Sila kelima Pancasila
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”,
dimaknai bahwa Padi dan kapas merupakan kebutuhan
utama semua masyarakat Indonesia tanpa melihat
status

dan

kedudukannya,

padi

melambangkan

makanan pokok, sedangkan kapas melambangkan sandang/pakaian. Ini
mencerminkan persamaan sosial, dimana tidak ada perbedaan dan
kesenjangan sosial/ekonomi antara satu dengan yang lainnya.
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A. Pembahasan Soal-soal
Mencermati soal-soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Mata
Pelajaran PPPKn yang dikembangkan guru diperoleh informasi mengenai
gambaran soal yang berkaitan dengan materi yang dibahas pada Unit
Pembelajaran ini, yakni sebagai berikut:
1. Terdapat dua buah butir soal yang muncul yakni butir soal nomor 1 dan
butir soal nomor 41
2. Butir soal nomor 1 mewakili Kompetensi Dasar 3.1 “Memahami makna
hubungan

simbol

dengan

sila-sila

Pancasila”.

Soal

yang

ada

mempertanyakan Makna dari simboI sila Pancasila, yang diawali dengan
pemberian stimulus berupa gambar “Pohon Beringin”. Jika dicermati, soal
ini berada pada tataran Level 1 (Pemahaman).
Butir soal nomor 41 mewakili juga Kompetensi Dasar 3.1 “Memahami makna
hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila”. Soal yang ada mempertanyakan
Makna dari simboI sila Pancasila, yang diawali dengan pemberian stimulus
berupa gambar “Bintang”, dan selanjutnya meminta contoh perilaku yang
sesuai dengan simbol tersebut. Jika dicermati, soal ini berada pada tataran
Level 1 (Pemahaman).

B. Mengembangkan Soal HOTS
Salah satu poin terpenting yang harus dilakukan guru meningkatkan
kemampuan berpikir peserta didik adalah mengembangkan soal-soal HOTS.
Langkah pertama sebelum menyusun soal, hal yang harus dilakukan guru
adalah menyusun kisi-kisi soal.
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Contoh Penulisan Kisi-Kisi Soal
Jejang sekolah : SDN ………………..
Jumlah soal

: ....

Mata pelajaran : PPPKn
Bentuk soal/tes : Pilihan Ganda dan Uraian
Penyusun

: ……………………..

Alokasi waktu

: … JP x 35 menit

No
1

Kompetensi
Dasar
3.1 Mengenal
simbol
sila-sila
Pancasila
dalam
lambang
negara
“Garuda
Pancasila

2

3.1 Mengenal
simbol
sila-sila
Pancasila
dalam
lambang
negara
“Garuda
Pancasila

3

3.1 Mengenal
simbol
sila-sila
Pancasila
dalam
lambang
negara
“Garuda
Pancasila

IPK
3.1.1
Mengenal
simbol
sila-sila
Pancasila
dalam
lambang
negara
“Garuda
Pancasila
3.1.1
Mengenal
simbol
sila-sila
Pancasila
dalam
lambang
negara
“Garuda
Pancasila
3.1.1
Mengenal
simbol
sila-sila
Pancasila
dalam
lambang
negara
“Garuda
Pancasila

Materi
Pokok
Simbol
sila-sila
Pancasila

L3
(Analisis)

Bentuk
Soal
Pilihan
Ganda

Nomor
Soal
1

Disajikan gambar
simbol-simbol sila
Pancasila
yang
tidak berurutan,
peserta
didik
memilih
urutan
yang benar

L3
(Analisis)

Pilihan
Ganda

2

Disajikan gambar
lambang Garuda
Pancasila yang
terdapat kesalahan
pada salah satu
simbol, peserta
didik dapat
menentukan
simbol sila yang
salah tersebut

L3
(Analisis)

Uraian

3

Indikator Soal

Level

Disajikan beberapa
gambar garuda,
peserta didik
menentukan
gambar Garuda
yang merupakan
lambang Negara
Indonesia yang
benar

Simbol
sila-sila
Pancasila

Simbol
sila-sila
Pancasila

Setelah Kisi-Kisi Soal selesai, selanjutnya menulis Kartu Soal.
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Kartu Soal Nomor 1
Pilihan Ganda
Mata Pelajaran : PPPKn
Kelas/Semester:
Kompetensi Dasar 3.1 Mengenal simbol sila-sila

Pancasila dalam

lambang negara “Garuda Pancasila
Materi

Simbol-Simbol Sila Pancasila

Indikator Soal

Disajikan beberapa gambar garuda, peserta didik
menentukan gambar Garuda yang merupakan
lambang Negara Indonesia yang benar

Level Kognitif

L3 (Analisis)

Soal:
1. Perhatikan gambar garuda di bawah ini!
1

2

3

4

Gambar Lambang Negara Indonesia yang benar adalah ....
a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Kunci Jawaban:
No Soal
1

Kunci/Kriteria Jawaban
Kunci: b

Skor
1

Analisis Butir Soal:
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Nomor Soal

1

Level Kognitif

L3 (Analisis)

Indikator yang

3.1 Mengenal simbol sila-sila

bersesuaian

dalam

lambang

negara

Pancasila
“Garuda

Pancasila”
Diketahui

Perhatikan gambar garuda di bawah ini!

Ditanyakan

1

2

3

4

Gambar Lambang Negara Indonesia yang
benar sebagaimana ditunjukkan pada poin
nomor ....

Keterangan:
Soal ini termasuk soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) karena Soal
mengukur level 3 (Analisis). Meskipun kelihatannya sederhana, namun
soal menuntut peserta didik melakukan analisis sehingga dapat
mengidentifikasi perbedaan gambar yang ada.
Kartu Soal Nomor 2
Pilihan Ganda
Mata Pelajaran : PPPKn
Kelas/Semester:
Kompetensi Dasar

3.1 Mengenal simbol sila-sila

Pancasila dalam

lambang negara “Garuda Pancasila
Materi
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Indikator Soal

Disajikan gambar simbol-simbol sila Pancasila
yang tidak berurutan, peserta didik memilih
urutan yang benar.

Level Kognitif

L3 (Analisis)

Soal:
2. Perhatikan gambar simbol sila Pancasila di bawah ini.

1

3
4
2
Urutan simbol sila Pancasila yang benar adalah …..

5

a. 1, 2, 3, 4, 5
b. 3, 5, 4, 2, 1
c. 2, 1, 3, 5, 4
d. 3, 4, 5, 2, 1

Kunci Jawaban:
No Soal
2

Kunci/Kriteria Jawaban

Skor

Kunci: b

1

Analisis Soal:
Nomor Soal

2

Level Kognitif

L3 (Analisis)

Indikator yang
bersesuaian

3.1 Mengenal simbol sila-sila
dalam

lambang

negara

Pancasila
“Garuda

Pancasila”
Diketahui

Perhatikan gambar simbol sila Pancasila di
bawah ini!
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1

2

4

Ditanyakan

3

5

Urutan simbol sila Pancasila yang benar,
adalah….

Keterangan:
Soal ini termasuk soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) karena Soal
mengukur level 3 (Aplikasi). Soal ini menuntut analisis berpikir peserta
didik sehingga dapat mengurutkan simbol-simbol sila Pancasila secara
tepat.

Kartu Soal Nomor 3
Uraian
Mata Pelajaran : PPPKn
Kelas/Semester:
Kompetensi Dasar

3.1 Mengenal simbol sila-sila

Pancasila dalam

lambang negara “Garuda Pancasila
Materi

Simbol-Simbol Sila Pancasila

Indikator Soal

Disajikan gambar lambang Garuda Pancasila yang
terdapat kesalahan pada salah satu simbol, peserta
didik menentukan simbol sila yang salah tersebut

Level Kognitif

L3 (Mengevaluasi)

Soal:
3.

Cermatilah gambar Garuda Pancasila di bawah ini!
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Salah satu simbol sila Pancasila dalam gambar tersebut salah.
a. Temukan gambar simbol sila mana yang salah itu?
b.

Jelaskan alasanmu!

Kunci Jawaban:
No Soal
3

Kunci/Kriteria Jawaban
Pada gambar lambang negara Pancasila gambar

Skor
2

simbol Bintang salah/keliru, karena warna
simbol bintangnya putih. Sedangkan yang benar
adalah warna bintang kuning emas
Analisis Soal:
Nomor Soal

3

Level Kognitif

L3 (Mengevaluasi)

Indikator yang
bersesuaian

3.1 Mengenal simbol sila-sila
dalam

lambang

negara

Pancasila
“Garuda

Pancasila”
Diketahui

Cermati gambar Garuda Pancasila di bawah
ini!

Salah satu simbol sila Pancasila dalam
gambar tersebut salah.
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Ditanyakan

a. Temukan gambar simbol sila mana yang
salah itu?
b. Jelaskan alasanmu!

Keterangan:
Soal ini termasuk soal HOTS karena mengukur level 3 (Mengevaluasi).
Soal diawali dengan stimulus yang kontekstual berupa gambar. Lalu
menuntut analisis berpikir peserta didik berpikir dengan mencermati
gambar yang ada, sehingga dapat mengevaluasi kesalahan/kekeliruan
gambar salah satu simbol sila Pancasila. Lalu memberikan penjelasan
yang benar atas kesalahan tersebut.
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Unit Pembelajaran Makna Simbol-Simbol Sila Pancasila ini dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) Kelas 1, 2, 3 dan 4 Mata Pelajaran PPKn
SD sebagaimana tertuang dalam Permendikbud 37 Tahun 2018 Unit
pembelajaran ini merupakan salah satu bahan referensi dan stimulasi bagi
guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta mengembangkan soal HOTS.
Unit Pembelajaran ini mengkorelasikan muatan kompetensi dan materi yang
dikembangkan dengan aplikasi di dunia nyata. Sehingga memudahkan bagi
guru dalam mentransformasi pengetahuan kepada peserta didik. Begitu pula
bagi peserta didik akan lebih mudah memahaminya. Sehingga tujuan
pembelajaran yang diharapkan tercapai dengan optimal.
Selain menguraikan korelasi muatan kompetensi dan materi yang dengan
aplikasi di dunia nyata, Unit Pembelajaran ini juga menyajikan aktivitas
pembelajaran melalui penerapan Model Discovery Learning yang dapat
memandu guru dalam menghadirkan pembelajaran yang mampu memacu
keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik (HOTS), yakni pembelajaran
yang berpusat pada peserta didik (Student Centre), pembelajaran yang
mewadahi terjadinya proses transfer of knowladge, critical and creative
thinking, serta problem solving oleh peserta didik.
Pada bagian akhir unit pembelajaran ini disajikan pengembangan soal yang
berorientasi Higher Order Thinking Skill (HOTS). Contoh soal yang ada
dikembangkan berdasarkan salah satu indikator pencapaian kompetensi
(IPK) yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan proses level kognitif.
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Sangat disadari bahwa setelah guru sebagai praktisi mempelajari dan
menggunakan unit Pembelajaran ini, kemungkinan besar ditemukan adanya
kekeliruan atau ketidaksempurnaan di dalamnya. Untuk itu, diharapkan
kepada guru agar sedapat mungkin mengembangkannya menjadi lebih
sempurna. Memperbaiki proses pembelajaran yang dirasakan kurang setelah
mempelajari bunit pembelajaran.
Melalui kegiatan ini kami berharap, bahwa dengan hadirnya unit
pembelajaran ini guru dapat melihat kekurangan perencanaan dan
pelaksanaan pembelajaran, berusaha meningkatkan kemampuannya, serta
mampu mengembangkan unit dan soal-soal terkait sebagai bahan
pembelajaran.
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Peningkatan kompetensi peserta didik melalui peningkatan kompetensi
pendidik merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi bagi peserta didik salah satunya
dilakukan melalui Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran yang
selanjutnya disingkat dengan Program PKP. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam
merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran
yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills/HOTS).
Program PKP ini merupakan salah satu kegiatan pendukung program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Jika program PKB fokus
pada peningkatan kompetensi guru baik pedagogi maupun profesional, maka
program PKP lebih berfokus pada upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik melalui pembelajaran yang berorientasi pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
Untuk mendukung terselenggaranya program ini secara maksimal, maka
diperlukan adanya perangkat yang dapat dijadikan oleh guru sebagai referensi
dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dan
salah satu perangkat yang dimaksud adalah unit pembelajaran.
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Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pemendikbud No. 37
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah. Unit pembelajaran PPKn SD ini dilengkapi dengan pengembangan
IPK, Aktualisasi Materi di Dunia Nyata, Analisis Soal Ujian Sekolah, Bahan
Pembelajaran, dan Pengembangan Penilaian.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Subunit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar (KD)
Kelas 5 dan 6 Mata Pelajaran PPKn SD sebagaimana tertuang dalam
Permendikbud 37 Tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1: Analisis KD dan Target KD
No.
1

2

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas

1.1 Bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas nilainilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari

Bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas nilainilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari

V

2.1 Bersikap tanggung jawab,
cinta tanah air, dan rela
berkorban sesuai nilai-nilai
sila Pancasila.

Bersikap tanggung jawab,
cinta tanah air, dan rela
berkorban sesuai nilainilai sila Pancasila.

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari

Mengidentifikasi nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari

4.1 Menyajikan hasil
identifikasi nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari.

Menyajikan hasil
identifikasi nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari.

1.1 Bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas nilainilai Pancasila secara utuh
sebagai satu kesatuan
dalam kehidupan seharihari

Bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas nilainilai Pancasila secara utuh
sebagai satu kesatuan
dalam kehidupan seharihari

2.1 Bersikap penuh tanggung
jawab sesuai nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari

Bersikap penuh tanggung
jawab sesuai nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari
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VI

3.1 Menganalisis penerapan
nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari
4.1 Menyajikan hasil analisis
pelaksanaan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari

Menganalisis penerapan
nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari
Menyajikan hasil analisis
pelaksanaan nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi seperti disajikan pada Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2: Analisis Indikator Pencapaian Kompetensi
Kelas
IPK Sikap
V
Indikator Pendukung
1.1.1 Patuh kepada
Tuhan Yang Maha
Esa atas nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan seharihari
2.1.1 Siap bertanggung
jawab, cinta tanah
air, dan rela
berkorban sesuai
nilai-nilai sila
Pancasila.
Indikator Kunci
1.1.2 Bersyukur kepada
Tuhan Yang Maha
Esa atas nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan seharihari
2.1.1 Bersikap tanggung
jawab, cinta tanah
air, dan rela
berkorban sesuai
nilai-nilai sila
Pancasila.
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IPK Pengetahuan
Indikator Pendukung
3.1.1 Mencatat nilainilai Pancasila
dalam kehidupan
sehari-hari
3.1.2 Membaca nilainilai Pancasila
dalam kehidupan
sehari-hari

IPK Keterampilan
Indikator Pendukung
4.1.1 Mengidentifikasi
nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan
sehari-hari

Indikator Kunci
Indikator Kunci
3.1.1 Mengidentifikasi
4.1.1 Menyajikan hasil
nilai-nilai
identifikasi nilaiPancasila dalam
nilai Pancasila
kehidupan seharidalam kehidupan
hari
sehari-hari
3.1.2 Menyebutkan
nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan seharihari;
3.1.3 Menjelaskan nilainilai Pancasila
dalam kehidupan
sehari-hari.
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Indikator Pengayaan
Indikator Pengayaan
1.1.1 Membangun rasa 3.1.1 Mengemukakan
syukur kepada
nilai-nilai
Tuhan Yang Maha
Pancasila dalam
Esa atas nilai-nilai
kehidupan sehariPancasila dalam
hari
kehidupan sehari- 3.1.2 Menerapkan nilaihari
nilai Pancasila
2.1.1 Membiasakan
dalam kehidupan
tanggung jawab,
sehari-hari
cinta tanah air,
dan rela
berkorban sesuai
nilai-nilai sila
Pancasila.
VI

Indikator Pendukung
1.1.1 Patuh kepada
Tuhan Yang Maha
Esa atas nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan seharihari
2.1.1 Siap bertanggung
jawab, cinta tanah
air, dan rela
berkorban sesuai
nilai-nilai sila
Pancasila.

Indikator Pendukung
3.1.1 Mengidentifikasi
contoh penerapan
nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan seharihari
3.1.2 Menjelaskan
penerapan nilainilai Pancasila
dalam kehidupan
sehari-hari
3.1.3 Melaksanakan
penerapan nilainilai Pancasila
dalam kehidupan
sehari-hari

Indikator Kunci
Indikator Kunci
1.1.1 Bersyukur kepada 3.1.1 Menganalisis
Tuhan Yang Maha
penerapan nilaiEsa atas nilai-nilai
nilai Pancasila
Pancasila secara
dalam kehidupan
utuh sebagai satu
sehari-hari
kesatuan dalam
kehidupan seharihari
2.1.1 Bersikap penuh
tanggung jawab
sesuai nilai-nilai

Indikator Pengayaan
4.1.1. Mengembangkan
hasil identifikasi
nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan
sehari-hari

Indikator Pendukung
4.1.1 Menganalisis
pelaksanaan
nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan
sehari-hari

Indikator Kunci
4.1.1 Menyajikan hasil
analisis
pelaksanaan
nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan
sehari-hari
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Pancasila dalam
kehidupan seharihari.
Indikator Pengayaan
Indikator Pangayaan
1.1.1 Membiaskan
3.1.1 Menilai penerapan
bersyukur kepada
nilai-nilai
Tuhan Yang Maha
Pancasila dalam
Esa atas nilai-nilai
kehidupan sehariPancasila secara
hari
utuh sebagai satu 3.1.2 Mengkategorikan
kesatuan dalam
penerapan nilaikehidupan seharinilai Pancasila
hari
dalam kehidupan
2.1.1 Membangun
sehari-hari
tanggung jawab
sesuai nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan seharihari
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Indikator Pangayaan
4.1.1 Mengembangkan
hasil analisis
pelaksanaan
nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan
sehari-hari
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Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari

Gambar 1: Lambang Garuda Pancasila
Sumber: www.google.com/search

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila oleh semua warga negara
Indonesia harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan
dimana saja kita berada, antara lain sebagai berikut:
1. Aplikasi nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat diwujudkan dalam
kehidupan nyata sehari-hari melalui sikap dan perilaku seperti:


Taat beribadah sesuai ajaran agama masing-masing, sebagai wujud
keimanan dan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa;

Gambar 2: Ilustrasi Pemeluk Agama melaksanakan ibadah
Sumber: www.google.com/search
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Berdoa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memohon
perlindungan dan pertolongan-Nya;



Menghormati dan tolerasi dengan pemeluk agama lain;



Jujur tidak suka berkata bohong atau tidak membohongi orang lain;



Berdamai dengan teman dan tidak suka bertengkar;



Saling menghargai perbedaan agama dan kepercayaan;

Gambar 3: Ilustrasi Kerukunan Antar Umat Beragama
Sumber: https://equator.co.id



Bersikap teguh pada kebenaran;



Percaya diri melakukan kebajikan;



Saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat
untuk memajukan kepentingan umum, misalnya untuk kerja bakti di
lingkungan;



Menghindari tindakan kekerasan yang dapat melukai perasaan dan
jasmani orang lain;



Mengedepankan

persahabatan

meskipun

berbeda

agama

dan

keyakinan;


Membantu orang lain dengan penuh keikhlasan walaupun berbeda
agama atau keyakinan;



Tidak memaksakan kehendak atau keyainan kita kepada orang lain
yang berbeda agama atau kepercayaan;
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Memelihara lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, atau melakukan
penghijauan;



Melindungi kaum yang lemah dan yang tertindas;



Menunjukkan kebenaran kepada orang lain meskipun berbeda agama
atau kepercayaan.

2. Aplikasi nilai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat diwujudkan
dalam kehidupan nyata sehari-hari melalui sikap dan perilaku, seperti:


Berlaku adil dalam memutuskan sesuatu;



Tidak memilih-milih teman atau tidak membeda bedakan manusia
berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun
tingkat pendidikan;



Tidak memojokkan pihak lain yang berbeda pandangan dengan kita



Saling membantu sesama yang mengalami kesusahan;

Gambar 4: Ilustrasi membantu sesama yang mengalami kesulitan
Sumber: https://www.google.com



Saling memaafkan bilamana terjadi kesalahan;



Menghormati orang tua, guru, atau orang yang lebih tua dan
menyayangi yang lebih muda;



Turut serta dalam penanganan bencana yang terjadi di sekitar kita;
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Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak
suku, agama, ras, dan adat istiadat (SARA);



Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan
budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi.

3. Aplikasi nilai Persatuan Indonesia, dapat diwujudkan dalam kehidupan
nyata sehari-hari melalui sikap atau perilaku, seperti:


Saling menghargai dan menghindari perdebatan atau pertengkaran
dengan rekan, tetangga, atau siapa saja yang berbeda pandangan atau
kepentingan dengan kita



Mencintai dan mengapresiasi budaya bangsa sendiri



Tidak mencela hasil karya orang lain



Menjaga kekayaan budaya bangsa



Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar



Rela berkorban baik harta maupun jiwa raga untuk mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Gambar 5: Ilustrasi Persatuan meskipun berbeda suku, budaya, agama
Sumber: https://www.google.com


Berusaha menunjukkan prestasi yang dapat mengharumkan nama
bangsa, seperti menjadi juara pada pertandingan atau perlombaan
olah raga atau seni;



82

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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Disiplin menjalankan tata tertib yang berlaku baik di rumah, di
sekolah, ataupun di tempat-tempat umum;



Turut

serta

dalam

perayaan

atau

upacara-upacara

untuk

memperingati hari-hari besar kenegaraan, seperti HUT RI 17
Agustus, hari Sumpah Pemuda, atau hari-hari nasional lainnya.

Gambar 6: Ilustrasi Upacara Bendera Memperingati Hari-Hari Nasional
Sumber: https://www.google.com


Menggunakan pakaian adat nasional pada hari-hari tertentu.



Cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri.



Tidak membangga banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa
sendiri;



Turut serta dan mengambil bagian dalam upaya bela negara, seperti
mengikuti pendidikan bela negara;



Meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk
memajukan bangsa Indonesia;



Memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai
daerah.

4.

Aplikasi nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan Perwakilan, dapat diwujudkan dalam kehidupan
nyata sehari-hari melalui sikap dan perilaku seperti:
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Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama,
contohnya bermusyawarah dalam memilih ketua kelas.

Gambar 7: Ilustrasi Musyawarah Pemilihan Ketua Kelas
Sumber: https://www.google.com



Turut serta menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden dan
wakil presidan, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan anggota
DPR, DPD, DPRD, dan lain-lain;



Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu
jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi;

Gambar 8: Ilustrasi Pesta Demokrasi
Sumber: https://www.google.com
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Melaksanakan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang menjadi
keputusan bersama;



Mengemukakan pendapat untuk kepentingan dan kemaslahatan
bersama dengan cara-cara yang benar dan bijaksana



Mengawasi

dan

memberikan

saran

terhadap

jalannya

penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah.
5.

Aplikasi nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat
diwujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari melalui sikap dan
perilaku seperti:


Bertindak dan berperilaku adil terhadap anggota atau bawahan jika
diamanahi sebagai pemimpin, seperti ditunjuk sebagai ketua kelas,
ketua OSIS, kepala desa, bupati, gubernur, presiden, atau pemimpin
organisasi lainnya;



Tidak rakus dan arogan bila mendapatkan kesempatan



Ikhlas berbagi kepada teman, sahabat, atau orang lain yang
membutuhkan;



Berusaha menolong atau membantu orang lain sesuai kemampuan;

Gambar 9: Ilustrasi menolong sesama yang membutuhkan
Sumber: https://www.google.com
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Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita;



Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan;



Menghormati hak dan kewajiban orang lain;



Menghargai karya atau hasil karsa cipta yang dimiliki orang lain.
Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri;



Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun
untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan
keadilan.
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A. Soal-Soal Ujian Sekolah
Soal-soal pada Tabel 3 di bawah ini merupakan contoh soal yang digunakan
pada saat pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dinas
Pendidikan Kota Malang Tahun Pelajaran 2017/2018.
Tabel 3: Soal Ujian Sekolah Mapel PPKn
NO
5

SOAL
Perhatikan gambar di
bawah ini!

KOMPTENSI DASAR

KELAS

TAHUN

3.1 Mengidentifikasi
nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan
sehari-hari

V

2018

3.1 Menganalisis
penerapan nilainilai Pancasila
dalam kehdupan
sehari-hari

VI

2018

Kegiatan yang dilakukan
seperti gambar
merupakan pengamalan
Pancasila terutama sila
ke....
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
10

Nilai-nilai dari Pancasila
terutama sila ke-3 yang
dapat kita jumpai di
lingkungan rumah adalah
….
A. beribadah dengan
anggota keluarga di
masjid terdekat.
B. bangga mengenakan
baju batk saat acara
keluarga.
C. musyawarah untuk
membagi tugas
kebersihan rumah
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D. bersikap adil dan
sayang kepada adik
saat bemain.
24

Salah satu contoh sikap
3.1 Menganalisis
yang sesuai dengan sila
penerapan nilaiKemanusiaan yang Adil
nilai Pancasila
dan Beradab di lingkungan
dalam kehdupan
rumah adalah …
sehari-hari
A. saling menghomati
dan menjaga
kerukunan dalam
keluarga.
B. menghargal Pendapat
anggota keluarga
dengan baik.
C. selalu menolong
teman yang terkena
musibah
D. taat melaksanakan
ibadah dan tepat
waktu.

6

2018

29

Perhatikan gambar di
bawah ini!

5

2018

Sikap yang menceminkan
pengamalan sila ke-4 ditunjukkan dalam
gambar nomor….
A. 1
B.2
C. 3
D. 4
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3.1 Mengidentifikasi
nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan
sehari-hari
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B. Analisis Soal
Adapun hasil analisis soal ujian sekolah pada Tabel 3 di atas dapat dilihat pada
Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4: Analisis Soal Ujian Sekolah
Nomor
Level
Indikator yang
Soal
Kognitif
bersesuaian
5
L3
3.1.1 Mengidentifikasi
nilai-nilai
Pancasila dalam
kehidupan seharihari

10

24

L3

L3

Diketahui

Ditanyakan
Kegiatan
yang
dilakukan
seperti
gambar
merupakan
pengamalan
Pancasila
terutama sila
ke....

3.1.1 Menganalisis
penerapan nilainilai Pancasila
dalam kehdupan
sehari-hari

Nilai-nilai
dari
Pancasila
terutama
sila ke-3
yang dapat
kita jumpai
di
lingkungan
rumah
adalah …

3.1 Menganalisis
penerapan nilainilai Pancasila
dalam kehdupan
sehari-hari

Salah satu
contoh sikap
yang sesuai
dengan sila
Kemanusiaa
n yang Adil
dan Beradab
di
lingkungan
rumah
adalah …

89

29

90

L3

3.1.1 Mengidentifikasi Perhatikan gambar
nilai-nilai
di bawah ini!
Pancasila dalam
kehidupan seharihari

Sikap yang
menceminka
n
pengamalan
sila ke-4 ditunjukkan
dalam
gambar
nomor….
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk pembelajaran Mengidentifikasi nilainilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan Menganalisis penerapan
nilai-nilai Pancasila dalam kehdupan sehari-hari. Aktifitas pembelajaran pada
Subunit ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang
berpusat pada siswa (Student Centre) melalui penerapan model Discovery
Learning dan Problem Based Learning (PBL). Penerapan kedua model ini
diharapkan agar dalam proses pembelajaran peserta didik melalui
pengalaman transfer knowlegde, problem solving, serta critical and creative
thinking sebagai bagian dari pembelajaran berorientasi Higher Order Thinking
Skill (HOTS). Untuk membantu terwujudnya poin-poin tersebut, maka dalam
proses aktivitas pembelajaran siswa dibelaki dengan Lembar Kerja (LK)
Aktivitas pembelajaran pada unit ini merupakan salah satu contoh atau
referensi

bagi

guru

dalam

menyusun

rencana

dan

melaksanakan

pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat melakukan penyesuaian atau
pengembangannya di kelas. Hal yang penting diingat, bahwa guru kelas
menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran tematik.

Aktivitas 1
Aktivitas 1 dilakukan untuk pembelajaran Mengidentifikasi nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas pembelajarannya dapat
dilakukan dengan menggunakan model Discovery Learning. Adapun langkahlangkah pembelajarannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut:
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Tabel 5: Sintaks Discovery Learning pada Aktivitas 1
Tahap
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)
Stimulation
1. mengarahkan peserta didik dan

mengajaknya

(Pemberian

menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” atau lagu

Rangsangan)

nasional lainnya.
2. Peserta didik diminta berhitung mulai angka 1 sampai
5. Setelah angka 5, kembali hitungan ke angka 1. Begitu
seterusnya sampai seluruh peserta didik menyebutkan
satu angka.
3. Peserta

didik

membentuk

kelompok

belajar

berdasarkan kesamaan angka yang telah disebutkan.
4. Setiap

kelompok

diminta

memberi

nama

kelompoknya, seperti Garuda, Pancasila, Bintang, dan
lain-lain menurut kesepakatan kelompok
5. Setiap kelompok yang telah menentukan nama
kelompok diminta menampilkan yel-yel.
6. Guru mengajukan pertanyaan dan menuliskannya di
papan tulis: “Apa sajakah contoh penerapan nilainilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
7. Guru membagikan bahan bacaan dan sumber referensi
lain kepada peserta didik untuk dibacanya.
8. Guru menyampaikan tugas yang harus dijawab atau
diselesaikan oleh peserta didik, melalu kelompok.
9. Untuk menjawab pertanyaan di atas (poin 6), peserta
didik diminta:


membaca bahan bacaan dan referensi yang
telah ditunjukkan guru;
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membuat klipping gambar atau foto kegiatan
yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai
Pancasila;


Problem
Statement
(Identifikasi
masalah)

menyajikannya dalam Lembar Kerja

1. Peserta didik mencermati permasalahan yang ada dan
mendiskusikannya dengan kelompoknya
2. Peserta didik mengajukan pertanyaan sekaitan dengan
permasalahan yang harus dijawabnya.

Data Collection

1. Peserta didik mengumpulkan data/informasi melalui

(Pengumpulan

membaca bahan bacaan dan referensi lain untuk

data)

dapat menyelesaikan permasalahan dan tugas yang
dibagikan.
2. Peserta

didik

menggunakan

sumber

belajar:

perpustakaan, internet, koran, dan buku penunjang
untuk menggali informasi sebanyak mungkin.
Data

1. Peserta didik berdiskusi di dalam kelompoknya

Processing

untuk menjawab pertanyaan yang ada melalui

(Pengolahan

pembuatan klipping

data)

2. Peserta menggunakan data/informasi yang telah
dikumpulkannya.
3. Peserta menjawab permasalah dan menyelesaikan
tugas sesuai format Lembar kerja
4. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika
mendapatkan hal yang kurang jelas.
5. Guru mendampingi dan membimbing peserta didik
menyelesaikan permasalahan yang ada.
6. Guru melakukan observasi untuk menilai sikap dan
keterampilan peserta didik.

Verification
(Pembuktian)

1. Setiap kelompok menyajikan hasil kerja
kelompokya.
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2. Guru menampilkan pemaparan berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat.
3. Peserta didik memperhatikan pemapan guru sambil
memverifikasi hasil kerja kelompoknya
4. Peserta didik diberi kesempatan menyampaikan
pendapat
5. Peserta diberi kesempatan menemukan suatu
konsep atau pemahaman melalui contoh-contoh
yang ia jumpai dalam kehidupannya.
Generalization 1. Secara bersama-sama Peserta didik dimnta menarik
(Kesimpulan)

kesimpulan, dibimbing oleh guru
2. Guru menguatkan kesimpulan yang telah dirumuskan
oleh peserta didik.

Aktivitas 2
Aktivitas 2 dilakukan untuk pembelajaran Menganalisis penerapan nilai-nilai
Pancasila dalam kehdupan sehari-hari. Aktivitas pembelajarannya dapat
dilakukan dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL).
Adapun langkah-langkah pembelajarannya, sebagaimana disajikan pada Tabel
6 berikut:
Tabel 6: Sintaks Problem Based Learning (PBL) pada Aktivitas 2
Kegiatan Pembelajaran
Tahap Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)
Orientasi peserta
didik pada masalah

1. Mengkondisikan dan memastikan kesiapan
peserta untuk mengikuti aktivitas
pembelajaran;
2. Guru mengajak peserta didik menyanyikan
salah satu lagu nasional; jika memungkinkan,
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lagu yang akan dinyayikan disesuaikan dengan
materi yang akan dibahas.
3. Membentuk kelompok;
4. Guru membagikan teks cerita yang harus
dianalisis bersama melalui diskusi kelompok
(teks cerita telampir).
5. Guru menyampaikan tugas yang akan dianalisis
peserta didik melalui diskusi kelompok, yakni:
a. Bacalah bahan bacaan yang telah
dibagikan;
b. Analisislah penerapan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana
yang kalian temukan dalam bacaan;
c. Diskusikan dengan kelompokmu;
d. Tuliskan laporan analisismu dalam format
lembar kerja yang ada.
Mengorganisasikan

1. Guru memastikan setiap peserta didik/anggota

peserta didik untuk

kelompok memahami tugas yang harus

belajar

diselesaikannya;
2. Peserta didik diberikan kesempatan bertanya;
3. Masing-masing kelompok membaca bahan
bacaan yang telah disiapkan
4. Peserta didik berdiskusi

1. Guru memantau setiap peserta didik dalam
Membimbing
penyelidikan individu
mengumpulkan informasi dan menganalisis
maupun kelompok
informasi yang ditemukannya
2. Guru memantau dan mendampingi kelompok
dalam menganalisi bahan bacaan yang ada;
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3. Memotivasi peserta/siswa
(individu/kelompok) untuk bisa berpikir kritis
dan mencari solusi dalam memecahkan
masalah/kasus
Mengembangkan dan
menyajikan hasil
karya

1. Membimbing peserta/siswa untuk bisa
menyusun pelaporan secara sistematis
2. Mempresentasikan hasil diskusi
3. Mengarahkan untuk bisa menghargai pendapat
teman/kelompok lain ketika menyampaikan/
mempresentasikan hasil diskusi

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

1. Guru membimbing presentasi
2. Guru

mendorong

kelompok

memberikan

penghargaan serta masukan kepada kelompok
lain.
3. Guru bersama peserta didik menyimpulkan
materi.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

: Lembar Kerja Aktivitas 1

Tujuan

: Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk Kerja


: PPPKn

:

Identifikasilah kegiatan apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang
sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gunakan Format
LK.1



Silahkan menggunakan bahan bacaan yang ada atau sumber lain
seperti koran, majalah, artikel, dan lain-lain



Buatlah klipping gambar atau foto kegiatan dalam kehidupan seharihari yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;



Tempelkan pada kolom Lembar Kerja yang tersedia (poin a). lalu
lengkapilah poin b dan c. Gunakan Format LK. 2

Format Kegiatan

:

Format LK.1: Identifikasi Kegiatan dalam Kehidupan Sehari-hari
No

Nama Kegiatan

Sesuai dengan Tidak
Sila ke….

Sesuai

dengan

Sila

ke….
1

2

3

4
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1

Berdoa sebelum makan

2

Mencuri mangga tetangga

Pertama
Kedua

3
4
5
dst

Keterangan:
Kolom No. 1 diisi dengan urutan kegiatan
Kolom No. 2 diisi dengan nama kegiatan yang teridentifikasi
Kolom No. 3 diisi dengan kesesuaian kegiatan dengan sila Pancasila
Kolom No. 4 diisi dengan ketidaksesuaian dengan sila Pancasila

Format LK.2: Kliping
a
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Apakah nama kegiatan tersebut?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Kegiatan tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sila ke berapa?
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………..
a

Apakah nama kegiatan tersebut?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Kegiatan tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sila ke berapa?
……………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….
a
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Apakah nama kegiatan tersebut?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Kegiatan tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sila ke berapa?
……………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….
a

Apakah nama kegiatan tersebut?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Kegiatan tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sila ke berapa?
……………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….
a
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Apakah nama kegiatan tersebut?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kegiatan tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sila ke berapa?
……………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….
Catatan: Untuk bahan pajangan, lembar kerja dapat menggunakan kertas
plano.

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul

: Lembar Kerja Aktivitas 2

Tujuan

: Peserta didik dapat menganalisis penerapan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk Kerja

: PPPKn

:
1) Bacalah

bahan

bacaan

yang

telah

disiapkan atau ditunjukkan oleh guru
2) Cermati

dan

diskusikanlah

dengan

kelompok hal-hal apa sajakah dalam
bahan bacaan tersebut yang merupakan
penerapan nila-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari!
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3)

Catat dan tuliskan laporan analisisnya
sesuai dengan format Lembar Kerja yang
tersedia!

a. Format Kegiatan

:

Bacalah cerita berikut ini!
Namaku Fairuz, Aku bersekolah di Sekolah Dasar Jaya
Indonesia. Saat ini aku duduk di Kelas 6. Aku tergolong anak yang
biasa-biasa saja. Namun, Aku berusaha untuk bisa menjadi lebih
baik, tidak malas, dan berusaha disiplin. Aku selalu ingin
membanggakan orang tua, Karena itu Aku berusaha belajar
dengan sungguh-sungguh.
Hari ini di sekolah Ibu guru Indah memberikan tugas
tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Para siswa Kelas 6
diminta membuat sebuah tulisan tentang pengamalan nilai-nilai
Pancasila di lingkungan sekitar. Aku merasa tertantang dengan
tugas ini, Karena itu Aku berpikir untuk menulis keadaan yang
terjadi di rumahku.
Sepulang sekolah di sepanjang jalan Aku terus mimikirkan
tugas ini dan mencari-cari ide bagaimana menyelesaikannya.
Dan akhirnya ide itu muncul. Idenya Aku akan mencatat kegiatan
ibu, bapak, kak Mano, dan adik Haura. Dalam perjalanan pulang
sekolah, Aku berpapasan dengan Mubarak tetangga rumah, Ia
sedang mengendarai sepeda. Aku menyapanya dengan
mengucapkan salam “Assalamu ‘Alaikum”, Ia pun menjawabnya
“Wa’alaikumussalam”. Ia mengajakku pulang bersama dan
memboncengku.
Sepanjang perjalan kami bergurau, dan akhirnya di
seberang jalan menuju rumah kami. Aku dan Ahmad berhenti
karena kami melihat ada tiga orang anak yang sedang
bertengkar meributkan sesuatu. Kami mencoba mendekatinya,
ternyata mereka sedang meributkan kelereng saat mereka
bermain. Akupun menoleh kepada Mubarak dan mencoba
memberi kode untuk melerai dan mendamaikan mereka. Kami
berusaha melerai dan mendamaikan mereka, hingga akirnya
mereka berdamai dan kamipun melanjutkan perjalanan.
Alhamdulillah… sampailah kami di depan rumah dan kuucapkan
terima kasih kepada Ahmad yang telah membonceng saya.
Akupun melangkah masuk ke rumah dan tidak lupa Aku
mengetuk pintu dan mengucapkan salam “Assalamu ‘alaikum”
kepada Ibu, bapak, dan Kak Mano yang tengah duduk di ruang
tengah.
Ibu,
Bapak,
dan
Kak
Mano
menjawab
“Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh”. Aku
langsung menyalaminya dan mencium tangannya. Ibu meminta
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Aku mengganti pakaian dan mencuci tangan dahulu, dan
mengajak kami ke ruang makan untuk makan siang bersama.
Kami sekeluarga berkumpul di ruang makan. Namun,
sebelum makan Bapak mengingatkan kami untuk berdoa
sebelum makan. Lalu, Ibu berdiri dan membagikan kami
makanan sesuai dengan porsi kami masing-masing. Ibu selalu
mengingatkan kami untuk tidak mubazzir dan berlebih-lebihan
apalagi membuangnya-buangnya, karena di sekita kita ada
banyak orang yang kekurangan makanan. Selesai makan,
kembali Bapak mengingatkan kami berdoa dan bersyukur atas
nikmat makanan yang diberikan Allah SWT Tuhan Yang Maha
Kuasa.
Setelah makan, Aku dan Kak Mano membantu Ibu
merapikan ruang makan. Kemudian Bapak mengajak kami ke
ruang tengah. Kebetulan besok Hari Ahad dan sekolah libur.
Bapak berencana membersihkan lingkungan rumah. Karena itu,
Bapak mengajak kami bermusyawarah membicarakan rencana
besok. Kami berbagi tugas.
Setelah itu, Bapak dan Ibu istirahat demikian pula Kak
Mano. Aku sendiri ke kamar dan mencoba menyelesaikan tugas
yang diberikan Ibu Indah. Sementara adik Haura melanjutkan
menonton televisi.
1) Setelah

membaca

cerita

tersebut,

diskusikan

bersama

kelompokmu, analisis hal-hal apa sajakah yang merupakan
penerapan nilai-nilai Pancasila
2) Tulislah hasil diskusimu pada lembar kerja, berikut ini!
Nama
Pelaku

Sikap atau Perilaku
yang ditunjukkan

Pengamalan sesuai
dengan Sila ke..

3) Presentasikan hasil diskusimu!
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C. Bahan Bacaan
Nilai-Nilai yang terkandung dalam Pancasila

Gambar 10: Lambang Garuda Pancasila
Sumber: www.google.com/search

Pancasila adalah

ideologi

dasar

negara

Indonesia,

sebagaimana

dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Pancasila
merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara
bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan
MPR–RI Nomor XVIII/MPR/1998, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa
“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.
Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, diantaranya menyebutkan, bahwa Sumber
Hukum dasar nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusia yang Adil dan Beradab;
Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
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Pancasila mengandung nilai-nila luhur nan mulia. Nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila antara lain dapat diuraikan sebagaimana
disebutkan C.S.T Kansil 2011:56, sebagai berikut:
1.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sila pertama mengandung pengertian bahwa masyarakat Idonesia wajib
meyakini dan mengimani bahwa Allah subhanahu wata’ala adalah Tuhan
Yang Maha Tunggal yang tidak satu pun yang dapat menyamai-Nya, Tuhan
yang Maha Sempurna, Pencipta alam semesta beserta segala isinya. Sila
Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai antara lain sebagai
berikut:
a) Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
b) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
antar pemeluk beragama dan penganut kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
c) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama
dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
d) Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
sebagai hak asasi yang paling hakiki.
e) Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing.
f) Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2.

Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
Sila kedua mencerminkan sifat hakiki manusia sebagai makhluk sosial
(homo socius). Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang
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terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai
berikut:
a) Mengakui dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban
tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan, suku, ras,
keturunan, adat, status sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan
lain sebagainya.
c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
Mengembangkan sikap tenggang rasa (tepo seliro).
d) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
e) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
g) Berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh
kejujuran.
3.

Sila ketiga “Persatuan Indonesia”
Sila ketiga mengandung pengertian bersatu tidak pecah-belah. Yakni
mempersatukan beraneka ragam suku, budaya, adat isitadat, bahasa
menjadi satu kesatuan dalam naungan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai antara
lain:
a) Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan.
b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah
air Indonesia.
e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

106

Unit Pembelajaran
Kandungan Moral Pancasila

4. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan”
Sila keempat mengandung beberapa kata yang perlu dipahami, yaitu,
hikmat

kebijaksanaan,

permusyawaratan,

perwakilan,

kerakyatan.

Kerakyatan juga sering disebut kedaulatan rakyat. Hal ini berarti rakyatlah
yang berkuasa, rakyatlah yang memerintah atau sering disebut dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Hikmat kebijaksanaan mempunyai arti suatu
sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu mempertimbangkan
kepentingan persatuan dan kesatuan. Permusyawaratan berarti suatu tata
cara yang khas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan atau
memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai
keputusan berdasarkan mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara untuk
mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan
Negara. Sila keempat mengandung beberapa nilai, antara lain:
a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia
Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang
sama.
b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan
untuk kepentingan bersama.
d) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang
dicapai dalam musyawarah.
e) Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan
melaksanakan hasil putusan musyawarah.
f) Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi atau golongan.
g) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan
hati nurani yang luhur.
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5.

Sila kelima “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”
Keadilan sosial mengandung pengertian bahwa keadilan bukanlah milik
golongan tertentu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat indonesia tanpa
membedakaan kekayaan, jabatan maupun suku tertentu. Sila ini
mengandun nilai-nilai, antara lain:
a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan
sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
b) Mengembangkan

sikap

adil

terhadap

sesama.

Menjaga

keseimbangan hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain.
c) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
d) Tidak menggunakan hak milik perorangan untuk memeras
orang lain.
e) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat
pemborosan dan gaya hidup mewah.
f) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan
dengan atau merugikan kepentingan umum.
g) Suka bekerja keras.
h) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi
kemajuan dan kesejahteraan bersama.
i) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan
yang merata dan keadilan sosial.
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A. Pembahasan Soal-soal
Mencermati soal-soal Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Mata
Pelajaran PPPKn Tahun Pelajaran 2017/2018 lingkup Dinas Pendidikan Kota
Malang, diperoleh informasi mengenai gambaran soal yang berkaitan dengan
materi yang dibahas pada Unit Pembelajaran ini, yakni sebagai berikut:
1. Butir soal nomor 5 dan 29 mewakili Kompetensi Dasar 3.1
Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Soal diawali dengan pemberian stimulus berupa gambar seperti ini
Kemudian diajukan pertanyaan berupa
”Kegiatan yang dilakukan seperti pada
gambar merupakan pengamalan Pancasila
terutama sila ke ….”.
Demikan pula butir soal nomor 29 diawali dengan stimulus berupa
beragam sajian gambar seperti ini
Dan selanjutnya diajukan pertanyaan: Sikap
yang menceminkan pengamalan sila ke-4
ditunjukkan dalam gambar nomor….
Kedua butir soal ini sudah sesuai dengan
tuntutan KD, dan dapat dikategori sebagai
soal HOTS atau level 3 (L3), mengingat uraian soal menutut analisa
mendalam peserta didik dalam mencermati nilai-nilai Pancasila yang
terdapat dalam gambar.
2. Butir soal nomor 10 dan 24 mewakili Kompetensi Dasar 3.1
Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari. Butir soal nomor 10 tidak menyajikan stimulus, namun
langsung mempertanyakan “Nilai-nilai dari Pancasila terutama sila
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ke-3 yang dapat kita jumpai di lingkungan rumah adalah …“. Demikian
pula butir soal 24 langsung pada substansi pertanyaan, yakni: “Salah
satu contoh sikap yang sesuai dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab di lingkungan rumah adalah …”
Jika dicermati, kedua butir soal tersebut sudah sesuai dengan
tuntutan KD, dan dapat dikategori sebagai soal HOTS atau level 3
(L3), sebab menuntut analisa mendalam dari peserta didik mengenai
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang
sesuai dengan sila Pancasila.
Catatannya bahwa, soal yang baik hendaknya diawali dengan pengantar atau
stimulus baik berupa gambar ataupun kalimat pernyataan yang dapat
mengantar atau memicu proses berpikir peserta didik.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Selain menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran, hal terpenting
yang hendaknya dilakukan guru adalah menghadirkan soal-soal yang mampu
memicu proses berpikir peserta didik. Dan sedapat mungkin soal yang
dihadirkan minimal menuntut proses berpikir berpikir Level 3 (Analisis).
Selain itu, guru perlu memahami teknis penyusunan soal. Hal yang pertama
dilakukan

guru

adalah

menyusun

kisi-kisi

soal,

dan

selanjutnya

menjabarkannya dalam kartu soal. Soal yang baik dan lengkap disertai dengan
analisis soal dan kunci jawaban. Berikut ini uraiannya:
Contoh Penulisan Kisi-Kisi Soal
Jejang sekolah : …………………………………
Jumlah soal

: ....

Mata pelajaran : PPPKn
Bentuk soal/tes : Pilihan Ganda dan Uraian
Penyusun
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Alokasi waktu

No
1

: …. JP x 35 menit

Kompetensi
Dasar
3.1

3.1.1

Materi
Pokok
Nilai-Nilai

Disajikan

L3

Bentuk
Soal
Pilihan

Mengidenti

Mengidentif

Pancasila

gambar ilustrasi

(Analisis)

Ganda

fikasi nilai-

ikasi

dalam

pelaksanaan

nilai

nilai

kehidupan

Pemilihan Calon

Pancasila

Pancasila

sehari-hari

Presiden, peserta

dalam

dalam

didik dapat

kehidupan

kehidupan

menentukan sila

sehari-hari

sehari-hari

Pancasila yang

Uraian

IPK

nilai-

Indikator Soal

Level

Nomor
Soal
1

sesuai dengan
aktivitas dalam
gambar tersebut.
2

3.1

3.1.1

Nilai-Nilai

Disajikan

L3

Mengidenti

Mengidentif

Pancasila

ilustrasi

(Sintesis)

fikasi nilai-

ikasi

dalam

tindakan dua

nilai

nilai

kehidupan

orang dalam

Pancasila

Pancasila

sehari-hari

membantu

dalam

dalam

korban bencana

kehidupan

kehidupan

alam, peserta

sehari-hari

sehari-hari

didik

nilai-

menentukan
tindakan yang
sesuai dengan
nilai-nilai
Pancasila

Setelah Kisi-Kisi Soal selesai, selanjutnya menulis Kartu Soal

Kartu Soal Nomor 1
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3

Pilihan Ganda
Mata Pelajaran : PPPKn
Kelas/Semester: 5
Kompetensi Dasar

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari

Materi

Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Indikator Soal

Disajikan gambar ilustrasi pelaksanaan Pemilihan
Calon Presiden, peserta didik menentukan sila
Pancasila yang sesuai dengan aktivitas dalam
gambar tersebut.

Level Kognitif

L3 (Analisis)

Soal:
1. Perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar di atas menunjukkan partisipasi warga masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Calon Presiden.
Partisipasi warga masyarakat tersebut sangat sesuai dengan nilainilai Pancasila, khususnya sila….
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

Kunci Jawaban:
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No Soal
1

Kunci/Kriteria Jawaban

Skor

Kunci: d

1

Analisis Butir Soal:
Nomor Soal

1

Level Kognitif

L3 (Analisis)

Indikator yang

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam

bersesuaian
Diketahui

kehidupan sehari-hari
Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar di atas menunjukkan partisipasi warga
masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya
dalam Pemilihan Calon Presiden.
Ditanyakan

Partisipasi warga masyarakat tersebut sangat
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila….

Keterangan:
Butir soal nomor 1 termasuk soal Higher Order Thinking Skill (HOTS).
Butir soal mengukur level 3 (Analisis) yang menuntut proses berpikir
peserta didik untuk dapat menganalisa gambar dalam kaitannya
dengan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di masyarakat.
Kartu Soal Nomor 2
Uraian
Mata Pelajaran : PPPKn
Kelas/Semester: 5
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Kompetensi Dasar

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari

Materi

Identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari

Indikator Soal

Disajikan ilustrasi tindakan dua orang dalam
membantu korban bencana alam, peserta didik
menentukan tindakan yang sesuai dengan nilainilai Pancasila

Level Kognitif

L3 (Sintesis)

Soal:
2. Cermatilah kasus berikut ini:
Beberapa waktu yang lalu terjadi banjir dan tanah longsor di
Gowa. Ratusan rumah tenggelam dan puluhan orang meninggal
dunia. Banyak warga berpartisipasi membantu meringankan beban
korban.
Tim Relawan SDN Paccinongan mengumpulkan bantuan dari
warga. Mereka mendatangi Daeng Rewa, warga paling kaya di kampung
itu. Ia seorang pengusaha yang sangat sibuk. Saat Tim Relawan
mendatanginya, Daeng Rewa dengan tergesa-gesa memberikan amplop
berisi uang ratusan ribu rupiah. Ia meminta Tim Relawan segera
meninggalkannya.
Berbeda dengan Daeng Sibali. Ia seorang petani, yang
meluangkan waktunya untuk terjun langsung membantu
mengevakuasi korban dengan cangkul yang dimilikinya, Ia berbaur
dengan Tim Penyelamat mencari para korban yang masih tertimbun.
Berdasarkan kasus di atas, manakah tindakan yang paling tepat dan
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jelaskan alasanmu!
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Kunci Jawaban:
No Soal

Kunci/Kriteria Jawaban

Skor

2

Berdasarkan kasus tersebut, sikap dan perilaku

2

yang paling tepat adalah sikap dan perilaku
Daeng Sibali, karena Ia dengan ikhlas dan sekuat
tenaga turut hadir membantu para korban tanah
longsor. Sikap dan perilakunya sangat sesuai
dengan nilai sila kedua Pancasila “Kemanusiaan
yang adil dan beradab”.
Sedangkan sikap dan perilaku Daeng Rewa
kurang tepat, meskipun Ia membantu warga
korban banjir, namun kurang beradab karena
meminta Tim relawan untuk segera pergi
meninggalkannya

karena

lebih

sibuk

dan

mementingkan usahannya sendiri.
Analisis Soal:
Nomor Soal

2

Level Kognitif

L3 (Sintesis)

Indikator yang

3.1

bersesuaian
Diketahui

Mengidentifikasi

nilai-nilai

Pancasila

dalam

kehidupan sehari-hari
Beberapa waktu yang lalu terjadi banjir dan tanah
longsor di Gowa. Ratusan rumah tenggelam dan puluhan
orang meninggal dunia. Banyak warga berpartisipasi
membantu meringankan beban korban.
Tim Relawan SDN Paccinongan mengumpulkan
bantuan dari warga. Mereka mendatangi Daeng Rewa,
warga paling kaya di kampung itu. Ia seorang pengusaha
yang sangat sibuk. Saat Tim Relawan mendatanginya, Daeng
Rewa dengan tergesa-gesa memberikan amplop berisi uang
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ratusan ribu rupiah. Ia meminta Tim Relawan segera
meninggalkannya.
Berbeda dengan Daeng Sibali. Ia seorang petani, yang
meluangkan waktunya untuk terjun langsung membantu
mengevakuasi korban dengan cangkul yang dimilikinya, Ia
berbaur dengan Tim Penyelamat mencari para korban yang
masih tertimbun.
Ditanyakan

Berdasarkan kasus di atas, bandingkanlah sikap dan
perilaku Daeng Rewa dan Daeng Sibali. Manakah yang
paling tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Uraikan
dengan kalimat sendiri!

Keterangan:
Butir Soal Nomor 2 termasuk dalam kategori soal Higher Order Thinking
Skill (HOTS) karena Soal tersebut menutut proses berpikir level 3
(Sintesis). Soal tersebut menuntut peserta didik membandingkan dan
memperjelas sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
dengan tepat.
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Unit Pembelajaran “Kandungan Moral Pancasila” ini dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) Kelas V dan VI Mata Pelajaran PPPKn SD
sebagaimana tertuang dalam Permendikbud 37 Tahun 2018. Subunit
pembelajaran ini merupakan salah satu bahan referensi dan stimulasi bagi
guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berorientasi
Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, serta mengembangkan soal HOTS.
Unit Pembelajaran ini mengkorelasikan muatan kompetensi dan materi yang
dikembangkan dengan aplikasi di dunia nyata. Sehingga memudahkan bagi
guru dalam mentransformasi pengetahuan kepada peserta didik. Begitu pula
bagi peserta didik akan lebih mudah memahaminya. Sehingga tujuan
pembelajaran yang diharapkan tercapai dengan optimal.
Selain menguraikan korelasi muatan kompetensi dan materi yang dengan
aplikasi di dunia nyata, Subunit Pembelajaran ini juga menyajikan aktivitas
pembelajaran melalui penerapan Model Discovery Learning dan Problem Based
Learning

(PBL)

yang

dapat

memandu

guru

dalam

menghadirkan

pembelajaran yang mampu memacu Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
peserta didik (HOTS), yakni pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
(Student Centre), pembelajaran yang mewadahi terjadinya proses transfer of
knowladge, critical and creative thinking, serta problem solving oleh peserta
didik.
Kemudian pada bagian akhir, Subunit Pembelajaran ini menyajikan
pengembangan soal yang berorientasi Higher Order Thinking Skill (HOTS).
Contoh soal yang ada dikembangkan berdasarkan salah satu Indikator
Pencapaian Kompetensi (IPK) yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan
proses level kognitif.

117

Sangat disadari bahwa setelah Guru sebagai praktisi mempelajari dan
menggunakan Subunit Pembelajaran ini, kemungkinan besar ditemukan
adanya kekeliruan atau ketidaksempurnaan di dalamnya. Untuk itu,
diharapkan kepada Guru agar sedapat mungkin mengembangkannya menjadi
lebih sempurna. Memperbaiki proses pembelajaran yang dirasakan kurang
setelah memperlajari Subunit pembelajaran.
Melalui kegiatan ini kami berharap dengan hadirnya Subunit Pembelajaran ini
agar Guru segera dapat melihat kekurangan perencanaan program dan
pelaksanaan

pembelajaran

dirinya

dan

berusaha

meningkatkan

kemampuannya, serta mampu mengembangkan unit dan soal-soal terakit
sebagai bahan pembelajaran.
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Pengembangan kompetensi guru adalah sebuah keharusan bagi setiap guru.
Tidak hanya dalam rangka memenuhi tugasnya, tetapi lebih dari itu juga agar
guru dapat mendidik peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Guru
sebagai pemegang kunci keberhasilan pembelajaran harus kompeten dalam
membangun dan mengembangkan proses pembelajaran yang efektif agar
peserta didik dapat mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dipersiapkan unit pembelajaran yang
memadahi. Unit ini dibuat untuk membantu guru dalam menjalankan tugas
pembelajaran di kelas dengan berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat
tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) dan pembelajaran abad 21.
Unit ini masih perlu dikembangkan lagi dengan kreativitas yang lain dari guru
sehingga akan memperkaya dan menambah keterampilan guru dalam
menyiapkan pembelajaran HOTS. Setelah mengikuti pelatihan dan atau
mempelajarinya,

guru

dituntut

untuk

menerapkan

dalam

kegiatan

pembelajaran sehar-hari. Bahkan dituntut untuk meningkatkan kreativitasnya
dengan pembelajaran pada Kompetensi Dasar yang lain. Dengan demikian
harapan untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 akan lebih besar.
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Semoga unit pembelajaran ini dapat memperkaya dan memberikan kontribusi
posisitf kepada kinerja guru dan kemajuan pendidikan di Indonesia.
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