
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

 

Satuan Pendidikan : SMP / MTs Kabupaten Siak 

Mata Pelajaran : IPS 

Materi Pokok  : Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan 

                      kebangsaan  

Sub Materi  : Konflik dalam kehidupan sosial saat pandemi covid-19 

Kelas/ Semester : 8/ Ganjil 

Alokasi Waktu : 2 X 40 Menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
3.2. Menganalisis pengaruh interaksi sosial 

dalam ruang yang berbeda terhadap 

kehidupan sosial budaya serta 

pengembangan kehidupan kebangsaan 

- Mendeskripiskan pengaruh interaksi sosial 

yang terjadi terhadapa timbulnya konflik di 

masyarakat  

- Menganalisis dampak dari konflik yang 

terjadi di masyarakat berkaitan Covid-19 

 

4.1  Menyajikan hasil analisis tentang 

pengaruh interaksi sosial dalam ruang 

yang berbeda terhdap kehidupan sosial 

dan budaya serta pengembangan 

kehidupan kebangsaan 

 

- Merancang susunan kegiatan yang dapat 

mengurangi dampak konflik selama masa 

pendemi Covid-19 

 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui metode think pair share peserta didik dengan tepat dapat: 

Mendeskripsikan,menyampaikan gagasan,argumen dan cerita,mengkonstruksi pengetahuan baru 

serta merancang kegiatan untuk mengatasi terjadinya konflik saat pandemi covid-19 dengan 

penuh tanggung jawab,rasa syukur,percaya diri dan santun. 

 

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru menyampaikan salam kepada peserta didik dan mengajak 

berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, serta mengecek 

kehadiran siswa yang aktif 

2. Guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat 

belajar dan menjaga kesehatan ditengah pandemi covid 19. 

3. Guru memberikan games konsentrasi untuk menstimulus siswa 

sebelum dimulai pembelajaran 

4. Guru menjelaskan aktivitas yang akan di lakukan dan cara 

pengerjaannya 

 

10 menit 



 

PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap  :  Observasi/Jurnal 

b. Pengetahuan :  Tes Tulis, Penugasan 

c. Keterampilan :  Non Tes yaitu menggunakan observasi pada kegiatan diskusi dan 

presentasi 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 1. Guru memberikan apersepsi mengenai materi yang disampaikan 

2. Guru menyampaikan isi materi dengan menyajikan gambar  

3. Guru memberikan pertanyaan  mengenai konflik dalam kehidupan 

sehari-hari dan memberi kesempatan siswa untuk berfikir masing-

masing durasi 4-5 menit (thinking) 

Pada tahap ini Peserta didik membutuhkan penjelasan bahwa 

berbicara atau mengerjakan bukan bagian dari berfikir 

4. Peserta didik diminta untuk berpasangan dengan temannya 

(Pairing) 

5. Siswa berdiskusi dengan pasangannya dan mengerjakan Lembar 

Kerja yang dibagikan guru dengan panduan pertanyaan yang ada 

di LKPD 

6. Peserta didik bekerja sama dengan pasangannya untuk membahas 

pertanyaan dengan menggali informasi dari berbagai sumber, 

(secara offline) 

7. Masing-masing pasangan diberikan kesempatan untuk 

mendeskripsikan,menyampaikan gagasan,argumen dan 

cerita,mengkonstruksi pengetahuan baru serta merancang kegiatan 

untuk mengatasi terjadinya konflik saat pandemi covid-19 dengan 

penuh tanggung jawab,rasa syukur,percaya diri dan santun. 

(sharing) serta melakukan eksplorasi mengenai kegiatan yang 

dapat dilakukan untuk menghindari/mengatasi konflik saat 

pandemi. 

8. Peserta didik bersama guru mendiskusikan hasil jawaban 

9. Peserta didik mendapatkan kesempatan untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

10. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi  

 

60 menit 

Penutup 1. Peserta didik diminta melakukan refleksi  

2. Guru memotivasi peserta didik agar tetap semangat belajar di 

rumah dan selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak terkait 

covid 19. 

3. Guru memberikan tugaspembelajaran untuk pertemuan yang akan 

datang 

10 menit 



2. Instrumen penilaian 

a. Sikap (terlampir) 

b. Pengetahuan (terlampir) 

c. Keterampilan (terlampir) 
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