
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan pendidikan   : SMP  

Mata pelajaran    : PKN 

Kelas / semester   : VIII / GANJIL 

Materi pokok / sub materi  : Makna pancasila sebgai dasar negara 

Alokasi waktu    : 3 Jp 

Tujuan pembelajaran   : Peserta didik dapat menjelaskan  makna pancasila sebagai dasar   

   negara 

Pertemuan  1 

Langkah – langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan awal 

 Peserta didik menyiapkan diri terkait kesipan belajar di kelas dengan mengecek 

kebersihan dan berdoa. 

 Guru mngucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik. 

 Guru memotivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti 

 Peserta didik mengamati vidio pembelajaran dan modul yang disiapkan  guru. 

 Peserta didik mengidentifikasi makna pancasila sebagai dasar negara. 

 Peserta didik mengisi lembaran kerja peserta didik yang dibagikan oleh guru. 

 Peserta didik mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan.  

Kegiatan penutup  

 Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan melaksanakan refleksi 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan salam menutup kegiatan pembelajaran 

Peserta didik mengumpulkan LK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan  (LK yang sudah 

selesai) ke posko sekolah  atau mengantarkan lansung ke gurunya dengan memperhatikan 

protokol  kesehatan COVID – 19 / dikirim lewat WA  

Penilaian  

PENILAIAN SIKAP : Observasi kesiapan siswa mengerjakan LK 

PENILAIAN PENGETAHUAN : Observasi penilaian pengetahuan dilakukan secara test tertulis 

PENILAIAN KATERAMPILAN : Portofolio 

 

MENGETAHUI       Sungai Apit,    juli 2020 

KEPALA SMP       Guru PKN 

     

_____________________      ______________________ 

NIP.       NIP.  

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan pendidikan   : SMP  

Mata pelajaran    : PKN 

Kelas / semester   : VIII / GANJIL 

Materi pokok / sub materi  : Fungsi pacasila sebagai dasar negara  

Alokasi waktu    : 3 Jp 

Tujuan pembelajaran   : Peserta didik dapat menelaah makna pancasila sebagai dasar   

 negara 

Pertemuan  2 

Langkah – langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan awal 

 Peserta didik menyiapkan diri terkait kesipan belajar di kelas dengan mengecek 

kebersihan dan berdoa. 

 Guru mngucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik. 

 Guru memotivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti 

 Peserta didik mengamati vidio pembelajaran dan modul yang disiapkan  guru. 

 Peserta didik mengidentifikasi makna pancasila sebagai dasar negara. 

 Peserta didik mengisi lembaran kerja peserta didik yang dibagikan oleh guru. 

 Peserta didik mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan.  

Kegiatan penutup  

 Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan melaksanakan refleksi 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan salam menutup kegiatan pembelajaran 

Peserta didik mengumpulkan LK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan  (LK yang sudah 

selesai) ke posko sekolah  atau mengantarkan lansung ke gurunya dengan memperhatikan 

protokol  kesehatan COVID – 19 / dikirim lewat WA  

Penilaian  

PENILAIAN SIKAP : Observasi kesiapan siswa mengerjakan LK 

PENILAIAN PENGETAHUAN : Observasi penilaian pengetahuan dilakukan secara test tertulis 

PENILAIAN KATERAMPILAN : Portofolio 

 

MENGETAHUI       Sungai Apit,    juli 2020 

KEPALA SMP       Guru PKN 

     

_____________________      ______________________ 

NIP.       NIP.  

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan pendidikan   : SMP  

Mata pelajaran    : PKN 

Kelas / semester   : VIII / GANJIL 

Materi pokok / sub materi  : Makna pancasila sebgai pandangan hidup bangsa  

Alokasi waktu    : 3 Jp 

Tujuan pembelajaran   : Peserta didik dapat menjelaskan makna pancasila sebagai

 pandangan hidup bangsa  

Pertemuan  3 

Langkah – langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan awal 

 Peserta didik menyiapkan diri terkait kesipan belajar di kelas dengan mengecek 

kebersihan dan berdoa. 

 Guru mngucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik. 

 Guru memotivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti 

 Peserta didik mengamati vidio pembelajaran dan modul yang disiapkan  guru. 

 Peserta didik mengidentifikasi makna pancasila sebagai dasar negara. 

 Peserta didik mengisi lembaran kerja peserta didik yang dibagikan oleh guru. 

 Peserta didik mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan.  

Kegiatan penutup  

 Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan melaksanakan refleksi 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan salam menutup kegiatan pembelajaran 

Peserta didik mengumpulkan LK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan  (LK yang sudah 

selesai) ke posko sekolah  atau mengantarkan lansung ke gurunya dengan memperhatikan 

protokol  kesehatan COVID – 19 / dikirim lewat WA  

Penilaian  

PENILAIAN SIKAP : Observasi kesiapan siswa mengerjakan LK 

PENILAIAN PENGETAHUAN : Observasi penilaian pengetahuan dilakukan secara test tertulis 

PENILAIAN KATERAMPILAN : Portofolio 

 

MENGETAHUI       Sungai Apit,    juli 2020 

KEPALA SMP       Guru PKN 

     

_______________________      _______________________ 

NIP.       NIP.  

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan pendidikan   : SMP 

Mata pelajaran    : PKN 

Kelas / semester   : VIII / GANJIL 

Materi pokok / sub materi  : Arti penting pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup 

Alokasi waktu    : 3 Jp 

Tujuan pembelajaran   : Peserta didik dapat menjelaskan arti penting pancasila sebagai dasa

 negara dan pandangan hidup 

Pertemuan  4 

Langkah – langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan awal 

 Peserta didik menyiapkan diri terkait kesipan belajar di kelas dengan mengecek 

kebersihan dan berdoa. 

 Guru mngucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik. 

 Guru memotivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti 

 Peserta didik mengamati vidio pembelajaran dan modul yang disiapkan  guru. 

 Peserta didik mengidentifikasi makna pancasila sebagai dasar negara. 

 Peserta didik mengisi lembaran kerja peserta didik yang dibagikan oleh guru. 

 Peserta didik mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan.  

Kegiatan penutup  

 Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan melaksanakan refleksi 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan salam menutup kegiatan pembelajaran 

Peserta didik mengumpulkan LK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan  (LK yang sudah 

selesai) ke posko sekolah  atau mengantarkan lansung ke gurunya dengan memperhatikan 

protokol  kesehatan COVID – 19 / dikirim lewat WA  

Penilaian  

PENILAIAN SIKAP : Observasi kesiapan siswa mengerjakan LK 

PENILAIAN PENGETAHUAN : Observasi penilaian pengetahuan dilakukan secara test tertulis 

PENILAIAN KATERAMPILAN : Portofolio 

 

MENGETAHUI       Sungai Apit,    juli 2020 

KEPALA SMP       Guru PKN 

     

________________________      _______________________ 

NIP.       NIP.  

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan pendidikan   : SMP  

Mata pelajaran    : PKN 

Kelas / semester   : VIII / GANJIL 

Materi pokok / sub materi  : Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi pancasila dalam   

 kehidupan bernegara  

Alokasi waktu    : 3 Jp 

Tujuan pembelajaran   : peserta didik dapat menerapkan an menyadari menyadari 

pentingnya kedudukan dan fungsi pancasila dalam kehidupan bernegara 

Pertemuan  5 

Langkah – langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan awal 

 Peserta didik menyiapkan diri terkait kesipan belajar di kelas dengan mengecek 

kebersihan dan berdoa. 

 Guru mngucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik. 

 Guru memotivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti 

 Peserta didik mengamati vidio pembelajaran dan modul yang disiapkan  guru. 

 Peserta didik mengidentifikasi makna pancasila sebagai dasar negara. 

 Peserta didik mengisi lembaran kerja peserta didik yang dibagikan oleh guru. 

 Peserta didik mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan.  

Kegiatan penutup  

 Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan melaksanakan refleksi 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan salam menutup kegiatan pembelajaran 

Peserta didik mengumpulkan LK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan  (LK yang sudah 

selesai) ke posko sekolah  atau mengantarkan lansung ke gurunya dengan memperhatikan 

protokol  kesehatan COVID – 19 / dikirim lewat WA  

Penilaian  

PENILAIAN SIKAP : Observasi kesiapan siswa mengerjakan LK 

PENILAIAN PENGETAHUAN : Observasi penilaian pengetahuan dilakukan secara test tertulis 

PENILAIAN KATERAMPILAN : Portofolio 

 

MENGETAHUI       Sungai Apit,    juli 2020 

KEPALA SMP       Guru PKN 

     

________________________      ______________________ 

NIP.       NIP.  

 


