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Paket Unit Pembelajaran
Norma, Hak, dan Kewajiban
Dalam Kehidupan Sehari-hari

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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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

Disusunnya modul Unit 2 membahas Norma, Hak dan Kewajiban dalam
Kehidupan Sehari-Hari. Bagian satu Sub Unit ini merupakan salah satu
alternatif bahan pembelajaran bagi guru untuk memahami tentang Norma,
Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-Hari.
Unit ini terbagi dalam dua sub unit yang meliputi: (1) Norma/Aturan dan tata
tertib yang berlaku di Rumah dan di sekolah (2) Kewajiban dan Hak Sebagai
Anggota Keluarga, Warga sekolah, masyarakat dan negara.
Pada bagian subunit pertama ini akan dibahas tentang Norma/Aturan dan tata
tertib yang berlaku di rumah dan di sekolah.
Pembahasan

akan diawali dari lingkungan yang paling dekat dengan

kehidupan sehari-hari anak di rumah . dengan menggunakan pembelajaran
aktif pendekatan

discovery learning

diharapkan

guru akan

dapat

mengantarkan peserta didik untuk dapat mengeksplorasi ide dan gagasan
dengan melibatkan pemikiran tingkat tinggi.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan

Mata

pelajaran yang strategis dalam menyiapkan peserta didik sebagai generasi
penerus dan sebagai anak bangsa yang baik. Melalui mata pelajaran PPKn
telah direncanakan materi-materi strategis, yang bersifat
pembekalan agar peserta didik dapat menjadi

memberikan

anggota keluarga, warga

sekolah dan sekaligus menjadi warga negara yang berperilaku baik, berbudi
pekerti, bertanggung jawab, dengan memberikan penanaman nilai norma dan
moral berdasarkan Pancasila.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikatakan juga sebagai
pendidikan nilai, norma, moral, sikap dan perilaku yang pada dasarnya
bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pemahaman, sikap dan
penghayatan serta pengamalan nilai-nilai budi pekerti, analog dengan nilai
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karakter bangsa. Sangat diharapkan para pendidik memahami Ruang Lingkup
mata pelajaran PPKn yaitu meliputi
Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara. Bentuk dan tujuan
norma/kaidah

dalam

masyarakat.

Semangat

kebersamaan

dalam

keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa. Makna simbol-simbol
Pancasila dan lambang negara Indonesia. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab
warganegara. Makna keberagaman personal, sosial, dan kultural. Norma dan
aturan-aturan yang mendasari perilaku peserta didik sejak dari masa sekolah
dasar. Dengan Unit kedua yang membahas tentang norma dan aturan-aturan
pada hakekatnya menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang
memiliki komitmen kuat, memiliki etos kerja, disiplin, hidup tertib dan
konsisten untuk mempertahankan kebersamaan dalam naungan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit 2

pembelajaran terbagi menjadi dua sub unit yang dikembangkan

berdasarkan Kompetensi Dasar di Sekolah Dasar sebagaimana terlihat pada
Tabel berikut:
Tabel 1: Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

Kompetensi Dasar
1.2 Menunjukkan sikap
patuh aturan agama
yang dianut dalam
kehidupan sehari-

Target Kompetensi
1.2.1 Menerima dan menjalankan ajaran agama
yang dianutnya
1.2.2 Menerima, menjalankan dan menghargai
ajaran agama yang dianutnya

hari di rumah (A-5)

2.2

Melaksanakan

2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,

aturan yang berlaku

tanggung jawab, santun, peduli, dan

dalam kehidupan

percaya diri dalam berinteraksi

sehari-hari di rumah

dengan keluarga, teman, dan guru

(A-5)
2.2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi
dengan keluarga, teman, guru dan
tetangganya

3.2 Mengidentifikasi
aturan yang berlaku

3.2.1. Mengidentifikasi aturan yang berlaku
dalam kehidupan sehari-hari di
rumah
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Kompetensi Dasar
dalam kehidupan
sehari-hari di rumah
(C-1 : Faktual)

Target Kompetensi
3.2.2. Mengidentifikasi aturan dan tata tertib
yang berlaku di sekolah
3.2.3. Mengidentifikasi pelaksanaan
kewajiban dan hak sebagai warga
masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari
3.2.4. Memahami hak, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai warga dalam
kehidupan sehari-hari
3.2.5. Menganalisis pelaksanaan kewajiban,
hak, dan tanggung jawab sebagai warga
negara beserta dampaknya dalam
kehidupan sehari-hari

4.2 Menceritakan kegiatan

4.2.1. Menceritakan kegiatan sesuai dengan

sesuai dengan aturan

aturan yang berlaku dalam kehidupan

yang berlaku dalam

sehari-hari di rumah

kehidupan sehari-hari
di rumah (P-3)

4.2.2. Menceritakan kegiatan sesuai aturan
dan tata tertib yang berlaku di sekolah
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
ketercapaian kompetensi dasar. Untuk mata pelajaran PPKn kompetensi
dasar yang dikembangkan secara utuh meliputi kompetensi dasar yang
berasal dari Kompetensi Inti 1 tentang (Spiritual), Kompetensi Inti 2 (Sosial),
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) dan Kompetensi Iti 4 (Keterampilan). Ke
empat kompetensi Inti
Indikator Pendukung
1.2

Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan
sehari-hari di rumah (A-5)

1.2.1. Mengikuti ajaran agama yang dianut di lingkungan kehidupan
sehari-hari di rumah
1.2.2 Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya
1.2.3. Meyakini dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan aturan
dan dianutnya
2.2

Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah (A-5)

2.2.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan
keluarga, teman, dan guru
2.2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air,
sebagai wujud pelaksanaan kewajiban
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3.2

Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah (C-1 : Faktual)

3.2.1. Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan seharihari di rumah dan di sekolah
3.2.2

Menceritakan aturan yang berlaku dalam kehidupan seharihari di sekolah dan masyarakat.

3.2.3. Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di
keluarga dan masyarakat
3.2.4. Memerinci aturan dan tata tertib yang berlaku di
masyarakat dan tetangga(RT, RW,
Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota
4.2

Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah daan masyarakat (P-3)

4.2.1. Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
dalam kehidupan sehari-hari di rumah
4.2.2. Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang
berlaku di sekolah
4.2.2. Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang
berlaku di masyarakat d a n t e t a n g g a ( R T , R W ,
Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah
Indikator Kunci
1.2. 1 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan
sehari-hari di rumah (A-5)
2.2.1. Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah, dan sekolah (A-5)
3.2.1. Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah, sekolah dan masyarakat (C-1 : Faktual)
4.2.1 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan masyarakat (P-3)
Indikator Pengayaan
1.2.1 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan
sehari-hari di rumah, dan sekolah (A-5)
2.21. Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah, di sekolah dan masyarakat (A-5)
3.21. Menceritakan dengan bahasanya sendiri aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah dan dimasyarakat (C-2 :
Faktual)
3.2.2. Menjelaskan cara melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan
sehari-hari
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3.2.3. Menyimpulkan dengan bahasa sendiri aturan-aturan yang berlaku
dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah dan di masyarakat
(C-5)
4.2.1 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan masyarakat (P-3)
4.2.2. Mengklasifikasi aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan seharihari di rumah, di sekolah dan di masyarakat
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

A. Aturan di rumah, di sekolah dan di masyarakat
Dalam menjalankan ajaran agama yang dianut ada norma/aturan aturan
yang harus dipatuhi seperti aturan dalam menjalankan ibadah solat di
rumah setiap orang harus melaksanakan ibadah yang dianutnya sesuai
dengan norma/aturan-aturan yang sudah ditetapkan
Banyak norma/aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari,
salah satunya Melaksanakan Norma/aturan-aturan yang ada di rumah
seperti aturan tidur, makan, bermain, belajar dan lain-lain. Di rumah
berbagai aturan yang diterapkan mulai dari aturan bangun tidur,
beribadah, membersihkan rumah, makan, belajar. saling bercerita dengan
teman tentang aturan aturan yang diterapkan di rumah mereka masingmasing
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Gambar 1 anak membersihkan tempat tidur, anak melakukan ibadah,
membersihkan sampah dan membantu di dapur
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

A. Soal Pilihan Ganda
1. Saat kamu berada dirumah ada aturan-aturan yang dibuat oleh ayah,
ibu, atau kakakmu. Coba tuliskan 4 aturan yang ada dirumahmu!
Perhatikan pernyataan berikut
a. Setelah bangun tidur menata kembali tempat tidur
b. Siswa yang piket harus datang lebih awal
c. Siswa yang terlambat harus minta izin kepala sekolah sebelum
masuk kelas
d. Melakukan kerja bakti setiap minggu membersihkan halaman
rumah
e. Mengerjakan tugas rumah yang menjadi tanggung jawabnya
Yang termasuk dalam aturan di rumah adalah ....
Analisis

Level Kognitif
Indikator Kunci
Indikator
pengayaan
Pernyataan
Pertanyaan
Materi dan
pemahaman yang
diperlukan
Komentar

: L_1
: Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah
: Menjelaskan cara melaksanakan aturan yang
berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah
: Aturan-aturan yang dibuat oleh ayah, ibu,
kakak di rumah
: 4 macam aturan di rumah
: Macam-macam aturan di lingkungan keluarga

: Pertanyaan dari soal in tersebut termasuk soal
dengan level tingkat 1
 Tidak menuntut pemikiran tingkat tinggi.
Karena memang tuntutan indikator kunci
di level 1
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Sebaiknya macam-macam aturan
disandingkan dan dibandingkan antara
aturan di rumah, dan di sekolah.

2. Salah satu kewajiban siswa di rumah adalah …
a. menjaga kebersihan rumah
b. mengabaikan perintah orang tua
c. meminta uang jajan
d. mengotori lingkungan rumah
Analisis
Level Kognitif
Indikator
Kunci
Indikator
Pengayaan
Pernyataan
Pertanyaan
Alternatif
jawaban
Komentar
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:

L_1
Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah (C-1 : Faktual)

:

Menjelaskan cara melaksanakan aturan yang
berlaku dalam kehidupan sehari-hari
Menyebutkan salah satu kewajiban siswa di rumah
Salah satu kewajiban siswa di rumah
Pilihan jawaban tidak homogen

:
:
:
:

Contoh soal nomor 2 yang diberlakukan di
sekolah tersebut termasuk soal yang kurang baik.
Karena:
 jika yang ditanyakan tentang kegiatan di
rumah, maka sebaiknya tidak menggunakan
kata siswa. Karena ketika anak sudah keluar
dari sekolah dan kembali ke rumah, maka
posisinya sebagai anggota keluarga. Dan
bukan sebagai siswa.
 Alternatif jawaban tidak homogen
 Kunci jawaban hanya ada satu jawaban benar
(a)
 Sedangkan alternatif jawaban b, c, dan d.
sudah dapat dipastikan tidak akan terpilih.
 Tidak menuntut pemikiran tingkat tinggi

Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah
3. Kegiatan yang wajib di lakukan siswa dalam menjaga kebersihan
kelas adalah . . . .
a.

tidak perlu melaksanakan piket kelas karena ada petugas
kebersihan sekolah

b. semangat persatuan serta tanggung jawab diperlukan agar kelas
menjadi bersih
c. kelas dibersihkan jika disuruh oleh guru atau kepala sekolah saja
d. membersihkan ruang kelas pada saat ada perlombaan bersih
kelas
Analisis
Level Kognitif

:

Indikator
Kunci
Indikator
Pengayaan

L_2
Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah (C-1 : Faktual)

:

Menjelaskan cara melaksanakan aturan yang
berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah
dan sekolah

Pernyataan

:

Pertanyaan

:

Materi yang
diperlukan
Komentar

:
:

Kegiatan yang wajib di lakukan siswa dalam
menjaga kebersihan kelas
Kegiatan yang wajib di lakukan siswa dalam
menjaga kebersihan kelas
Macam-macam aturan di sekolah
Contoh soal nomor 2 tersebut diatas termasuk soal
yang kurang baik karena option jawaban tidak
homogen.
Alternatif jawaban/kunci jawaban (B) pasti akan
dipilih oleh peserta didik.
Sementara alternatif jawaban yang lain (A, C, D)
dipastikan tidak akan dipilih oleh peserta didik.
Karena sangat jelas tidak akan terpilih.
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B. Soal Uraian
Petunjuk:
Amatilah aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah, di kelas dan di
sekolah. Perilaku teman-teman sekelasmu pada waktu datang pagi hari
sebelum bel sekolah berbunyi.
Kaitkan

hasil pengamatanmu tentang norma/aturan dan tata tertib

sekolah yang dilakukan oleh teman yang kamu amati.
Buatlah diskripsi dari hasil pengamatanmu berikut ini:
Tulislah hari, tanggal dan nama teman yang kamu amati dan tulis hasil
identifikasimu tentang norma/aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi
oleh seluruh warga sekolah. Tetapi yang diamati hanyalah teman
sekelasnya saja.
Hadir 5 menit sebelum bel masuk kelas berbunyi
1. Memakai seragam sekolah dengan rapi sesuai ketentuan.
2. Ikut memelihara kebersihan kelas (piket) dan halaman sekolah.
3. Melakukan piket kelas, membersihkan meja dan kursi
4. Mengikuti upacara bendera dengan tertib
5. Menghormati guru (salim dengan bapak dan ibu guru) pada waktu
datang pagi hari.
.Level Kognitif

:

L_1

Indikator

:

Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah (C-1 : Faktual)

Pernyataan

:

Menjelaskan cara melaksanakan aturan yang
berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah
dan sekolah

Pertanyaan

:

Menjelaskan cara melaksanakan aturan yang
berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah

Materi yang
diperlukan
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:

Hak dan Kewajiban anak di sekolah.

Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah
Komentar

:

Contoh soal uraian tersebut diatas termasuk soal
yang baik karena peserta didik berpikir sekaligus
dapat mengidentifikasi cara pelaksanaan aturan
yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari,
peserta didik di sekolah secara mandiri..
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Tabel 2: Kegiatan Pembelajaran
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Aktivitas
Pembelajaran
Sikap patuh terhadap
Pelaksanaan
norma/aturan dan tata
tertib baik di rumah, di
sekolah dan di
masyarakat

Bentuk dan jenis
Penilaian
Pengamatan sikap dan
perilaku

Sikap patuh terhadap
Aturan-aturan yang
berlaku dalam
kehidupan sehari-hari

Sikap dan perilaku
anak

2.2 Melaksanakan aturan
yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari
di rumah

Sikap patuh terhadap
Aturan-aturan yang
berlaku dalam
kehidupan sehari-hari

Sikap patuh terhadap
Pelaksanaan
norma/aturan dan tata
tertib baik di rumah, di
sekolah dan di
masyarakat

Pengamatan sikap dan
perilaku

Sikap dan perilaku
anak

3.2 Mengidentifikasi
aturan yang berlaku
dalam kehidupan
sehari-hari di rumah,
di sekolah dan di
masyarakat

1. Bentuk dan tujuan
norma/aturan,
/kaidah dalam
masyarakat
2. Aturan dan Tata
Tertib yang
Berlaku di Rumah,
di sekolah dan di
masyarakat

Diskusi tentang Bentuk
dan tujuan danmacammacam norma/ aturan
dalam masyarakat
1. Diskusi tentang
Aturan dan Tata
Tertib yang Berlaku
di Rumah, di sekolah
dan di masyarakat

1. Tes Pengetahuan
a. Tes Tulis Pilihan
Ganda;
b. Tes Tulis uraian
terbuka
2. Observasi kegiatan
3. Keterampilan
Presentasi
4. Penilaian Produk
(hasil LK)

Gambar kegiatan
anak terkait
dengan aturan di
rumah, di sekolah
dan di masyarakat

Materi/ Submateri

Media

Alokasi
Waktu
Sehari
terpadu
dengan mata
pelajaran lain

Setiap saat

Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

Indikator Pencapaian
Kompetensi
1.2 Menunjukkan sikap
patuh aturan agama
yang dianut dalam
kehidupan sehari-hari
di rumah
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Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi/ Submateri

4.2 Menceritakan kegiatan
sesuai aturan dan tata
tertib yang berlaku di
sekolah

Kegiatan sesuai aturan
dan tata tertib yang
berlaku di sekolah dan
di masyarakat
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Aktivitas
Pembelajaran
2. Berdiskusi manfaat
norma
Diskusi dan Presentasi

Bentuk dan jenis
Penilaian
1. Pengamatan
presentasi hasil kerja
kelompok
2. Pengamatan
pelaksanaan diskusi

Media

Presentasi

Alokasi
Waktu

Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

A. Aktivitas Pembelajaran
Kompetensi
Mengidentifikasi macam-macam aturan yang berlaku dalam kehidupan
sehari-hari di rumah (C-1 : Faktual)
Norma adalah aturan-aturan yang mempunyai tujuan yang baik untuk
setiap anggotanya. Tujuan norma atau aturan itu menjadi pedoman,
arahan, dasar, dan tata tertib bagi anggota masyarakat agar tercipta
masyarakat yang teratur dan tenteram, sekaligus untuk mengatur tingkah laku
individu dalam masyarakat serta membedakan mana yang benar dan mana
yang salah. Dengan menaati norma/aturan, diharapkan dapat tercipta tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun,
dan damai. Masyarakat yang taat norma/aturan bisa menciptakan kehidupan
yang adil.
Dengan adanya norma maka kegiatan masyarakat diharapkan akan lancar dan
tertib sehingga kehidupan dapat berjalan harmonis. Manfaat norma/aturan
dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, sekolah dan masyarakat antara
lain:


Mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat.



Meningkatkan kerukunan antar warganegara.



Membatasi perilaku warga agar tidak menyimpang.



Bisa menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa.



Mengendalikan sikap, ucapan, dan perilaku melalui teguran hati.
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Terwujudnya ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.



Melindungi kepentingan atau hak orang lain

Aktivitas 1
Dalam aktivitas kesatu pembelajaran ini menggunakan pendekatan
Discovery learning dengan alur kegiatan berikut:.
1.

Memberi stimulus dengan pengamatan gambar kegiatan anak suasana
di rumah;
Tujuan aktivitas pembelajaran .
Dengan mengamati gambar kegiatan anak di rumah diharapkan
peserta didik memperoleh kemampuan:
a. mengidentifikasi macam-macam aturan di rumah
b. tanggung jawab anak di rumah
c. tata tertib dan kedisiplinan yang harus dipatuhi
Estimasi waktu aktivitas pertama ini sekitar 15 menit
(stimulation dan problem statement)

1

2

3

4

Gambar 2: Anak membersihkan tempat tidur, anak melakukan ibadah,

membersihkan sampah dan membantu di dapur
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

2.

Data Collecting/mengumpulkan data .
Gambar-gambar (diatas) terkait dengan kegiatan di lingkungan
kehidupan anak sehari-hari di rumah.
Misalnya:
a. gambar anak bangun tidur,
b. anak membersihkan tempat tidur,
c. anak menyapu lantai,
d. anak melaksanakan Ibadah (Sholat Subuh),
e. anak menyiapkan kelengkapan sekolah,
f. anak makan pagi bersama keluarga,
g. membantu mencuci piring,
h. anak pergi ke kamar mandi,
i.

anak memakai pakaian seragam sekolah,

j.

anak pamit kepada orang tua persiapan berangkat ke sekolah,

k. dsb
(peserta didik diharapkan pada langkah ini untuk mencari dan
mengumpulkan data/informasi, melatih ketelitian, akurasi, dan
kejujuran, mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan
masalah terkait dengan norma/aturan seputar kehidupannya di
rumah)
Pertanyaan untuk dapat memberikan bahan pengembangan bagi
peserta didik agar dapat membuat dan mengembangkan peta konsep
terkait dengan aturan-aturan yang harus di patuhi/ditaati.
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Seperti :
Gambar Anak membersihkan tempat tidur.


kapan dan berapa kali tempat tidur harus dibersihkan?



mengapa tempat tidur harus dibersihkan?



siapa yang berkewajiban membersihkan tempat tidur?



Apa akibatnya jika tempat tidur tidak dibersihkan?



Apa manfaatnya tempat tidur jika selalu dibersihkan?



Gambar-gambar yang lain sama dengan dipandu dengan
pertanyaan pengembangan konsep (diharapkan peserta didik
yang mengembangkannya)

3.

Data Processing (mengolah data);
Peserta didik di kondisikan untuk mencoba dan mengeksplorasi
pengetahuan. Pertama-tama dikondisikan berpikir mandiri
menuangkan gagasan konseptualnya dengan mengamati gambar
membuat diskripsi dengan bahasa sendiri, dan menceritakan makna
gambar dikaitkan dengan pengalaman pribadinya dalam kehidupan
sehari-hari, melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif dengan
mengamati kegiatan-kegiatan secara kontekstual.
a. Peserta didik di kelompokkan dengan anggota maksimal 4 orang.
Masing-masing kelompok berdiskusi untuk membahas makna
gambar terkait dengan norma/aturan yang berlaku di rumah.
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Gambar 1 : anak membersihkan tempat tidur



Gambar 2 : anak membantu orang tua menyiapkan makan



Gambar 3 : kakak dan adik sedang beribadah



Gambar 4 : anak membersihkan sampah

Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

b. Setiap kelompok berdiskusi tentang makna masing-masing
gambar dengan mengembangkan berdasarkan pengalaman
pribadi peserta didik (secara mandiri).
c.

Hasil pemikiran peserta didik di bahas bersama dalam kelompok
dengan saling menghargai pendapat sesama teman (karena bisa
jadi dengan gambar yang sama pendapat mungkin berbeda).
Misalnya: ada yang setiap hari membantu orang tuanya
membersihkan tempat tidur. Tetapi mungkin ada peserta didik
yang tidak pernah mengalami kegiatan membersihkan tempat
tidur. Karena di rumahnya sudah ada asisten rumah tangga yang
setiap hari sudah melakukannya. Jika ada hal seperti itu
bagaimana dengan aturan yang diberlakukan di rumah? (peserta
didik yang akan mengembangkan jawabannya)

d. Semua kelompok harus dapat mendiskusikan ke empat gambar
berikut maknanya untuk kemudian di diskusikan bersama
anggota kelompoknya.
4.

Verification (memferifikasi);
Mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, mencari
sumber yang relevan baik dari buku atau media, mengasosiasikannya
menjadi suatu kesimpulan.
a. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk
melaporkan hasil diskusinya di depan kelas.
Laporan kelompok didiskripsikan berdasarkan pengembangan
konsep dan pengalaman masing-masing peserta didik dan telah
disepakati dalam kelompoknya.

35

b. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan
tanggapan.

5.

Generalization (menyimpulkan);
Melatih pengetahuan metakognisi peserta dengan dipandu dan
difasilitasi untuk bersama-sama membuat kesimpulan tentang materi
yang telah dipelajari bersama dalam diskusi. Kesimpulan dalam sub
unit 1 ini meliputi:
a. Pengertian norma/aturan dan tata tertib
b. Manfaat adanya norma/aturan
c. Macam-macam norma/aturan
d. Akibat dan sangsi jika melanggar norma/aturan
e. Cara melaksanakan aturan dan tata tertib disekolah

Aktivitas 2
Setelah sebagian besar peserta didik telah memahami pelaksanaan
kegiatan pertama, maka pada aktivitas kedua pada pembelajaran sub unit ini
dilakukan dengan masih menggunakan pendekatan pembelajaran yang
berpusat pada peserta didik dengan model Diskusi kelas terbimbing .
Penerapan diskusi ini dimaksudkan agar dalam proses pembelajaran dapat
terwujud eksplorasi peserta didik secara personal dengan mengacu pada,
problem solving, serta critical dan creative thinking sebagai bagian dari
pembelajaran yang berorientasi pada Higher Order Thinking Skill (HOTS).
Dalam melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada pola berpikir
tingkat tinggi dalam membantu pembelajaran, peserta didik dibekali dengan
Lembar Kerja (LK). Pada aktivitas pembelajaran pertama ini akan diawali
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

dengan kegiatan mandiri peserta didik untuk dapat mengidentifikasi macammacam norna/aturan yang berlaku di sekolah dan di masyarakat..
1. Pertama semua peserta didik dibagikan kertas kosong dan ditugaskan
untuk menuliskan namanya sendiri di pojok kanan atas
2.

Kedua semua peserta didik ditugaskan untuk mengamati 2 gambar yang
tersedia dengan mengidentifikasi makna gambar sesuai dengan prediksi
masing-masing.
Peserta didik membuat diskripsi singkat tentang makna gambar
sesuai dengan prediksi dan asumsi masing-masing peserta didik

1

2

Gambar 4: Anak sedang membaca di pojok
baca di kelas

Gambar 3:

Anak-anak sedang mengikuti
senam di halaman sekolah

3. Waktu membuat diskripsi dan catatan-catatan singkat tidak perlu lama
diperkirakan sekitar 10 menit.
4. Setelah semua peserta didik membuat catatan-catatan dan diskripsi
singkat tentang makna dari 2 gambar tersebut, maka lembar dari kertas
dikumpulkan dalam kotak
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5. Semua peserta didik telah memiliki catatan berdasarkan asumsi masingmasing. Untuk selanjutnya semua peserta didik dikelompok kan dengan
anggota 4 orang.
6. Setiap

anggota

kelompok

ditugaskan

untuk

mengidentifikasi

norma/aturan yang berlaku di sekolah.
7. Masing-masing kelompok melaporkan hasil identifikasi.
8. Setelah beberapa kelompok (perwakilan) memberikan laporan hasil
diskusi tentang identifikasi norma/aturan yang berlaku disekolah, Semua
berbekal pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian norma/aturan
dan tata tertib di rumah.
9. Peserta didik (salah satu) mewakili kelompok ditunjuk dan ditugaskan
mengambil satu lembar kertas secara acak hasil pekerjaan individu (tugas
LK ) yang telah di kumpulkan sebelumnya. Dan dibaca di depan kelas,
tanpa menyebut nama siapa yang menulis tugas tersebut.
10. Melaksanakan diskusi kelas difasilitasi oleh guru membahas hasil
diskripsi makna gambar dikaitkan dengan norma/aturan yang berlaku di
sekolah.
11. Peserta didik dengan dipandu oleh guru membuat kesimpulan yang di
tulis oleh masing-masing peserta didik secara mandiri hal-hal berikut:
a. Pengertian norma/aturan dan tata tertib
b. Contoh norma/aturan anak di sekolah
c. Membuat klasifikasi norma/aturan yang diberlakukan dan harus
ditaati oleh seluruh anak ketika di sekolah.
d. Membuat perbandingan tentang norma/aturan, tata tertib yang
berlaku, di sekolah dan di masyarakat.
e. Membuat diskripsi tentang cara melaksanakan dan mematuhi aturan
dan tata tertib yang berlaku di rumah, di sekolah dan di masyarakat
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Gambar 6:

Anak-anak SD sedang kerja
bakti di halaman sekolah

Gambar 5:

Pembina Pramuka sedang kerja
bakti di halaman sekolah

Identifikasi macam-macam norma/aturan dan tata tertib
di sekolah
(Project Based Learning)
Indikator :

mengidentifikasi norma/aturan dan tata tertib yang
berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan
masyarakat

Petunjuk kerja :
 Amatilah lingkungan sekolahmu di sekolah pada hari yang telah
disepakati (misalnya hari jum’at) di sekolah pada pagi hari sampai
dengan menjelang pulang pada siang/sore hari.
 Buatlah catatan-catatan singkat terkait dengan norma/aturan dan
tata tertib di rumah, di sekolah dan di masyarakat
 Tulislah secara runtut di kertas folio berdasarkan hasil penalaran
kalian secara mandiri. Hal-hal yang dilaporkan antara lain:
(1) norma/aturan yang berlaku di kelas (sebagai siswa) di sekolah
(2) tata terib yang wajib dilakukan anak (sebagai peserta didik) di
sekolah
 Berikan identitas (nama, kelas, sekolah) di pojok kiri bagian bawah
lembar kertas tersebut di beri tanda tangan dan nama terang,
 Peserta didik diperbolehkan saling bertanya dan berdiskusi dengan
teman sekelompoknya. Tetapi penuangan kalimat dalam kertas
laporan harus menggunakan kalimatnya sendiri.
 Kumpulkan kepada guru.
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Catatan:
Tugas ini sekaligus memadukan matapelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia
dan meliputi ketercapaian kompetensi dasar untuk ranah pengetahuan,
keterampilan, sikap dan perilaku (KI_1, 2, 3, dan 4)

Tugas Mandiri
Petunjuk mengerjakan:
Tulislah dalam format berikut makna gambar yang ada.
identifikasikanlah makna gambar tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi
sesuai dengan suasana kegiatan/kejadian dalam gambar berdasarkan asumsi
dan atau situasi nyata, secara rasional (masuk akal). Dalam gambar dimaksud,
tulislah secara singkat diskripsi. Apakah anak tersebut sedang melaksanakan
norma/aturan/tata tertib.? Dimana pelaksanaan kegiatannya, apakah di
rumah, di sekolah atau di masyarakat?
Aturan apa saja yang harus dilakukan dan dipatuhi..?
Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan

Norma/aturan

Gb. 1
Norma yang harus dipatuhi al:
1..
2..
3..
Gambar 1: …………………………………………….……..
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan

Norma/aturan

Gb. 2
Norma yang harus dipatuhi al:
1..
2..
3..

Gambar 2: …………………………………………….……..

Gb. 3
Norma yang harus dipatuhi al:
1..
2..
3..

Gambar 1: …………………………………………….……..

Gb. 4
Norma yang harus dipatuhi al:
1..
2..
3..
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Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan

Norma/aturan

Gambar 2: …………………………………………….……..

Gb. 5
Norma yang harus dipatuhi al:
1..
2..
3..

Gambar 5: …………………………………………….……..

Gb. 6
Norma yang harus dipatuhi al:
1..
2..
3..

Gambar 5: …………………………………………….……..

Gb. 7
Norma yang harus dipatuhi al:
1..
2..
3..
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan

Norma/aturan

Gambar 5: …………………………………………….……..

Gb 8
Norma yang harus dipatuhi al:
1..
2..
3..

Gambar 5: …………………………………………….……..

Kegiatan Pembelajaran dengan model Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran
Stimulation
(Pemberian
Rangsangan)

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik mencermati gambar anak sedang
melakukan kegiatan
2. Semua peserta didik memilih dan menetapkan 2
nomor dari delapan nomor gambar yang tersedia.
(diusahakan pilihan nomor setiap peserta didik
tidak sama pilihannya, supaya 8 gambar semua
terpilih oleh 4 anggota dalam kelompoknya)
3. Peserta didik berkelompok dengan anggota
maksimal 4 orang.
4. Dibagikan kertas format yang memuat kolom
kegiatan dan norma/aturan yang tersedia
5. Setiap peserta didik memikirkan jawaban dari
makna gambar sesuai pembagian nomor pada
gambar.
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Tahap
Pembelajaran

Problem
Statement
(Identifikasi
masalah)

Data Collection
(Pengumpulan
data)

Data Processing
(Pengolahan
data)
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Kegiatan Pembelajaran

1. Semua peserta didik di dalam kelompok memilih
nomor-nomor yang beragam. (Dari gambar 1
sampai 8 harus terpilih semua).
2. Oleh karenaa itu sebaiknya semua nomor (1 – 8 )
di undi untuk masing-masing anak mengambil 2
nomor sampai semua anggota kelompoknya
memilih tugas 2 nomor gambar.
3. Setiap anak menuliskan dan mengidentifikasi
makna gambar berdasarkan asumsi dan prediksi
masing-masing anak.
4. Setiap peserta didik menuliskan hasil
pengamatannya dan membuat catatan-catatan
dikaitkan dengan pengalaman dan perilaku seharihari.
1. Peserta didik mempelajari bahan ajar dan bahan
bacaan yang telah disediakan guru;
2. Peserta didik mengumpulkan data tentang
norma/aturan di rumah, di sekolah dan di
masyarakat
3. Peserta didik mengumpulkan data aturan dan tata
tertib anak di rumah, di sekolah dan di masyarakat
terkait dengan gambar yang ada
1.

Setiap anggota dalam kelompok memikirkan data
norma/aturan/tata tertib dan bisa berdiskusi
tentang perbedaan persepsi masing-masing dalam
memberikan makna gambar
2. Membandingkan dan membedakan pelaksanaan
norma/aturan/tata tertib anak di rumah, di sekolah
dan di masyarakat.
a. Norma/Aturan /tata tertib anak di rumah

Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
b.
c.
d.
e.
f.
3.

Norma/Aturan /tata tertib anak di sekolah
Norma/Aturan /tata tertib anak di masyarakat
Norma/Aturan /tata tertib anak di rumah
Norma/Aturan /tata tertib anak di sekolah
Norma/Aturan /tata tertib anak di masyaralat

Membuat tabel hasil perbandingan/ perbedaan
Norma/Aturan /tata tertib berdasarkan hasil
identifikasi masing-masing peserta didik

Verification
(Pembuktian)

1. Setiap kelompok melaporkan dan
Mempresentasikan hasil pekerjaan nya dalam
diskusi kelas.
2. Dalam satu kelas dapat dipresentasikan hasil
diskusi untuk pelaksanaan Norma/Aturan /tata
tertib dengan mengacu pada 8 gembar yang
tersedia.

Generalization
(Kesimpulan)

1. Kelas dengan dipandu oleh guru membuat
kesimpulan tentang (1) hasil identifikasi
Norma/Aturan /tata tertib anak di rumah, di
sekolah dan di masyarakat; (2) hasil identifikasi
Norma/Aturan /tata tertib anak di masyarakat.
2. Peserta didik dengan dipandu guru membuat
catatan dan diskripsi sikap, perilaku dan
bagaimana cara melaksanakan Norma/Aturan /tata
tertib secara benar.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Identifikasi Norma/Aturan /tata tertib
Indikator : Menyebutkan macam-macam aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah
Petunjuk mengerjakan :
1. Berkelompoklah dengan anggota maksimal 4 orang
2. Pilihlah 2 gambar dari 8 gambar yang tersedia. Sehingga jika jumlah
anggotanya ada 4 orang masing-masing memilih 2 gambar. Maka
lengkap 8 gambar akan terpilih semua.
3. Identifikasikan makna gambar.
4. Buatlah diskripsi singkat dari
a. Norma/Aturan /tata tertib anak di rumah
b. Norma/Aturan /tata tertib di sekolah
c. Norma/Aturan /tata tertib di masyarakat
5. Diskusikan dan Tuliskan permasalahan yang dihadapi dalam
melaksanakan Norma/Aturan /tata tertib tersebut.
6. Masukkan dalam format yang tersedia
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

C. Bahan Bacaan
1. Aturan di Rumah
Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah (C-1 : Faktual)
Menyebutkan macam-macam aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah

Gambar 6: Anak sedang membersihkan tempat tidur

Rumah merupakan lingkungan tempat tinggal kita. Rumah mempunyai
aturan tertentu yang berlaku untuk semua anggota keluarga. Aturan aturan
yang ada di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Jika semua
anggota keluarga menaati aturan yang berlaku di keluarga maka akan terjalin
hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Aturan apa saja yang ada
di keluarga kalian? untuk mengetahui aturan aturan yang berlaku di rumah
cermatilah bacaan berikut.

47

Aturan di Lingkungan Keluarga
Macam-macam Contoh aturan dalam lingkungan keluarga antara lain:


Setiap masuk rumah harus mengucapkan salam



Setiap akan makan harus berdoa dahulu



Setiap anggota keluarga tidak boleh bertengkar



Setiap ada anggota keluarga yang salah harus minta maaf



Setiap anggota keluarga harus menggunakan air secukupnya



Saat belajar televisi harus dimatikan



Jika akan meninggalkan rumah harus meminta izin kepada orang tua



Anak harus berbicara yang sopan kepada yang lebih tua



Sebelum tidur, anak-anak harus berdoa dahulu



Tiap anggota keluarga harus bangun tidur paling lambat pukul 05.00



Setiap bangun tidur harus merapikan tempat tidur masing-masing.

3.2.2. Menjelaskan cara melaksanakan aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah

contoh perilaku disiplin di rumah


membersihkan tempat tidur



membantu ibu atau ayah



berangkat sekolah tepat waktu



tidur tepat waktu



belajar setiap hari



mengerjakan PR dari sekolah di rumah



tidak berlama-lama nonton TV



tidur sesuai jam tidur



bangun pagi (tidak kesiangan).
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Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

B. Aturan di sekolah.
Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib sekolah. Tata tertib di sekolah
berlaku untuk semua warga sekolah. Tata tertib sekolah dibuat oleh pihak
sekolah. Aturan atau tata tertib sekolah dibuat untuk menciptakan ketertiban
dilingkungan sekolah. Sebagai warga sekolah, kita harus mematuhi tata
tertib sekolah. Tata tertib dibuat demi tercapainya kelancaran dalam
kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tata tertib biasanya dibuat secara
tertulis.

contoh tata tertib yang tertulis di sekolah.
a. Siswa harus hadir di sekolah paling lambat sepuluh menit bel berbunyi.
b. Bel pelajaran dibunyikan pukul 07:00
c. Siswa wajib memakai seragam dengan rapi dan atribut lengkap.
d. Rambut siswa laki laki tidak boleh panjang.
e. Setiap hari senin, siswa siswi wajib mengikuti upacara bendera.
f. Siswa melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab.
g. Siswa wajib membuat surat izin, kita tidak masuk sekolah.
h. Tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru.
i. Semua siswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan di kelas.
j. Siswa dilarang memakai perhiasan dan membawa barang berharga ke
sekolah.
k.Semua siswa harus menghormati kepala sekolah, bapak/ibu guru pegawai
tata usaha dan penjaga sekolah.

selain tata tertib yang tertulis, di sekolah juga terdapat tata tertib atau aturan
yang tidak tertulis. dan ini adalah contoh aturan yang tidak tertulis di
sekolah
a. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru.
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b. Menolong teman yang membutuhkan pertolongan
c. Berdo'a setiap memulai dan mengakhiri kegiatan belajar
d. Menjenguk teman yang sedang sakit
e. Tidak membeda bedakan dalam berteman
f. Bersikap ramah dan sopan terhadap semua warga sekolah.
g Memberi sampul pada buku buku pelajaran.
h, Membuang air besar dan kecil di WC
i. Tidak boleh mencoret coret dinding sekolah
Tata tertib di sekolah harus dilaksanakan oleh warga sekolah.
Pelaksanaa tata tertib sekolah akan membawa kebaikan. Tata tertib
sekolah bermanfaat melaitih kedisiplinan siswa, menambahsemangat
belajar, serta dapat meningkatkan sikap saling menghormati dan
menghargai antar warga negara sekolah. Pelanggaran terhadap tata
tertib sekolah akan dikenai sanksi. contoh sanksi terhadap pelanggaran
tata tertib yaitu diberi peringatan dan hukuman

Bahan Bacaan 2
3. Aturan di Lingkungan Masyarakat.
Di dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali aturan. Aturan di
lingkungan masyarakat di buat untuk menciptakan ketertiban warga
masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita harus taat terhadap aturan
yang berlaku. Aturan digunakan untuk mewujudkan lingkungan yang tertib,
aman dan nyaman
aturan masyarakat biasanya dibuat secara bersama sama oleh warga
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

setempat. Aturan di masyarakat biasanya dibuat berdasarkan keadaan
lingkungan mas
Oleh karena itu, aturan masyarakat di daerah yang satu dengan daerah yang
lain pasti memiliki perbedaan. Aturan dalam masyarakat yang ada tertulis
dan ada yang tidak tertulis.berikut ini contoh aturan tertulis yang ada di
masyarakat
a. Tamu dilarang bertamu melebihi pukul 22.00
b. Semua anak usia sekolah wajib belajar pada jam 19.00 sampai 21.00
c. Tamu menginap lebih dari 24 jam wajib lapor ketua RT
d. Warga wajib menjaga kebersihan lingkungan
e. Warga wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
f.

Warga yang berusia tujuh belas tahun ke atas wajib memiliki Kartu
Tanda Penduduk (KTP)

g. Setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga
h. Warga wajib mematuhi peraturan lalu lintas
contoh aturan tidak tertulis yang ada di masyarakat
a. Menyapa tetangga ketika bertemu di jalan
b. membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan
c. menjenguk tetangga yang sedang sakit
d. saling menghormati dan menghargai
e. berpakaian dengan sopan
f. berbicara kepada tetangga dengan sopan
g. menjaga kerukunan antartetangga
h. Melayat tetangga yang meninggal dunia.
Sumber artikel : buku sekolah
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Norma – aturan di negara
Sebagai warga negara Indonesia, kita dituntut untuk menjunjung tinggi dan
mematuhi hukum yang berlaku. Banyak hak dan kewajiban yang harus kita
laksanakan. Beberapa contoh tindakan berikut ini merupakan perbuatan
patuh terhadap hukum dan norma-norma/kaidah bernegara.
a. Tidak mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Ijin Mengemudi
(SIM).
b. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
c. Taat membayar pajak.
d. Menjaga nama baik bangsa dan negara.
e. Menjaga rahasia negara.
f. Menghargai pelaksanaan kebiasaan-kebiasaan dalam penyelenggaraan
negara (konvensi).
g. Menjaga harta kekayaan negara.
h. Ikut serta mendukung pemberantasan penyelundupan obat-obat
terlarang.
i.

Menerapkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di
negara kita.

j.

Tidak bertindak main hakim sendiri.

52

Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

A. Penilaian sikap
Mata pelajaran PPKn di berbagai jenjang merupakan mata pelajaran yang
mengakomodasi kompetensi inti 1, 2, 3 dan 4 secara utuh. Selain mata
pelajaran agama. Berbeda dengan mata pelajaran yang lain yang tidak
mengukur ketercapaian kompetensi inti 1 dan 2 (spiritual dan soaial). Oleh
karena itu tanggung jawab mata pelajaran PPKn lebih berat ketimbang mata
pelajaran yang lain seperti (BI, Matematika, IPA, IPS, SBDP dan PJOK). PPKn
secara lugas diberi tanggung jawab untuk mengakomodasi pelaksanaan
penilaian sikap dan perilaku dalam keseharian, yang merupakan
pembelajaran tidak langsung dan merupakan dampak pengiring dalam
sebuah pembelajaran. Kemendikbud (2016) menjelaskan bahwa penilaian
sikap adalah kegiatan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam aspek
perilaku. Penilaian sikap juga dimaknai pengukuran unsur afektif (perasaan)
yang terkait dengan kecenderungan berperilaku atau merespon sesuatu
objek. Implementasi kurikulum 2013 lebih menekankan pembentukan aspek
sikap daripada pengetahuan, hal ini memberikan porsi yang besar kepada
guru untuk menguasai penilaian sikap secara cermat.
Asek penilaian sikap yang diukur dalam kurikulum 2013 terdiri atas 2 bagian,
yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual (KI 1) merupakan
kompetensi perilaku yang dikaitkan dengan tanggung jawab siswa sebagai
makhluk tuhan YME, artinya fokus pada penilaian ketaatan dalam
menjalankan ibadah. Contoh sikap spritual antara lain berdoa dan bersyukur
atas nikmat yang diberikan tuhan. Sedangkan sikap sosial adalah
kemampuan siswa dalam menempatkan dirinya sebagai makhluk sosial
adalah kehidupan sehari-hari. Contoh sikap sosial antara lain: jujur, disiplin,
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berani, kerjasama, peduli, tanggung jawab, santun, rasa ingin tahu, mandiri,
kasih sayang dll.
Guru

merupakan

penilai

utama

aspek

sikap

melalui

kegiatan

pengamatan/observasi dan catatan atas respon perilaku siswa yang muncul
selama proses pembelajaran. Selain pengamatan langsung, penilaian sikap juga
dilakukan dengan cara konfirmasi untuk penguatan melalui penilaian diri dan
penilaian teman sebaya. Tahapan yang dilakukan guru dalam mengamati
sikap/perilaku siswa adalah:
a) Mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran
b) Mencatat perilaku siswa dengan lembar observasi/pengamatan
c) Menindak lanjuti hasil pengamatan
d) Mendeskripsikan perilaku peserta didik

Observasi adalah penilaian sikap yang dilakukan secara langsung melalui
pengamatan atas perubahan sikap yang terjadi dalam proses pembelajaran.
Perubahan tingkah laku siswa diamati melalui instrumen pengamatan untuk
dibandingkan dengan kriteria/standar keberhasilan yang telah ditetapkan.
Misal: untuk menilai kedisiplinan, maka guru harus mengamati perubahan
perilaku siswa secara konsisten dengan indikator yang mencerminkan sikap
disiplin diantaranya:
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Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
di Rumah dan di Sekolah

(1)-mengikuti peraturan, (2) tertib dalam melaksanakan tugas, (3) hadir di
sekolah tepat waktu (4) masuk kelas tepat waktu, (5) memakai pakaian
seragam lengkap dan rapi, (6) tertib mentaati peraturan sekolah (7) piket
kebersihan kelas, (8) menunjukkan perhatian terhadap kebersihan
kelas/lingkungan sekolah, (9) mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat
waktu, (10) mengerjakan tugas/pekerjaan rumah dengan baik.
Contoh Instrumen Observasi Sikap
No Aspek yang diamati Tanggal
1

Jujur

2

Disiplin

3

Tanggung jawab

4

Santun

5

Peduli

Catatan pendidik (disi indikator penilaian
yang sudah muncul dan yang belum muncul)

A. Pembahasan Soal-soal
Soal-soal yang berkembang di sekolah antara lain dicontohkan berikut ini:
Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah dan di sekolah
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Analisis

Level Kognitif

: L_2

Indikator Kunci

: Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam

Indikator pengayaan

: Cara melaksanakan aturan yang berlaku dalam

Pernyataan

: Identifikasi aturan dan tata tertib di sekolah

Pertanyaan

: Norma/aturan/tata tertib anak di sekolah

kehidupan sehari-hari di sekolah

kehidupan sehari-hari di sekolah

Disiapkan pernyataan dan alternatif jawaban.
Peserta didik harus dapat memilih salah satu
alternatif jawaban yang paling tepat
siswa di sekolah Secara tegas
Pembahasan
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Soal nomor 11 tersebut termasuk soal yang
kurang baik. Karena:
1) Alternatif jawaban yang disediakan tidak
homogen dan tidak rasional.
2) Soal dalam bentuk pilihan ganda dan
Pertanyaan yang di angkat tentang tata
tertib tentang piket siswa di kelas.
3) Penggunaan bahasa di dalam stem dan
option tidak mencerminkan sebab dan akibat

Unit Pembelajaran
Norma/Aturan dan Tata Tertib yang Berlaku
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4)

5)

6)

7)

dari suatu perilaku yang seharusnya
dipatuhi.
Pernyataan tentang siswa bernama Badu
yang tidak melaksanakan piket merupakan
pernyataan negatif (Badu tidak
melaksanakan piket) yang harus dihindari.
Tetapi alternatif jawaban ada yang positif.
(option A mendapat hadiah dari guru karena
aktif bermain) option A tersebut tidak akan
terpilih.
Option B demikian juga : tidak mungkin
terpilih. Karena pada hakekatnya
melaksanakan piket dipastikan lebih senang
jika dilakukan bersama-sama tetapi option B
berbunyi “teman-teman lebih senang
karena Badu bermain”
Option C lebih tepat sebagai pilihan yang
benar yaitu “mendapat sanksi dari regu
piketnya untuk membersihkan kelas”
Option D demikian juga tidak rasional.
berbunyi “merasa bangga karena
melupakan kewajiban piket kelas”

8) Jika pertanyaan menghendaki jawaban
tentang perilaku siswa negati, dipastikan
alternatif jawaban adalah sangsi yang
diterima.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pembelajaran yang berorientasi pemikiran tingkat tinggi sekaligus untuk
meningkatkan kecakapan Abad 21, pembelajaran dan penilaian harus
dikembangkan sampai dengan level penalaran (C4, C5, dan C6) atau yang kita
kenal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking
skills (HOTS). Kemampuan berpikir tingkat tinggi memberi penekanan pada
(a) Mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks lain; (b) Memilih,
memproses, dan menerapkan informasi; (c) Melihat keterkaitan antara
beberapa informasi yang berbeda; (d) Menggunakan informasi untuk
menyelesaikan masalah; dan (e) Menguji informasi dan gagasan secara kritis
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017 – 2018
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: PPKn

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: Dyah Sriwilujeng

KOMPETENSI DASAR
3.2 Mengidentifikasi
cara melaksanakan
aturan dan tata tertib
yang berlaku dalam
kehidupan seharihari di sekolah

Buku Sumber :

C5

Evaluasi

VI

Analisis

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

3

LINGKUP MATERI

Norma/aturan, tata tertib
yang berlaku di rumah, di
sekolah dan di
masyarakat

Tugas piket telah disepakati oleh regu piket harus
dilaksanakan oleh semua siswa tanpa kecuali. Agar
kelas menjadi bersih dan rapi. Badu tidak
melaksanakan piket kelas. Badu juga datang terlambat
ke sekolah, karena harus menyelesaikan tugas,
mengerjakan PR dari Guru, yang hari ini harus di
laporkan dan dipresentasikan kepada teman-temannya
di kelas mewakili kelompoknya. Sikap Badu
seharusnya ….

2

1

MATERI

Norma/aturan, tata tertib
yang berlaku di rumah, di
sekolah
INDIKATOR SOAL
Disajikan bberapa gambar
tentang hak, kewajiban di
lingkungan sekolah seharihari

Kunci
Jawaban

C

A. Badu diharuskan mengganti piket pada hari lain
bergabung dengan regu yang lain.
B. Badu harus bergabung dengan regu piket yang lain pada
hari berikutnya.
C. Badu seharusnya memberitahu dan minta ijin kepada
regu piketnya bahwa tidak dapat melaksanakan piket
kelas dengan menyelesaikan tugas PR.
D. Badu melaksanakan piket selama dua hari berturutturut bersama regu piket nya.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017 – 2018
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: PPKn

KOMPETENSI DASAR
3.2. Mengidentifikasi
cara melaksanakan
aturan dan tata
tertib yang berlaku
dalam kehidupan
sehari-hari di
sekolah

Buku Sumber :

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: Dyah Sriwilujeng
C5

Evaluasi

VI

Analisis

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

4

LINGKUP MATERI

Norma/aturan, tata
tertib yang berlaku di
rumah, di sekolah dan
di masyarakat
MATERI

Norma/aturan, tata
tertib yang berlaku di
rumah, di sekolah

Setiap hari Sabtu disepakati melaksanakan kerja bakti di halaman
sekolah. Guru mengajak semua peserta didik di kelasnya membuat
aturan, agar masing-masing anak dapat melaksanakan dengan penuh
kesadaran dan komitmen. Serta dipatuhi tanpa tekanan dan
keterpaksaan. Aturan apa saja yang sekiranya diperlukan untuk
kepentingan bersama?
 Pilihkan 3 alternatif pilihan jawaban yang dapat memenuhi
kepentingan bersama di sekolah sesuai dengan urutan prioritas.
 Tulislah pilihan jawaban mu dengan alasan nya
1) Kerja bakti dilaksanakan hari sabtu pada jam 07.00 sd 09.00
2) Setiap kerja bakti semua peserta didik membawa makanan ringan
3) Setiap kerja bakti semua peserta didik membawa minum sendiri
4) Semua peserta didik membawa baju ganti
5) Semua peserta didik membawa alat-alat untuk kerja bakti
6) Apabila terlambat mendapat sangsi dengan membawa minum
untuk semua peserta kerja bakti
7) dsb

INDIKATOR SOAL
Disajikan bberapa gambar
tentang hak, kewajiban di
lingkungan sekolah
sehari-hari

1

2

Kunci
Jawaban

Pilihan jawaban adalah :
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat tinggi harus dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah ringkasan keterkaiutan KD,
kenyataan hidup, pembelajaran dan soal.
Kompetensi Dasar
1.2

Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan
sehari-hari di rumah (A-5)

2.2

Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah (A-5)

3.2

Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah (C-1 : Faktual)

4.2

Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah (P-3)

Kehidupan sehari-hari
Berbagai contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari siapapun, dimanapun
tidak dapat lepas dari kewajiban mematuhi norma/aturan dan tata tertib yang
diberlakukan dan yang wajib di taati dan dipatuhi. Baik di rumah, di sekolah
dan di masyarakat. Untuk itu diperlukan tatanan yang dapat menjadi acuan
dalam pergaulan sehari-hari, agar tidak terjadi pemaksaan kehendak antara
yang satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama.

Pembelajaran
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Menggunakan discovery learning dan project beased learning dan lebih banyak
menggunakan metode diskusi, dengan harapan seluruh peserta didik dapat
ber eksplorasi sesuai dengan pemahaman masing-masing.
Soal
Dikembangkan soal HOTS, khususnya dalam hal pengembangan pemahaman
pengetahuan menggunakan stimulus berupa ilustrasi tentang pelaksanaan
kegiatan yang bersifat kontekstual, dan soal yang ditanyakan haruslah berada
pada level penalaran yang mencakup C4, C5, dan C6.
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Bapak/Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran yang membahas mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini meliputi
muatan kompetensi yang berdampak langsung dan tidak langsung. Dampak
pembelajaran dengan muatan materi yang dapat mengantarkan peserta
didik untuk menjadi penerus bangsa, menjadi anggota keluarga, menjadi
warga sekolah dan pada muaranya menjadi warga negara yang baik,
berkomitmen, berdedikasi, memiliki iman dan takwa, bertanggung jawab,
jujur, Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,
guru dan tetangganya serta cinta tanah air.

Setelah mengikuti

pembelajaran sub unit ini, cobalah Bapak Ibu peserta untuk lebih peka
terhadap kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah, sekolah,
maupun lingkungan tempat tinggalnya. Galilah kehidupan nyata yang dapat
dijadikan bahan untuk memberi stimulus/ rangsangan pada siswa.
Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari siswa berkaitan dengan norma/
aturan hak, kewajiban dan tanggung jawab individu akan membantu siswa
lebih memahami dan menerima posisi diri dalam pergaulan dengan
sesamanya.
Perencanaan yang dipersiapkan dalam hal penilaian proses dan hasil belajar
dapat dilakukan secara utuh yaitu menilai sikap spiritual (KI-1) nilai sikap sosial
(KI-2), pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4). Periksa kembali
perencanaan pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Kilas baliklah proses
pembelajaran yang telah Bapak, apakah sudah memenuhi kriteria berpikir
tingkat tinggi?

Kompetensi Inti 1 dan 2 meliputi sikap spiritual dan sikap sosial jika dikaitkan
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dengan kewajiban guru menanamkan dan membelajarkan mata pelajaran PPKn
secara kognitif guru berkewajiban mengantarkan peserta didik agar supaya
menjadi anak bangsa sebagai penerus dan sebagai generasi muda dapat menjadi
warga negara yang cerdas, terampil, bertanggung jawab, jujur, komitmen,
memiliki etos kerja, berkepribadian sebagai bangsa Indonesia yang ramah.
Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga
dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan
penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
Guru yang mengajar di sekolah dasar adalah sebagai guru kelas yang
bertanggung jawab melakukan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Yang
mengakomodasi

berbagai mata pelajaran.

Untuk mata pelajaran PPKn

substansi materi meliputi ruang lingkup 1) Pancasila, 2) UUD 1945, 3) Bhineka
Tunggal Ika dan 4) NKRI. Dari ke empat ruang lingkup tersebut secara sikap
dan perilaku diharapkan dampak pengiring sebagai hasil akhir

dari

pembelajaran PPKn dapat mengantarkan peserta didik dalam bersikap dan
berperilaku yang meliputi pendidikan karakter. Ada 5 nilai utama yang
diharapkan dapat terinternalisasi yaitu nilai Religiusitas, Nasionalisme,
Kemandirian, Gotong Royong dan Integritas. Apa dan bagaimana cara
melaksanakannya, maka dapat dilihat di dalam kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4
secara utuh.
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Disusunnya modul Unit 2 membahas Norma, Hak dan Kewajiban dalam
Kehidupan Sehari-Hari. Bagian satu Sub Unit ini merupakan salah satu
alternatif bahan pembelajaran bagi guru untuk memahami tentang Norma,
Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-Hari. Unit ini terbagi dalam 2 sub
unit yang meliputi: (1) Norma/Aturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah
dan di sekolah (2) Kewajiban dan Hak Sebagai Anggota Keluarga, Warga
sekolah, masyarakat dan negara.
Pada bagian ini dibahas subunit kedua membahas materi tentang Kewajiban
dan Hak Sebagai Anggota Keluarga, Warga sekolah, masyarakat dan negara
Pembahasan pertama akan diawali dari lingkungan yang paling dekat dengan
kehidupan sehari-hari anak di rumah . dengan menggunakan pembelajaran
aktif pendekatan

discovery learning

diharapkan

guru akan

dapat

mengantarkan peserta didik untuk dapat mengeksplorasi ide dan gagasan
dengan melibatkan pemikiran tingkat tinggi.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan

Mata

pelajaran yang strategis dalam menyiapkan peserta didik sebagai generasi
penerus dan sebagai anak bangsa yang baik. Melalui mata pelajaran PPKn
telah direncanakan materi-materi strategis, yang bersifat
pembekalan agar peserta didik dapat menjadi

memberikan

anggota keluarga, warga

sekolah dan sekaligus menjadi warga negara yang berperilaku baik, berbudi
pekerti, bertanggung jawab, dengan memberikan penanaman nilai norma dan
moral berdasarkan Pancasila.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikatakan juga sebagai
pendidikan nilai, norma, moral, sikap dan perilaku yang pada dasarnya
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bertujuan untk mengembangkan kemampuan, pemahaman, sikap dan
penghayatan serta pengamalan nilai-nilai budi pekerti, analog dengan nilai
karakter bangsa. Sangat diharapkan para pendidik memahami Ruang Lingkup
mata pelajaran PPKn yaitu meliputi Kandungan moral Pancasila dalam
Lambang Negara. Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat.
Semangat kebersamaan dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa.
Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia. Hak,
kewajiban, dan tanggung jawab warganegara. Makna keberagaman personal,
sosial, dan kultural. Norma dan aturan-aturan yang mendasari perilaku
peserta didik sejak dari masa sekolah dasar. Dengan Unit kedua yang
membahas tentang norma dan aturan-aturan pada hakekatnya menyiapkan
peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat,
memiliki

etos

kerja,

disiplin,

hidup

tertib

dan

konsisten

untuk

mempertahankan kebersamaan dalam naungan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di
Sekolah Dasar sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

B. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1: Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar
1.2 Menghargai

Target Kompetensi
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama

kewajiban dan hak

yang dianutnya sebagai kewajiban dan hak

sebagai anggota

nya sebagai anggota keluarga.

keluarga dan
warga sekolah
sebagai wujud rasa
syukur kepada
Tuhan Yang Maha
Esa (A-3)
2.2 Melaksanakan

2. Menerima, menjalankan dan menghargai
ajaran agama yang dianutnya dalam
keluarga sebagai rasa syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa
1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,

kewajiban dan hak

tanggung jawab, santun, peduli, dan

sebagai anggota

percaya diri dalam berinteraksi dengan

keluarga dan

keluarga, teman, guru dan tetangganya

warga sekolah

sebagai wujud pelaksanaan kewajiban

(A-5)

dan hak sebagai anggota keluarga dan
warga sekolah
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Kompetensi Dasar

Target Kompetensi
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru dan tetangganya
serta cinta tanah air sebagai wujud
pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai
anggota masyarakat

3.2 Mengidentifikasi

1.

Mengidentifikasi kewajiban dan hak

kewajiban dan hak

sebagai anggota keluarga dan warga

sebagai anggota

sekolah

keluarga dan

2.

warga sekolah (C-1

Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban
dan hak sebagai warga masyarakat dalam

: Faktual)

kehidupan sehari-hari
3.

Memahami hak, kewajiban dan tanggung
jawab sebagai warga dalam kehidupan
sehari-hari

4. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak,
dan tanggung jawab sebagai warga negara
beserta dampaknya dalam kehidupan
sehari-hari
4.2 Menyajikan hasil

1. Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan

identifikasi

hak sebagai anggota keluarga, dan warga

kewajiban dan hak

sekolah

sebagai anggota
keluarga dan

2. Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan
kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari
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Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

warga sekolah

3. Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung

(P-3)

jawab sebagai warga masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari
4. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan
kewajiban, hak, dan tanggung jawab
sebagai warga masyarakat beserta
dampaknya dalam kehidupan sehari-hari

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
ketercapaian kompetensi dasar. Untuk mata pelajaran PPKn kompetensi
dasar yang dikembangkan secara utuh meliputi kompetensi dasar yang
berasal dari Kompetensi Inti 1 tentang (Spiritual), Kompetensi Inti 2 (Sosial),
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) dan Kompetensi Iti 4 (Keterampilan). Ke
empat kompetensi Inti
Indikator Pendukung
1.2

Menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga
sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (A-3)

1.2.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
sebagai kewajiban dan hak nya sebagai anggota keluarga
1.2.2. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya dalam keluarga sebagai rasa syukur kepada Tuham
Yang Maha Esa
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2.2

Melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga
sekolah (A-5)

2.2. 1 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru dan tetangganya sebagai wujud pelaksanaan
kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga
sekolah
2.2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air, sebagai
wujud pelaksanaan kewajiban dan
3.2 Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga
sekolah (C-1 : Faktual)
3.2.1. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga
dan warga sekolah
3.2.2. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
3.2.3 Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga
dalam kehidupan sehari-hari
3.2.4 Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab
sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan
sehari-hari
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4.2 Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga
dan warga sekolah (P-3)
4.2.1 Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota
keluarga, dan warga sekolah
4.2.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai
warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
4.2.3. Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
4.2.4. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan
tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya
dalam kehidupan sehari-hari
Indikator Kunci
1.2

Menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga
sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (A-3)

2.2

Melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga
sekolah (A-5)

3.2 Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga
sekolah (C-1 : Faktual)
4.2 Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga
dan warga sekolah (P-3)
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Indikator Pengayaan
1.2.1 Menghargai dan melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota
keluarga, warga sekolah dan warga masyarakat sebagai wujud rasa
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (A-4)
2.2.1 Membiasakan melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota
keluarga, warga sekolah dan warga masyarakat secara konsisten (A-5)
3.2.1 Membandingkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan
sebagai warga sekolah (C-4 : Faktual)
3.2.2 Menyimpulkan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota warga
masyarakat (C-5)
4.2.1 Menunjuk hasil pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota
keluarga dan warga sekolah (P-3)
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A. Hak anak di rumah dan di sekolah
1. Pengertian hak
Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya
tergantung kepada kita sendiri. Contoh hak antara lain: mendapatkan
pendidikan dan pengajaran; hak mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan
kasih sayang dalam keluarga, hak memperoleh kesehatan, hak untuk
mendapatkan perlindungan.
Dalam kurun waktu mulai dari jaman kemerdekaan sampai dengan sekarang
masih banyak pelanggaran hak yang terjadi di masyarakat. Contohnya:
misalnya:


Pembuangan bayi



Penelantaran anak



Gizi buruk pada anak



Kesempatan belajar



Anak di bawah umur sudah bekerja



dsb

Di Indonesia hak asasi yang merupakan hak mendasar yang dimiliki
setiap manusia semenjak anak lahir adalah hak untuk hidup dilindungi
dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999 pasal 9 ayat (1) tentang hak
asasi manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya:. Ayat (2)
berbunyi: “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia,
sejahtera, lahir dan batin” dan ayat (3) berbunyi: “Setiap orang berhak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
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disamping setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan
hidupnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan kasih
sayang dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya.
Demikian

juga

istri

berhak

mendapatkan perlindungan dan kasih
sayang dari suaminya.
Dan

suami

atau

ayah

berhak

mendapatkan kasih sayang juga serta
dihormati oleh istri dan semua anggota
keluarga berhak saling mengasihi.
Gambar 1: Keluarga Inti Ayah,
Ibu dan anak

Bentuk dan ungkapan kasih sayang
dari setiap keluarga tentunya tidak
selalu sama, tentunya berbeda-beda,
tergantung situasi dan kondisi masingmasing keluarga dan masing-masing
daerah

dimana

anak

tersebut

bertempat tinggal.

Gambar 2: Keluarga Inti Ayah,
Ibu dan anak sedang bermain
bersama

Ada keluarga yang dapat berkumpul bersama bermain bersama ayah, ibu
dan anak-anaknya di rumah. Tetapi banyak juga pada saat sekarang ini
antara ayah, ibu dan anak jarang mempunyai waktu dan kesempatan
untuk dapatnya berkumpul bersama, bukan hanya dikarenakan
kesibukan pekerjaan di sekolah, di tempat kerja orang tuanya, di sekolah
anak-anaknya. Melainkan ketika ada kesempatan waktu dapat berkumpul
masing-masing

disibukkan

dengan

aktivitas

komunikasi

dengan

menggunakan HP. Terlepas dari apakah menggunakan HP tersebut untuk
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berkomunikasi dengan relasinya, teman kerjanya, keluarga jauh, atau
yang lain. Bisa jadi aktivitas menggunakan HP semata-mata untuk dapat
bermain game online, berbisnis online dan sebagainya.
Pada saat ini fasilitas ilmu dan teknologi (pemanfaat HP) semakin
memasyarakat, tidak saja di kalangan orang dewasa. Tetapi sudah
merambah ke dunia anak-anak, bahkan anak yang masih belum memasuki
dunia pendidikan persekolahan sudah mulai mengenal

betapa alat

komunikasi ( HP ) sudah sedemikian membudaya di lingkungan keluarga,
dan masyarakat. Di segala suasana, di segala tempat, bahkan ketika sedang
makan bersama pun tidak meninggalkan aktivitas ber konunikasi melalui
HP. Sebagaimana nampak dalam

gambar-gambar yang memberikan

gambaran penggunaan HP di lingkungan keluarga berikut ini:

Gambar 4 suasana di ruang keluarga, ayah

Gambar 3: Ayah sibuk dengan HP sementara

sibuk dengan komputernya, Ibu dan kedua
anaknya sibuk dengan HP nya

anaknya terabaikan

Gambar 6: Ayah dan anak sama-sama sibuk

Gambar 5: dua anak balita masing-masing

dengan HP nya

sibuk dengan HP nya
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https://www.google.co.id/search?q=anak+dan+keluarga+bermain+hp&safe=strict&hl
https://id.theasianparent.com/apakah-gadget-mengganggu-komunikasi-keluarga

2. Pengertian kewajiban
Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa
tanggung jawab. Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar
SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya
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Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara

A. Soal Pilihan Ganda
1. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Menjalankan ibadah bersama
2) Mengerjakan tugas sekolah
3) Mendapatkan pengajaran
4) Mendapat penghargaan
5) Datang sebelum bel masuk
Pernyataan diatas yang merupakan hak peserta didik adalah....
A. 1,2, dan 3
B. 1,2, dan 4
C. 1,3, dan 5
D. 1,3, dan 4
Analisis

Level Kognitif

: L_2

Indikator Kunci

: Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai
anggota keluarga dan warga sekolah
: Membandingkan hak dengan kewajiban anak di

Indikator
pengayaan

sekolah

Pernyataan

: Identifikasi hak dan kewajiban

Pertanyaan

: Hak-hak anak di sekolah sebagai anggota
masyarakat
: Hak dan Kewajiban anak di smasyarakat
Peserta didik harus dapat membedakan
pengertian hak dan kewajiban. Secara tegas
Selanjutnya mengantarkan peserta didik untuk
mengidentifikasi macam-macam hak dan
kewajiban di sekolah.

Materi dan
pemahaman yang
diperlukan
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Peserta didik harus dapat membedakan
pelaksanaan hak-hak di sekolah
Komentar

: Contoh soal nomor 2 tersebut diatas termasuk
soal yang baik. Menuntut proses berpikir tingkat
tinggi.
Tetapi bukan indikator kunci. Karena tidak
menjadi tuntutan kompetensi dasar yang harus
dicapai.

2. Siti dan Lani akan mengikuti kegiatan kerja bakti warga di
lingkungannya. Kerja bakti ini dilakukan untuk menjaga kebersihan
lingkungan. Saat tiba di lokasi kerja bakti, Siti dan Lani melihat banyak
sampah menumpuk di selokan. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Siti
dan Lani adalah ....
A. membiarkannya tetap menumpuk di selokan
B. memungut dan membuangnya ke tempat sampah
C. menjadikan Mainan dengan anak-anak yang lain
D. pergi dan bermain dengan teman-temannya yang lain
Analisis

Level Kognitif

:

Indikator
Kunci
Indikator
Pengayaan

:

Pernyataan

:

Pertanyaan

:

Materi yang
diperlukan
Komentar

:
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:

L_4
Menyimpulkan pelaksanaan kewajiban dan hak
sebagai anggota warga masyarakat
Membandingkan pelaksanaan hak dan kewajiban
anak di masyarakat sekitar
Identifikasi kewajiban sebagai warga sekolah dan
masyarakat
Hak-hak anak di sekolah sebagai peserta
didik/peserta didik
Anak hak dan Kewajiban anak di sekolah
Contoh soal nomor 2 tersebut diatas termasuk soal
yang kurang baik karena option jawaban tidak
homogen.
Alternatif jawaban/kunci jawaban (B) pasti akan
dipilih oleh peserta didik.

Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara
Sementara alternatif jawaban yang lain (A, C, D)
asti tidak akan dipilih oleh peserta didik. Karena
sangat jelas tidak akan terpilih.

B. Soal Uraian
Petunjuk:
Amatilah perilaku teman-teman sekelasmu pada waktu datang pagi hari
sebelum bel sekolah berbunyi.
Kaitkan hasil pengamatanmu tentang hak dan kewajiban yang dilakukan
oleh teman yang kamu amati.
Buatlah diskripsi dari hasil pengamatanmu berikut ini:
Tulislah hari, tanggal dan nama teman yang kamu amati dan tulis hasil
identifikasi
Hadir 5 menit sebelum bel masuk kelas berbunyi
1. Memakai seragam sekolah dengan rapi sesuai ketentuan.
2. Ikut memelihara kebersihan kelas (piket) dan halaman sekolah.
3. Mengikuti upacara bendera dengan tertib
4. Menghormati guru (salim dengan bapak dan ibu guru) pada waktu
datang pagi hari.
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Analisis

.Level Kognitif

:

L_4

Indikator

:

Membandingkan hak dengan kewajiban anak di
sekolah

Pernyataan

:

Macam-macam pelaksanaan hak dan kewajiban

Pertanyaan

:

Diskripsi tentang hak dan kewajiban

Materi yang
diperlukan
Komentar

:

Hak dan Kewajiban anak di sekolah.

:

Contoh soal uraian tersebut diatas termasuk soal
yang baik karena peserta didik berpikir sekalgus
dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak dan
kewajiban peserta didik di sekolah secara
mandiri..
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Tabel 2: Kegiatan Pembelajaran
Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi/ Submateri
Sikap patuh terhadap
pelaksanaan hak dan
kewajiban yang
berlaku dalam
kehidupan sehari-hari
sebagai wujud rasa
syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa

2.2

Sikap patuh terhadap
hak dan kewajiban
sebagai anggota
keluarga dan warga
sekolah yang berlaku
dalam kehidupan
sehari-hari
1. Hak, kewajiban, dan
tanggung jawab
sebagai
warganegara.
Anggota Keluarga
dan Warga Sekolah

Melaksanakan
kewajiban dan hak
sebagai anggota
keluarga dan warga
sekolah

3.2.1 Mengidentifikasi
kewajiban dan hak
sebagai anggota
keluarga warga

Bentuk dan jenis
Penilaian

Sikap patuh terhadap
Pelaksanaan
pelaksanaan hak dan
kewajiban yang
berlaku dalam
kehidupan sehari-hari
sebagai wujud rasa
syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa
Sikap patuh terhadap
hak dan kewajiban
sebagai anggota
keluarga dan warga
sekolah yang berlaku
dalam kehidupan
sehari-hari
1. Diskusi tentang hak
dan kewajiban di
rumah
2.. Diskusi tentang hak
dan kewajiban di
sekolah

Pengamatan sikap
religius/ spiritual pada
saat berdoa/ ibadah dan
pada interaksi dengan
sesama teman

Sikap dan
perilaku seharihari

Setiap saat

Pengamatan sikap dan
perilaku dalam
berinteraksi dengan
sesama teman terkait
dengan hak dan
kewajiban yang berlaku
sehari-hari

Sikap dan
perilaku seharihari

Setiap saat

Media

Gambar- kegiatan
terkait dengan
hak dan
kewajiban anak di
rumah, di sekolah
dan di masyarakat

Alokasi
Waktu

Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara
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1.2. Menghargai kewajiban
dan hak sebagai
anggota keluarga dan
warga sekolah
sebagai wujud rasa
syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa

Aktivitas
Pembelajaran
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Indikator Pencapaian
Kompetensi
sekolah dan
masyarakat
4.2 Menyajikan hasil
identifikasi
kewajiban dan hak
sebagai anggota
keluarga dan warga
sekolah

Materi/ Submateri

Kegiatan sesuai hak
dan kewajiban yang
berlaku dirumah, di
sekolah dan di
masyarakat

Aktivitas
Pembelajaran
3.. Diskusi tentang hak
dan kewajiban di
masyarakat
Diskusi dan Presentasi

Bentuk dan jenis
Penilaian

1. Pengamatan
presentasi hasil kerja
kelompok
2. Pengamatan
pelaksanaan diskusi

Media

Alokasi
Waktu

Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara

A. Aktivitas Pembelajaran
Bahan pembelajaran yang diuraikan disini merupakan contoh penerapan hak
dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga, sebagai warga sekolah dan
sebagai anggota masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambar
kepada guru/pembaca modul ini bahwa betapa banyak permasalahan yang
dihadapi para guru sebagai pendidik dan guru sebagai pembelajar. Selain
menerapkan hak dan kewajiban anak sekaligus peserta didik guru juga
memiliki hak dan kewajiban sebagai individu secara personal, sebagai
pendidik dan sebagai pengajar yang mengantarkan anak agar ke depan dapat
menjadi warga masyarakat yang baik, yang mandiri, komitmen, disiplin,
tanggung jawab, memiliki etos kerja dan dapat menempatkan diri sebagai
warga bangsa dan negara.
Aktivitas pembelajaran pada sub unit kedua ini akan membahas tentang hak
dan kewajiban anak di keluarga, di sekolah dan sebagai warga masyarakat ke
depan sekaligus menuju eksistensinya sebagai warga bangsa dan negara.

Aktivitas 1
Pada aktivitas pembelajaran sub unit dua ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan model
Diskusi kelas terbimbing . Penerapan diskusi ini dimaksudkan agar dalam
proses pembelajaran dapat terwujud eksplorasi peserta didik secara personal
dengan mengacu pada, problem solving, serta critical dan creative thinking
sebagai bagian dari pembelajaran yang berorientasi pada Higher Order
Thinking Skill (HOTS).
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Dalam melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada berpikir tingkat
tinggi untuk membantu pembelajaran, peserta didik dibekali dengan Lembar
Kerja (LK).
Pada aktivitas pembelajaran pertama ini akan diawali dengan kegiatan
mandiri peserta didik untuk

dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak

sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah.
1. Pertama semua peserta didik dibagikan kertas kosong dan ditugaskan
untuk menuliskan namanya sendiri di pojok kanan atas
2. Kedua semua peserta didik ditugaskan untuk mengamati 4 gambar yang
tersedia dengan mengidentifikasi makna gambar sesuai dengan prediksi
masing-masing
Peserta didik
membuat diskripsi
singkat tentang
makna gambar
sesuai dengan
prediksi dan asumsi
masing-masing
peserta didik
3. Waktu membuat diskripsi dan catatan-catatan singkat tidak perlu lama
diperkirakan sekitar 10 menit
4. Setelah semua peserta didik membuat catatan-catatan dan diskripsi
singkat tentang makna dari 4 gambar tersebut, maka lembar dari kertas
dikumpulkan dalam kotak
5. Semua peserta didik telah memiliki catatan berdasarkan asumsi masingmasing. Untuk selanjutnya semua peserta didik dikelompok kan dengan
anggota 4 orang.
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Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara
6. Setiap anggota kelompok ditugaskan untuk mengidentifikasi hak dan
kewajiban anak di rumah dan di sekolah
7. Masing-masing kelompok melaporkan hasil identifikasi.
8. Setelah beberapa kelompok (perwakilan) memberikan laporan hasil
diskusi tentang identifikasi hak dan kewajiban anak di rumah dan di
sekolah.

Semua berbekal pengetahuan dan pemahaman tentang

pengertian hak dan kewajiban, perbedaan hak dan kewajiban di rumah
dengan di sekolah.
9. Peserta didik (salah satu) mewakili kelompok ditunjuk dan ditugaskan
mengambil satu lembar kertas secara acak hasil pekerjaan individu (tugas
nomor 4) yang telah di kumpulkan sebelumnya. Dan dibaca di depan
kelas, tanpa menyebut nama siapa yang menulis tugas tersebut.
10. Melaksanakan diskusi kelas difasilitasi oleh guru membahas hasil
diskripsi makna gambar dikaitkan dengan hak dan kewajiban anak di
rumah dan di sekolah.
11. Peserta didik dengan dipandu oleh guru membuat kesimpulan yang di
tulis oleh masing-masing peserta didik secara mandiri hal-hal berikut:
a. Pengertian hak
b. Contoh hak anak di rumah
c. Contoh hak ibu di rumah
d. Contoh hak ayah di rumah
e. Contoh hak anak di sekolah
f. Pengertian kewajiban
g. Contoh kewajiban anak di rumah
h. Contoh kewajiban anak di sekolah
i.

Contoh hak bapak/ibu guru di kelas/sekolah

j.

Contoh kewajiban bapak/ibu guru di kelas/sekolah

k. Perbedaan hak dengan kewajiban di rumah
l.

Perbedaan hak dengan kewajiban di sekolah
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Identifikasi macam-macam hak anak di rumah dan di sekolah
(Project Based Learning)
Indikator : mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga
dan sebagai warga sekolah
Petunjuk kerja :
 Amatilah aktivitas temanmu di sekolah sejak datang ke sekolah pagi
hari sampai dengan menjelang pulang pada siang/sore hari.
 Buatlah catatan-catatan singkat terkait dengan hak dan kewajiban di
sekolah
 Tulislah secara runtut di kertas folio berdasarkan hasil penalaran
kalian secara mandiri. Hal-hal yang dilaporkan antara lain: (1) hak
anak (sebagai siswa) di sekolah (2) kewajiban anak (sebagai peserta
didik) di sekolah
 Berikan identitas (nama, kelas, sekolah) di pojok kiri bagian bawah
lembar kertas tersebut di beri tanda tangan dan nama terang,
 Peserta didik diperbolehkan saling bertanya dan berdiskusi dengan
teman sekelompoknya. Tetapi penuangan kalimat dalam kertas
laporan harus menggunakan kalimatnya sendiri.
 Kumpulkan kepada guru.

Catatan:
Tugas ini sekaligus memadukan matapelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia
dan meliputi ketercapaian kompetensi dasar untuk ranah pengetahuan,
keterampilan, sikap dan perilaku (KI_1, 2, 3, dan 4)
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Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara

Aktivitas 2
Pada aktivitas pembelajaran kedua ini dengan berbekal pemahamannya
peserta didik terhadap pemahaman, pengertian dan perbedaan antara hak dan
kewajiban serta hasil identifikasi tentang hak dan kewajiban di rumah dan di
sekolah, selanjutnya semua peserta didik diharapkan secara mandiri dapat
Menyajikan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di
sekolah dan sebagai warga masyarakat.
Pada aktivitas pembelajaran sub unit dua ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan model
Discovery Learning. Penerapan model ini dimaksudkan agar dalam proses
pembelajaran dapat terwujud transfer knowladge, problem solving, serta
critical dan creative thinking sebagai bagian dari pembelajaran yang
berorientasi pada Higher Order Thinking Skill (HOTS).

Petunjuk menegrjakan:
Tulislah dalam format berikut makna gambar yang ada.
identifikasikanlah makna gambar tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi
sesuai dengan suasana kegiatan/kejadian dalam gambar berdasarkan asumsi
dan atau situasi nyata, secara rasional (masuk akal). Dalam gambar dimaksud,
tulislah secara singkat diskripsi. Apakah anak tersebut sedang melaksanakan
kewajiban atau memperoleh hak.? Dimana pelaksanaan kegiatannya,
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Pelaksanaan kegiatan
Kewajiban
Anak sedang …..

Hak
Anak …..

Pelaksanaan kegiatan
Kewajiban
Anak sedang …..

Hak
Anak …..
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Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara
Pelaksanaan kegiatan
Kewajiban
Anak sedang …..

Hak
Anak …..

Pelaksanaan kegiatan
Kewajiban
Anak sedang …..

Hak
Anak …..
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Pelaksanaan kegiatan
Kewajiban
Anak sedang …..

Hak
Anak …..

Pelaksanaan kegiatan
Kewajiban
Anak sedang …..

Hak
Anak …..

98

Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara

Pelaksanaan kegiatan
Kewajiban
Anak sedang …..

Hak
Anak …..

Pelaksanaan kegiatan
Kewajiban
Anak sedang …..

Hak
Anak …..
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Kegiatan Pembelajaran dengan model Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Stimulation
(Pemberian
Rangsangan)

1. Peserta didik mencermati gambar anak sedang
mengerjakan hak dan atau kewajiban
2. Semua peserta didik menentukan 2 nomor dari
delapan nomor gambar yang tersedia.
3. Peserta didik nerkelompok dengan anggota 4 orang.
4. Dibagikan kertas format yang memuat kolom hak dan
kolom kewajiban..
5. Memikirkan jawaban makna gambar sesuai
pembagian nomor pada gambar.

Problem
Statement
(Identifikasi
masalah)

1. Semua peserta didik di dalam kelompok memilih
nomor-nomor yang beragam. Dari gambar 1 sampai 8
harus terpilih semua.
2. Oleh karenaa itu sebaiknya semua nomor (1 – 8 ) di
undi untuk masing-masing anak mengambil 2 nomor
sampai semua anggota kelompoknya memilih tugas 2
nomor gambar’
3. Setiap anak menuliskan dan mengidentifikasi makna
gambar berdasarkan asumsi dan prediksi masingmasing anak.

Data Collection
(Pengumpulan
data)

1. Peserta didik mempelajari bahan ajar dan bahan
bacaan yang telah disediakan guru;
2. Peserta didik mengumpulkan data hak anak di rumah,
di sekolah dan di masyarakat
3. Peserta didik mengumpulkan data kewajiban anak di
rumah, di sekolah dan di masyarakat

Data
Processing
(Pengolahan
data)

1.
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Setiap anggota dalam kelompok memikirkan data hak
dan kewajiban dan bisa berdiskusi tentang perbedaan
hak dan kewajiban
2. Membandingkan dan membedakan pelaksanaan hak
dengan kewajiban anak di rumah, di sekolah dan di
masyarakat.
a. Hak anak di rumah

Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

b.
c.
d.
e.
f.
3.

Hak anak di sekolah
Hak anak di masyarakat
Kewajiban anak di rumah
Kewajiban anak di sekolah
Kewajiban anak di masyaralat

Membuat tabel hasil per-bandingan/ perbedaan hak
dan kewajiban berdasarkan hasil identifikasi

Verification
(Pembuktian)

1. Setiap kelompok melaporkan dan Mempresentasikan
hasil pekerjaan nya dalam diskusi kelas.
2. Dalam satu kelas dapat dipresentasikan hasil diskusi
untuk perbedaan hak dan kewajiban dengan mengacu
pada 8 gembar yang tersedia.

Generalization
(Kesimpulan)

1. Kelas dengan dipandu oleh guru membuat
kesimpulan tentang (1) hasil identifikasi hak anak di
rumah, di sekolah dan di masyarakat; (2) hasil
identifikasi kewajiban anak di rumah, di sekolah dan
di masyarakat.
2. Peserta didik dengan dipandu guru membuat catatan
dan diskripsi sikap, perilaku dan bagaimana cara
melaksanakan hak dan kewajiban secara benar.

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Identifikasi Hak dan Kewajiban
Indikator : Membandingkan hak dengan kewajiban anak di sekolah
Petunjuk mengerjakan :
1. Berkelompoklah dengan anggota maksimal 4 orang
2. Pilihlah 2 gambar dari 8 gambar yang tersedia. Sehingga jika jumlah
anggotanya ada 4 orang masing-masing memilih 2 gambar. Maka
lengkap 8 gambar akan terpilih semua.
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3. Identifikasikan makna gambar.
4. Buatlah diskripsi singkat dari
a. Macam-macam hak anak di rumah
b. Macam-macam hak anak di sekolah
c. Macam-macam hak anak di masyarakat
d. Macam-macam kewajiban anak di rumah
e. Macam-macam kewajiban anak di rumaah
f. Macam-macam kewajiban anak disekolah
g. Macam-macam kewajiban anak di masyarakat
5. Diskusikan dan Tuliskan permasalahan yang dihadapi dalam
melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.
6.

Masukkan dalam format yang tersedia

C. Bahan Bacaan
Hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah
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Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara

A. Sub Bagian
1. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan
warga sekolah
Kewajiban anak di rumah:
a. Kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua dan orang
yang lebih tua
Selain kewajiban anak sebagai anggota masyarakat di sekolah,
disajikan juga kewajiban anak kepada orang tua, yang untuk beberapa
hal telah ditaati oleh masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran,
akan mendapat sanksi, mecam-macam kewajiban tersebut adalah
sebagai berikut:
1)

Apabila kita berjalan bersama orang tua, anak harus berada di
belakangnya.

2)

Selalu merendahkan suara apabila berbicara dengan mereka
dengan suara yang lembut.

3)

Jangan memanggil ibu bapak kita dengan panggilan nama
mereka.

4)

Apabila orang tua membutuhkan pertolongan atau layanan kita
harus melayani dengan penuh rasa hormat walau kadang
mungkin orang tua tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya.

5)

Jangan pernah berlaku biadap, bicara kasar terhadap orang tua
bicaralah dengan cara yang sopan dan lembut.

6)

Apabila orang tua memanggil, sebagai anak harus segera
menjawab dan hadir kepeda mereka.

7)

Jangan berlebihan terhadap orang lain melebihi orang tua kita
dalam perlakuan.
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8)

Selalu merendahkan diri apabila berada di hadapan orang tua
kita dan selalu berusaha menggembirakan hati mereka.

9)

Apabila orang tua kita memerlukan makanan atau pakaian,
sediakanlah menurut kemampuan kita.

10) Apabila kita mau keluar rumah/bepergian harusnya pamit dan
minta izin dulu terhadap mereka.
11) Kadang kita mungkin membuat hati orang tua kecewa, sedih
maka segeralah menyesalinya dengan ketidak sengajaan yang
kita lakukan itu.
12) Kadang orang tua marah terhadap kita karena kelakuan kita
yang tidak baik tapi janganlah kita menunjukkan sikap benci
terhadap mereka atau malah sebaliknya memarahi mereka.
13) Apabila orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu maka
harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan selagi suruhan itu
adalah baik.
14) Apabila mereka menyuruh berbuat yang tidak baik maka harus
ditolak dengan penuh kemaafan dan rasa hormat juga.
15) Kalau tiba-tiba orang tua memanggil padahal kita sedang
menjalankan solat sunat, maka kita harus berhenti sejenak
untuk menyahut penggilan mereka walau itu bukan hal yang
penting sangat.
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Itulah beberapa kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang
tua walau masih ada kewajiban yang lain. Terhadap orang tua kita juga harus
ikhlas dalam hal apapun. Selalu mendoakan mereka, minta keampunan Allah
untuk orang tua kita. Selalu berusaha beramal soleh sesuai dengan
kemampuan kita sendiri. Apabila orang tua sudah meninggal, sebagai anak
juga wajib menjaga mertabat mereka. Membayar hutang orang tua yang sudah
meninggal dan menjaga jalinan silaturahmi terhadap saudara, kenalan orang
tua kita juga. Yang penting lagi, apabila orang tua sudah meninggal dan mereka
meninggalkan wasiat, anak harus menunaikannya juga sesuai dengan
kemampuan.
Perilaku-perilaku yang merupakan kewajiban anak sebagai anggota
masyarakat tidak terlepas dari adat dan budaya yang tentunya tidak
bertentangan dengan norma-norma serta nilai-nilai karakter bangsa.
b. Wujud lain sebagai pernyataan anak berbakti kepada orangtuanya adalah:
1) Tidak memanggil orang tua dengan namanya.
2) Apabila berjalan tidak boleh mendahului orang tua (jika berjalan
bersama).
3) Anak wajib ridho terhadap sesuatu yang terjadi / yang ada pada
dirinya.
Misalnya: Sesuatu yang membuat kita senang beritahukan kepada
orang tua agar senang, tetapi jika sesuatu membuat kita sedih jangan
diberitahukan pada orang tua.
4) Berbicara lemah lembut di hadapan mereka
5) Bergaul dengan orangtua dengan cara yang baik, antara lain adalah
dengan berbicara yang lemah lembut kepada keduanya. Tawadlu
(rendah hati) kepada keduanya merupakan suatu hal yang wajib bagi
anak.

105

6) Tidak Mencaci maki kedua orangtua. Terkadang perbuatan tersebut
tidak dirasakan oleh seorang anak, dan dilakukan dengan bergurau
padahal hal ini merupakan perbuatan dosa besar.
7) Mendoakan kedua orang tua
a) Berkata ‘ah’ dan tidak memenuhi panggilan orang tua
b) Membentak atau menghardik orang tua
c) Bakhil (pelit) tidak mengurusi orang tuanya bahkan lebih
mementingkan yang lain dari pada mengurusi orang tuanya
padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Seandainya
memberi nafkah pun, dilakukan dengan penuh perhitungan.
d) Bermuka

masam

dan

cemberut

dihadapan

orang

tua,

merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dll
e) Menyuruh orang tua
f) Menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau
mencemarkan nama baik orang tua
g) Memasukkan kemungkaran ke dalam rumah, misalnya alat musik,
menghisap rokok,
h) Malu mengakui orang tuanya. Sebagian orang merasa malu
dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya ketika status
sosialnya meningkat. Tidak diragukan lagi, sikap semacam ini
adalah sikap yang amat, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji
dan nista.
8) Sebab sebab anak durhaka kepada orang tua adalah :
a) Karena kebodohan
b) Jeleknya guruan orang tua dalam mendidik anak
c) Paradok, orang tua menyuruh anak berbuat baik tapi orang tua
tidak berbuat
d) Bapak dan ibunya dahulu pernah durhaka kepada orang tua
sehingga dibalas oleh anaknya
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9) Orang tua tidak membantu anak dalam berbuat kebajikan
a) Tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman atau guru.
b) Selalu menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dengan
baik
c) Saling bersikap menghormati antar peserta didik, dengan guru
dan warga sekolah yang lain
d) Tidak bersikap membedakan teman yang satu dengan teman yang
lain, hanya karena golongan dan sebagainya
e) Bersikap adil kepada teman
f) Menghormati pendapat yang diajukan oleh teman dalam
berkelompok, atau rapat kelas maupun organisasi di sekolah
g) Tidak menghina teman yang memiliki kekurangan
h) Tidak untuk mengganggu hak milik teman
i) Tidak untuk berkelahi atau menganiaya
j) Tidak mencampuri urusan pribadi teman
k) Berusaha untuk mencegah segala bentuk tindakan anarkis di
sekolah
l) Selalu melaksanakan ketertiban dan kedisiplinan
m) Menciptakan situasi kelas yang aman, nyaman dan tertib
n) Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung
jawab
o) Menghindari atau menjauhi segala macam bentuk perbuatan yang
tidak baik/perbuatan yang jahat
p) Tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas yang telah
disediakan oleh sekolah
q) Saling membantu teman yang sedang dalam kesusahan. Dalam hal
ini membantu kebaikan bukan keburukan.
r) Membantu teman yang tengah kesusahan juga sangat bermanfaat
contohnya membantu teman merapikan meja yang

107

Upaya penerapan Hak di Lingkungan Sekolah ini memiliki peran
serta yang sangat penting, karena selain kita mendapatkan
pelajaran PPKn, kita juga bisa langsung mempraktikannya di
lingkungan sekolah..
Penerapan ini tentu bisa mengundang peserta didik yang lain
untuk ikut mencoba menerapkan penegakan HAM di Lingkungan
Sekolah. Jika hal demikian benar-benar terjadi, maka suasana
belajar yang tertib akan tercipta dan berjalan dengan baik, tidak
ada kerusuhan entah itu kecil maupun besar., Serta menghargai
pendapat peserta didik yang lain juga sangat berharga bagi diri
kita, selain kita ikut menegakkan HAM, kita juga bisa menampung
pendapat teman dan menjadikan fikiran kita untuk selalu sigap
dalam berfikir mana yang baik/benar untuk dilakukan dengan
menyaring dari beberapa pendapat teman.
s) Membantu teman yang tengah kesusahan juga sangat bermanfaat
contohnya membantu teman merapikan meja yang tidak rapi
walau

bukan

jadwal

piketnya,

mempersilakan

untuk

meminjamkan buku kepadanya, dan lain-lain. Jika hal ini benarbenar tercipta, maka kebersamaan akan semakin terjalin dengan
erat
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Judul Bahan Bacaan 2
Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
Hak dan Kewajiban anak yang berada di Rumah
Hak Anak di Rumah secara garis besar sebagai berikut
1. Berhak Mendapatkan Kasih Sayang
2. Berhak Mendapatkan Perlindungan
3. Berhak untuk Bermain
4. Berhak Mendapatkan Kesehatan
5. Berhak Mendapatkan Pendidikan
Kewajiban Anak di Rumah
1. Kewajiban Belajar
2. Kewajiban Membantu Orang Tua.
3. Kewajiban Menjalankan Perintah Agama
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1. Memahami tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan
sehari-hari
Tanggung jawab sebagai warga
a.

melaksanakan tugas sampai tuntas

b.

tidak suka menunda pekerjaan

c.

menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu

d.

mengakui kesalahan

e.

melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya di kelas seperti
piket kebersihan

f.

melaksanakan peraturan sekolah dengan baik

g.

mengerjakan tugas/pekerjaan rumah sekolah dengan baik

h.

mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat waktu

i.

mengakui kesalahan, tidak melemparkan kesalahan kepada teman

j.

berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah

k.

menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam kelompok
di kelas/sekolah

l.

membuat laporan setelah selesai melakukan kegiatan

Judul Bahan Bacaan 3
Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai
warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari
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Pelaksanaan Hak dan Kewajiban peserta didik Di Sekolah
Kewajiban peserta didik disekolah antaranya adalah:
1. Siswa harus taat kepada Guru dan Kepala Sekolah.
2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban
sekolah.
3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman,
perabotan yang ada disekolah.
4. Membantu kelancaran pelajaran dikelas.
5. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya baik
dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
6. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama peserta didik.
7. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah.
8. Peserta didik yang membawa kendaraan harus meletakkan
kendaraannya ditempat yang sudah ditentukan.
9. Ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar.
10. Memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah
ditentukan.
11. Peserta didik berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran
Bendera Merah Putih yang diselenggarakan.
12. Memberikan keterangan Sakit,Izin atau Alpa dari orangtua bahwa
Anda berhalangan untuk sekolah.
13. Peserta didik-peserta didik wajib mengikuti pelajaran dan ulangan
disekolah.
Hak peserta didik di Sekolah :
1. Berhak mendapat perlakuan adil (nilai) dari guru dan perlindungan.
2. Berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan.
3. Berhak meminjam buku di perpustakaan.
4. Berhak mempunyai banyak teman.
5. Berhak menggunakan fasilitas yg ada disekolah.
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Hak dan Kewajiban Anak di Masyarakat
Anak-anak merupakan bagian dari warga masyarakat. Oleh karena itu, anak
juga memiliki hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Anak berhak
mengembangkan kemampuannya di masyarakat, baik dalam bentuk hobi atau
kegemaran ataupun kemampuan bersosialisai. Lingkungan masyarakat juga
berkewajiban memberikan fasilitas yang memadai bagi anak-anak untuk
mengembangkan potensi mereka.
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A. Penilaian sikap
Mata pelajaran PPKn di berbagai jenjang merupakan mata pelajaran yang
mengakomodasi kompetensi inti 1, 2, 3 dan 4 secara utuh. Selain mata
pelajaran agama. Berbeda dengan mata pelajaran yang lain yang tidak
mengukur ketercapaian kompetensi inti 1 dan 2 (spiritual dan soaial). Oleh
karena itu tanggung jawab mata pelajaran PPKn lebih berat ketimbang mata
pelajaran yang lain seperti (BI, Matematika, IPA, IPS, SBDP dan PJOK). PPKn
secara lugas diberi tanggung jawab untuk mengakomodasi pelaksanan
penilaian sikap dan perilaku dalam keseharian, yang merupakan
pembekajaran tidak langsung dan merupakan dampak pengiring dalam
sebuah pembelajaran. Kemendikbud (2016) menjelaskan bahwa penilaian
sikap adalah kegiatan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam aspek
perilaku. Penilaian sikap juga dimaknai pengukuran unsur afektif (perasaan)
yang terkait dengan kecenderungan berperilaku atau merespon sesuatu
objek. Implementasi kurikulum 2013 lebih menekankan pembentukan aspek
sikap daripada pengetahuan, hal ini memberikan porsi yang besar kepada
guru untuk menguasai penilaian sikap secara cermat.
Asek penilaian sikap yang diukur dalam kurikulum 2013 terdiri atas 2 bagian,
yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual (KI 1) merupakan
kompetensi perilaku yang dikaitkan dengan tanggung jawab siswa sebagai
makhluk tuhan YME, artinya fokus pada penilaian ketaatan dalam
menjalankan ibadah. Contoh sikap spritual antara lain berdoa dan bersyukur
atas nikmat yang diberikan tuhan. Sedangkan sikap sosial adalah
kemampuan siswa dalam menempatkan dirinya sebagai makhluk sosial
adalah kehidupan sehari-hari. Contoh sikap sosial antara lain: jujur, disiplin,
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berani, kerjasama, peduli, tanggung jawab, santun, rasa ingin tahu, mandiri,
kasih sayang dll.
Guru

merupakan

penilai

utama

aspek

sikap

melalui

kegiatan

pengamatan/observasi dan catatan atas respon perilaku siswa yang muncul
selama proses pembelajaran. Selain pengamatan langsung, penilaian sikap juga
dilakukan dengan cara konfirmasi untuk penguatan melalui penilaian diri dan
penilaian teman sebaya. Tahapan yang dilakukan guru dalam mengamati
sikap/perilaku siswa adalah:
a) Mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran
b) Mencatat perilaku siswa dengan lembar observasi/pengamatan
c) Menindak lanjuti hasil pengamatan
d) Mendeskripsikan perilaku peserta didik

Observasi adalah penilaian sikap yang dilakukan secara langsung melalui
pengamatan atas perubahan sikap yang terjadi dalam proses pembelajaran.
Perubahan tingkah laku siswa diamati melalui instrumen pengamatan untuk
dibandingkan dengan kriteria/standar keberhasilan yang telah ditetapkan.
Misal: untuk menilai kedisiplinan, maka guru harus mengamati perubahan
perilaku siswa secara konsisten dengan indikator yang mencerminkan sikap
disiplin diantaranya:
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(1)-mengikuti peraturan, (2) tertib dalam melaksanakan tugas, (3) hadir di
sekolah tepat waktu (4) masuk kelas tepat waktu, (5) memakai pakaian
seragam lengkap dan rapi, (6) tertib mentaati peraturan sekolah (7) piket
kebersihan kelas, (8) menunjukkan perhatian terhadap kebersihan
kelas/lingkungan sekolah, (9) mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat
waktu, (10) mengerjakan tugas/pekerjaan rumah dengan baik.

Contoh Instrumen Observasi Sikap

No Aspek yang diamati Tanggal
1

Jujur

2

Disiplin

3

Tanggung jawab

4

Santun

5

Peduli

Catatan pendidik (disi indikator penilaian
yang sudah muncul dan yang belum muncul)
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A. Pembahasan Soal-soal
Soal-soal yang berkembang di sekolah antara lain dicontohkan berikut ini:

Analisis

Level Kognitif

:

L_2

Indikator

:

Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai
anggota keluarga dan warga sekolah

:

Membandingkan hak dengan kewajiban anak di

Kunci
Indikator
pengayaan

sekolah

Pernyataan

:

Identifikasi kewajiban siswa di sekolah

Pertanyaan

:

Perilaku yang merupakan kewajiban siswa di
lingkungan sekolah

Materi dan
pemahaman
yang
diperlukan

:

Hak dan Kewajiban anak di sekolah
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Disiapkan 4 gambar. Peserta didik harus dapat
mengidentifikasi kewajiban siswa di sekolah
Secara tegas
 Gambar nomor 1 tentang suasana siswa
sedang belajar di dalam kelas dan guru
sedang memberikan pelajaran
 Gambar nomor 2 tentang suasana siswa
sedang bermain di lapangan..
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Pembahasan

Gambar nomor 3 tentang suasana siswa
sedang kerja bakti membersihkan kelas
Gambar nomor 4 tentang suasana siswa
sedang terbaring sakit di rumah sakit dan di
infus

Soal nomor 16 tersebut termasuk soal yang
kurang baik. Karena:
1) Gambar-gambar yang disediakan tidak
homogen.
2) Soal dalam bentuk pilihan ganda dan
Pertanyaan yang di angkat tentang
kewajiban siswa di sekolah.
3) Gambar nomor 2 tidak mencerminkan
suasana anak bermain di halaman sekolah.
Karena yang nampak adalah anak-anak
sedang bermain dilapangan umum. Tidak ada
latar belakang sekolah. Sehingga alternatif
jawaban untuk gambar nomor 2 tidak akan
terpilih.
4) Tetapi alternatif jawaban ada pada gambar
yang tidak mencerminkan bahwa suasananya
tidak sedang berada di sekolah (gambar
nomor 4 adalah suasana anak sedang sakit
dan sedang mendapat perawatan di rumah
sakit) di infus. Sehingga alternatif jawaban
pada gambar nomor 4 ini tidak akan terpilih.

5) Jika pertanyaan menghendaki jawaban
tentang siswa di sekolah, maka sebaiknya
gambar yang di angkat adalah suasana
kegiatan siswa di sekolah. Bukan di tempat
lain.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pembelajaran yang berorientasi pemikiran tingkat tinggi sekaligus untuk
meningkatkan kecakapan Abad 21, pembelajaran dan penilaian harus
dikembangkan sampai dengan level penalaran (C4, C5, dan C6) atau yang kita
kenal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking
skills (HOTS). Kemampuan berpikir tingkat tinggi memberi penekanan pada
(a) Mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks lain; (b) Memilih,
memproses, dan menerapkan informasi; (c) Melihat keterkaitan antara
beberapa informasi yang berbeda; (d) Menggunakan informasi untuk
menyelesaikan masalah; dan (e) Menguji informasi dan gagasan secara kritis
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017 – 2018
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: PPKn

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: Dyah Sriwilujeng

KOMPETENSI DASAR
3.2 Menganalisis
pelaksanaan kewajiban,
hak, dan tanggung jawab
sebagai warga negara
beserta dampaknya
dalam
kehidupan sehari-hari

Buku Sumber :

C5

Evaluasi

VI

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Semua anak mempunya kewajiban dan sekaligus hak
yang sama . Amatilah gambar-gambar di bawah ini
dengan seksama. Kemudian pilihlah gambar nomor
berapa yang termasuk kewajiban sebagai peserta didik

LINGKUP MATERI
Hak, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai
warga masyarakat, dan
warga negara
MATERI
Hak, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai
warga sekolah, masyarakat
dan negara
INDIKATOR SOAL
Disajikan bberapa gambar
tentang hak, kewajiban di
lingkungan sekolah seharihari

Analisis

A. Gambar Nomor 1
Kunci
Jawaban

B. Gambar Nomor 2

C

D. Gambar Nomor 4

C.

Gambar Nomor 3

119

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2017 – 2018
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: PPKn

KOMPETENSI DASAR
3.2 Menganalisis
pelaksanaan kewajiban,
hak, dan tanggung jawab
sebagai warga negara
beserta dampaknya
dalam
kehidupan sehari-hari

Buku Sumber :

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: Dyah Sriwilujeng
C5

Evaluasi

VI

Analisis

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Hak anak di rumah berbeda dengan hak anak ketika
berada di sekolah. Demikian juga dengan kewajiban.
Dari ke 4 gambar di bawah ini diskripsikan secara
singkat. Kegiatan nomor berapa bahwa peserta didik
termasuk sedang memperoleh hak nya!

Kunci
Jawaban

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

LINGKUP MATERI
Hak, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai
warga masyarakat, dan
warga negara
MATERI
Hak, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai
warga sekolah, masyarakat
dan negara
INDIKATOR SOAL
Disajikan bberapa gambar
tentang hak, kewajiban di
lingkungan sekolah seharihari
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Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat tinggi harus dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah ringkasan keterkaiutan KD,
kenyataan hidup, pembelajaran dan soal.
Kompetensi Dasar
1.2

Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan
sehari-hari di rumah (A-5)

2.2

Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah (A-5)

3.2

Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di
rumah (C-1 : Faktual)

4.2

Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di rumah (P-3)

Kehidupan sehari-hari
Berbagai contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari siapapun, dimanapun
tidak dapat lepas dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang wajib di
taati dan dipatuhi. Baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Untuk itu
diperlukan tatanan yang dapat menjadi acuan dalam pergaulan sehari-hari,
agar tidak terjadi pemaksaan kehendak antara yang satu dengan yang lain.
Setiap orang memiliki hak yang sama demikian juga memiliki kewajiban yang
sama pula. Hak yang melekat pada diri seseorang yang sama dimiliki oleh
orang lain.
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Pembelajaran
Menggunakan discovery learning dan project beased learning dan lebih banyak
menggunakan metode diskusi, dengan harapan seluruh peserta didik dapat
ber eksplorasi sesuai dengan pemahaman masing-masing.
Soal
Dikembangkan soal HOTS, khususnya dalam hal pengembangan pemahaman
pengetahuan menggunakan stimulus berupa ilustrasi tentang pelaksanaan
kegiatan yang bersifat kontekstual, dan soal yang ditanyakan haruslah berada
pada level penalaran yang mencakup C4, C5, dan C6.
Mata pelajaran PPKn di SD ini mengakomodasi kompetensi inti secara
lemngkap (KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4).
Oleh karena itu penilaian yang dilakukan seyogyanya mengakomodasi hasil
penilaian yang mencerminkan hasil penilaian dari dampak pembelajaran dan
juga dapat memiliki hasil dampak pengiringnya. Penilaian dilakukan secara
lengkap (Autentic Assessment)

122

Unit Pembelajaran
Kewajiban dan Hak sebagai Anggota Keluarga,
Warga Sekolah, Warga Masyarakat dan Negara

Bapak/Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran yang membahas mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini meliputi
muatan kompetensi yang berdampak langsung dan tidak langsung. Dampak
pembelajaran dengan muatan materi yang dapat mengantarkan peserta
didik untuk menjadi penerus bangsa, menjadi anggota keluarga, menjadi
warga sekolah dan pada muaranya menjadi warga negara yang baik,
berkomitmen, berdedikasi, memiliki iman dan takwa, bertanggung jawab,
jujur, Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,
guru dan tetangganya serta cinta tanah air.

Setelah mengikuti

pembelajaran sub unit ini, cobalah Bapak Ibu peserta untuk lebih peka
terhadap kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah, sekolah,
maupun lingkungan tempat tinggalnya. Galilah kehidupan nyata yang dapat
dijadikan bahan untuk memberi stimulus/ rangsangan pada siswa.
Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari siswa berkaitan dengan norma/
aturan hak, kewajiban dan tanggung jawab individu akan membantu siswa
lebih memahami dan menerima posisi diri dalam pergaulan dengan
sesamanya.
Perencanaan yang dipersiapkan dalam hal penilaian proses dan hasil
belajar dapat dilakukan secara utuh yaitu menilai sikap spiritual (KI-1) nilai
sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4). Periksa
kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak, apakah sudah memenuhi
kriteria berpikir tingkat tinggi?
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Kompetensi Inti 1 dan 2 meliputi sikap spiritual dan sikap sosial jika
dikaitkan dengan kewajiban guru menanamkan dan membelajarkan mata
pelajaran PPKn secara kognitif guru berkewajiban mengantarkan peserta
didik agar supaya menjadi anak bangsa sebagai penerus dan sebagai
generasi muda dapat menjadi warga negara yang cerdas, terampil,
bertanggung jawab, jujur, komitmen, memiliki etos kerja, berkepribadian
sebagai bangsa Indonesia yang ramah.
Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi
juga dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan
demikian, selain meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi,
pembelajaran dan penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran
bermakna.
Guru yang mengajar di sekolah dasar adalah sebagai guru kelas yang
bertanggung jawab melakukan pembelajaran dengan pendekatan tematik.
Yang mengakomodasi berbagai mata pelajaran. Untuk mata pelajaran
PPKn substansi materi meliputi ruang lingkup 1) Pancasila, 2) UUD 1945,
3) Bhineka Tunggal Ika dan 4) NKRI. Dari ke empat ruang lingkup tersebut
secara sikap dan perilaku diharapkan dampak pengiring sebagai hasil akhir
dari pembelajaran PPKn dapat mengantarkan peserta didik dalam bersikap
dan berperilaku yang meliputi pendidikan karakter. Ada 5 nilai utama yang
diharapkan dapat terinternalisasi yaitu nilai Religiusitas, Nasionalisme,
Kemandirian, Gotong Royong dan Integritas. Apa dan bagaimana cara
melaksanakannya, maka dapat dilihat di dalam kompetensi inti 1, 2, 3, dan
4 secara utuh.
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Paket Unit Pembelajaran
Norma, Hak, dan Kewajiban
Dalam Kehidupan Sehari-hari

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,
pembelajaran

guru

dituntut

sehari-hari.

untuk

Bahkan

menerapkan

dituntut

untuk

dalam

kegiatan

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 positif kepada kinerja guru dan kemajuan pendidikan di
Indonesia.
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Paket Unit Pembelajaran
Norma, Hak, dan Kewajiban
Dalam Kehidupan Sehari-hari
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