
Model KTSP SMP Kab. ...

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 1.1 /VII/1

Nama Sekolah : SMP
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / semester : VII / I
Standar Kompetensi : 1     Menunjukan sukap poisitif terhadap norma-norma yang berlaku dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Kompetensi dasar : 1.1. mendiskripsikan hakekat norma-norma kebiasaan adat istiadat

peraturan yang  berlaku dalam masyarakat
Indikator :

 Menjelaskan hakekat norma
 Menjelaskan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat
 Menguraikan macam-macam norma
 Membedakan berbagai macam norma

Alokasi Waktu : 6 X 40 menit ( 3 X pertemuan )

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai Proses pembelajaran siswa dapat :
1. Menjelaskan pengertian norma
2. Menjelaskan tujuan norma
3. Menjelaskan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat
4. Menguraikan macam norma

B. Materi pembelajaran :
1. Pengertian norma
2. Tujuan norma
3. Pentingnya norma
4. Macam norma
5. Perbedaan norma yang ada dalam masyarakat

C. Metode pembelajaran
Resitasi dan diskusi

D. langkah-langkah kegiatan dan pembelajaran

No Pertemuan Kegiatan Belajar Waktu Ket
1

2

3. .

I Pendahuluan
a. Apersepsi  dan motifasi :

 Penjajagan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan

 Informasi kompetensi yang ingin dicapai

Kegiatan Inti
a. Penjelasan konsep secara umum tentang pengertian

norma yang berlaku kususnya di lingkungan sekitar
siswa

b. Tanya jawab tentang contoh norma yang ada di
masyarakat.

c. Diskusi dengan teman semeja tentang arti pentingnya
norma dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Presentasi , dilanjutkan pembahasan dan penarikan
kesimpulan

10

60

10
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Penutup
a. Guru menyimpulkan materi
b. Pemberian PR

2 II Apersepsi dan Motivasi
- Pembahasan PR

Kegiatan Inti :
a. Siswa menelaah buku materi untuk menguraikan

macam-macam norma yang berlaku di
masyarakat

b. Siswa membentuk kelompok kecil ( 1
kelompok/4-5 orang) untuk membuat contoh-
contoh pelaksanaan dan pelanggaran masing-
masing norma yang berlaku di masyarakat .

c. Presentasi hasil diskusi kelompok
d. Pembahasan dan pembenaran

Penutup :
a. Guru menyimpulkan materi
b. Pos tes

10

60

10

3 III Apersepsi dan motivasi :
a. Tanya jawab materi yang lalu.
b. Informasi kompetensi yang akan dicapai

Kegiatan Inti :
a. Pembentukan kelompok kecil ( 1 kelompok/ 4-5

orang)
b. Masing-masing kelompok mengambil kartu soal
c. Masing-masing anggota kelompok menelaah

soal
d. Mengelompok sesuai nomor soal
e. Pembahasan soal dalam kelompok (team ahli)
f. Kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan

hasil di team ahli
g. Presentasi hasil diskusi dan tanggapan
h. Pembahasan dan pembenaran

Penutup
a. Guru menyimpulkan materi
b. Pos tes
c. Refleksi

10

50

20

E. Sumber Belajar
c. Buku materi PKN Kelas VII
d. Artikel atau berita di media masa

F. Penilaian
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran
a. Sebelum atau proses test memberi pertanyaan secara lisan untuk melakukan penjajakan

materi atau kopetensi yang akan di pelajari
b. Selama proses pembelajaran yaitu pelaksanaan aktifitas siswa berdiskusi dengan instrumen

rubik pengamatan.
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No Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Nilai
A B C D E

Aspek yang dinilai
a. Kerjasama dalam kelompok / keaktifan
b. Uraian yang disampaikan jelas dan tepat
c. Mudah dimengerti/ dipahami
d. Suara jelas
e. Distribusi pendapat dalam kelompok

C. Sesudah proses pembelajaran dengan post tes tertulis
Petunjuk :
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat
1. Jelaskan apa yang dimaksut dengan norma
2. Sebutkan 2 ( dua ) tujuan norma
3. Sebutkan macam-macam  norma
4. Bedakan antara norma kesopanan dan norma kesusilaan
5. Jelaskan mengapa dalam masyarakat masih diperlukan adanya norma hukum pada sudah

ada tiga norma lain

Mengetahui …...................., .......................2007

Kepala SMP Guru Mata Pelajaran PKn

( . . .   . . . . . .  . . . . . . . .) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nomor : 1.2 /VII/1

Nama Sekolah : SMP……………………………..
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester :VII / 1
Standar Kompetensi : 1. Menunjukan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kompetensi Dasar : 1.2. Menjelaskan hakekat dan arti penting hukum bagi warga negara
Indikator : *   Menjelaskan pengertian hukum

*  Mendiskripsikan jenis hukum menurut sifat, bentuk, dan isinya
*  Menjelaskan pentingnya norma hukum dalam bernegara
* Menjelaskan tujuan dan fungsi ditetapkannya hukum dalam suatu negara

Alokasi Waktu : ( 8 x 40 Menit ) ( 4 x Pertemuan )

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai proses pembelajaran, siswa dapat :
1. Menjelaskan pengertian hukum
2. Menjelaskan jenis hukum
3. Menjelaskan pentingnya norma hukum dalam kehidupan bernegara
4. Menjelaskan tujuan ditetapkan hukum
5. Menjelaskan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat
6. Menjelaskan prinsip negara hukum

B. Materi Pembelajaran
1. Pengertian hukum
2. Penggolongan hukum
3. Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara
4. Tujuan  ditetapkannya hukum
5. Perbedaan antara hukum publik dan hukum privat
6. prinsip negara hukum

C. Metode Pembelajaran
Resitasi

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

No Pertmuan Kegiatan Belajar Waktu Ket
1

2.

I Pendahuluan
a. Apresepsi dan  Motivasi

 Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanggungan kompetensi yang
akan diajarkan

 Informasi kompetensi yang ingin dicapai

Kegiatan Inti
a. Penjelasan konsep secara umum tentang

pengertian hukum dalam kehidupan sehari-hari
b. Siswa membagi diri dalam kelompok a! kelompok 5

( Lima )
c. Dengan dibawah bimbingan guru siswa untuk

mengkaji / mengelolah materi dengan berkunjung
di perpustakaan

d. Siswa membuat rangkuman hasil telaah buku teks
atau buku sumber lain tentang pengertian hukum
dan penggolongan hukum.

10 menit

60 menit

10 menit
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3.

1.

2

3

II

Penutup
a. Dengan dibawah bimbingan guru siswa

menyempurnakan hasil telaah buku
b. Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah untuk

memperbaiki dan menyempurnakan hasil telaah
rangkuma

Pendahuluan
a. Apersiapsi dan motivasi

 Penjajagan persiapan belajar siswa dengan
menanyakan tugas rumah

Kegiatan Inti
a. Siswa membentuk kelompok kecil ( 1 klp/4-5

siswa)
b. Penjelasan tugas kelompok
c. Siswa diskusi kelompok
d. Presentasi dan pembenaran
PENUTUP
a. guru menyimpulkan materi hasil diskusi
b. post tes

10 menit

50 menit

20 menit

1 III Pendahuluan :
Apersepsi dan motivasi : tanya jawab materi yang lalu
Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
Kegiatan Inti :
a. Penjelasan singkat oleh guru tentang

pengertian hukum publik dan hukum privat
b.  Siswa membagi diri dalam kelompok a! kelompok

5       ( Lima )
c. Dengan dibawah bimbingan guru siswa untuk

mengkaji / mengelolah materi dengan berkunjung
di perpustakaan

d. Siswa membuat rangkuman hasil telaah buku teks
atau buku sumber lain tentang perbedaan  hukum
privat dan hukum publik.

Penutup
a. Dengan dibawah bimbingan guru siswa

menyempurnakan hasil telaah buku
b. Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah untuk

membuat kliping tentang pelaksanaan dan
pelanggaran hukum publik dan hukum privat.

10 menit

55 menit

15 menit

4 IV Pendahuluan
a. pembahasan tugas rumah
b. penyampaian kompetensi yang akan dicapai

Kegiatan Inti :
a. Penjelasan singkat tentang negara hukum
b. Tanya jawab tentang prinsip negara hukum
c. Tanya jawab tentang  bukti bahwa Indonesia

adalah negara hukum
Penutup :

a. Guru menyimpulkan materi
b. Pos tes

10 menit

50 menit

20 menit

E. Sumber belajar
a. Buku materi PKn VII
b. Buku lain KUHP.
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F. PENILAIAN
Penilaian di lakukan sebelum selama setindak proses pembelajaran.
a. Sebelum / pro test, memberi pertanyan secara lesan sebagai penjajakan kopetensi yang di

bahas bersama,
b. Selama proses pembelajaran yaitu fasilitas siswa dalam mengkaji buku dengan materi

kurikulum
c. Penilaian proyek hasil rangkuman

No Siswa Aspek yang dinilai Skor Nilai
A B C D

Aspek yang di nilai :
a. Ketepatan waktu mengupulkan tugas
b. Kerapian tugas
c. Kelengkapan hasil rangkuman
d. Tulisan dapat terbaca
e. Sesudah proses pembelajaran dengan post tes tertulis

A. Petunjuk :
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat !
1. Tujuan ditetapkannya hukum adalah  . . . . .

a. Terwujudnya keadilan dan ketertipan
b. Memperkokoh persatuan dan kesatuan
c. Lancarnya roda pemerintahan
d. Tercukupnya kebutuhan hidup

2. Tindak kriminal pencurian termasuk pelanggaran hukum
a. Pidana
b. Perdata
c. Sipil
d. Publik

3. Ciri utama norma hukum adalah . . . . . .
a. Luas dan memaksa
b. Tegas dan memaksa
c. Feksibel dan mengikat
d. Terhimpit dan disahkan oleh pihak berwenag

4. Pernyataan
1. Utang piutang
2. Sewa menyewa
3. Pembagian warisan
4. Penganiyayaan

Pernyataan diatas yang termasuk permasalahan hukum perdata sesuai dengan nomor . . . .
a. 1, 2, dan tiga
b. 2 dan 4
c. 1 dan 3
d. 4

5. Tugas jaksa adalah  . . . . .
a. Mengadakan penyelidikan hukum
b. Melakukan penagkapan seseorang yang dianggap melanggar hukum
c. Memutuskan suatu perkara
d. Melakukan penuntutan suatu perkara
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B. Petunjuk :
Jawablah pertanyan di bawah ini dengan tepat dan jelas

1. Jelaskan mengapa hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara
2. Bedakan antara hukum privat dan hokum publik
3. Bedakan antara terdakwa dan terpidana
4. Sebutkan 2 ( dua ) tujuan ditetapkannnya hukum

Mengetahuai, ………….., ………………….2007

Kepala Sekolah Guru Mapel PKn

(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (  . . . … . .. . . . . . . . .)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nomor : 1.3 /VII/1

Nama Sekolah : SMP ………………………..
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/ Semester : VII / Satu

Standar Kompetensi : 1.  Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kompetensi Dasar : 1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan
peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

Indikator : - Menjelaskan pentingnya penerapan norma, kebiasaan dan adat
istiadat yang berlaku dalam masyarakat

- Mengamati kasus-kasus pelanggaran norma yang terjadi dalam
masyarakat

Alokasi waktu : 4 x 40 Menit ( 2 x Pertemuan )

A.Tujuan Pembelajaraan
Setelah proses pembelajaran selesai, siswa dapat :

- Menguraikan contoh-contoh penerapan norma, kebiasaan dan adat
istiadat dalam kehidupan masyarakat

- Menjelaskan pentingnya penerapan norma, kebiasaan dan adat istiadat
dalam kehidupan masyarakat

- Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran norma yang terjadi dalam
masyarakat

B. Materi Pembelajaran :
- Contoh-contoh penerapan norma, kebiasaan dan adat dalam kehidupan

masyarakat
- Pentingnya penerapan norma, kebiasaan dan adat istiadat dalam

kehidupan masyarakat
- Kasus-kasus pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat

C. Metode
Ceramah bervariasi, Penugasan, Diskusi kelas

D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaraan
Pertemuan 1:

Pendahuluan (10 Menit)
a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indicator yang akan dicapai melalui kegiatan

pembelajaran tentang kehidupan bermasyarakat
b. Siswa mencermati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan guru berkenan

dengan penjelasan guru mengenai kehidupan bermasyarakat
c. Siswa menyimak penjelasan atau klarifikasi guru tentang jawaban-jawaban yang diberikan

siswa
d. Siswa membagi diri ke dalam kelompok-kelompok yang diminta guru untuk mengerjakan

dan menjawab berbagai pertanyaan yang ada dalam LKS
Kegiatan Inti (60 Menit)

a. Siswa membaca dan mendiskusikan serta mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam LKS
b. Siswa dengan difasilitasi oleh guru mendiskusikan dan membahas LKS
c. Siswa menyimak dan mencermati uraian materi poko tentang pentingnya penerapan norma,

kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat serta contoh-contoh
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

d. Siswa dengan difasilitasi guru, mengerjakan dan mendiskusikansoal-soal yang ada dalam
LKS



Model KTSP SMP Kab. ...

e. Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru mengenai konsep-konsep inti yang
berkaitan dengan pentingnya penerapan norma, kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku
dalam masyarakat

f. Siswa berperan aktif dalam kegiatan Tanya jawab kelas yang difasilitasi oleh guru
g. Siswa mengerjakan tugas-tugas kelompok
h. Siswa mempresentasikan hasil tugas kelompok.

Kegiatan Penutup (10 menit)
a. Siswa dengan dibimbing dan difasilitasi guru membuat rangkuman materi tentang

pentingnya penerapan norma, kebiasaan dab adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat
serta contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

b. Siswa mencatat tugas-tugas kegiatan yang diberikan guru

Pertemuan 2:
Pendahuluan (10 menit)

a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai melalui kegiatan
penugasan tentang kasus-kasus pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat

b. Siswa membagi diri kedalam kelompok-kelompok yang diminta guru untuk melaporkan dan
mempresentasikan tugas tentang kasus-kasus pelanggaran norma yang terjadi dalam
masyarakat

Kegiatan Inti (60 menit)
a. Siswa dengan difasilitasi oleh guru mempresentasikan laporan tentang jenis dan jumlah

pelanggaran terhadap norma, kebiasaan dan adat istiadat yang terjadi di masyarakat sekitar
tempat tinggalnya secara berkelompok

b. Siswa berperan secara aktif dalam kegiatan Tanya jawab kelas yang difasilitasi oleh guru
c. Siswa menyimak penjelasaan atau klarifikasi guru tentang jawaban yang diberikan siswa

Kegiatan Penutup (10 menit)
a. Siswa dengan dibimbing dan difasilitasi guru membuat rangkuman materi tentang

pentingnya penerapan norma, kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat
b. Siswa mencatat tugas-tugas kegiatan yang diberikan guru

E. Sumber Belajar
- Buku Teks Siswa Kelas VII
- Tokoh masyarakat setempat
- Artikel/ berita di media massa
- Orang tua
- Contoh norma

F. Penilaian
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaraan. Penilaian lebih
ditekankan melalui kegiatan Tanyajawab dikelas, aktifitas siswa saat diskusi dan mengerjakan
tugas-tugas. Adapun teknik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis berbentuk uraian.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat, jelas dan tepat!
1. Jelaskan pentingnya melaksanakan norma-norma dalam hidup bermasyarakat
2. Berikan 3 contoh kasus pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat
3. Apa yang dapat kamu lakukan dalam rangka melaksanakan norma-norma dalam kehidupan

bermasyarakat.

Mengetahui …………., …………………….2007
Kepala SMP…………. Guru Mata Pelajaran

…………………………….. ………………………………………….
NIP NIP
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nomor : 2.1 /VII/1

Nama Sekolah : SMP ………………………..
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester : VII / 1
Standar kompetensi : 2 Mendeskripsikan Makna Proklamasi kemerdekaan dan Konstitusi Pertama
Kompetensi Dasar : 2.1. Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan.
Indikator :

1. Menguraikan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai
kemerdekaan

2. Menjelaskan arti kemerdekaan bagi suatu bangsa
3. Menjelaskan perjuangannya pewarisan semangat proklamasi

kemerdekaan
Alokasi Waktu : ( 4x 40 Menit )

A. Tujuan Pembelajaran :
Setelah selesai proses pembelajaran siswa dapat :

1. Menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908
2. Menujukan contoh bentuk-bentuk pendekatan yang dialami bangsa pada masa penjajahan
3. Menjelaskan arti proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia
4. Menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan
5. Memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai nilai proklamasi

B. Materi Pembelajaran
1. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908
2. Bentuk bentuk penderitaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan
3. Arti proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia
4. Nilai-nilai yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan

C. Metode
Ceramah bervariasi, Tanya jawab. Penugasan

D. Langkah Langkah Kegiatan Pembelajaran

No Kegiatan Belajar Waktu Ketetangan
1.

2.

3.

Pendahuluan
a. Apersepsi

 Penjajagan materi
b. Motivasi

 Penyampaian informasi indicator yang ingin dicapai
dalam kegiatan pembelajaran

Kegiatan inti
a. Siswa menyimak penjelasan umum dari guru untukmateri

pemberlajaran
b. Siswa melalui kelompoknya masing-masingmnelaah buku

materi dan sumber lain yang berkaitan di Perpustakaan
c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang

kemudian di tanggapi oleh kelompok yang lainnya
d. Pembenaran yang dipandu oleh Guru
Kegiatan penutup

a. Guru menyimpulkan materi
b. Siswa mencatat tugas tugas yang diberikan oleh guru

untuk dikerjakan di rumah

10’

60’

10’
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II Pendahuluan :
a. Apersepsi dan motivasi
- menyanyikan lagu Hari Merdeka
- Yel-yel kemerdekaan
b. Pembahasan PR
c. Informasi kompetensi yang akan dicapai
Kegiatan Inti :
a. Penjelasan singkat dari guru
b. Siswa membentuk kelompok kecil dengan metode Jigsaw
c. Presentasi dari hasil diskusi, kelompok lain menanggapi
d. pelurusan dan pembenaran
Penutup :
a. Guru menyimpulkan materi
b. Pos tes

10’

50’

20’

E. Sumber Belajar
a. Buku teks siswa kelas VII
b. Artikel / bentuk di media masa

F. Penilaian
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran. Tes lisan dilaksanakan
sebelum dan selama proses pembelajaran, sedangkan tes tertulis diberikan pada akhir atau
setelah proses kegiatan pembelajaran. Adapun teknik penilaian digunakan tes tertulis dengan
bentuk tes uraian dan pilihan ganda

Bagian I
Pilihlah satu jawaban dibawah ini dengan tepat

1.  Kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum tahun 1908 disebabkan
oleh

a. perjuangan yang dilakukan belum memiliki tujuan
b. Rakyat di daerah-daerah belum memiliki semangat untuk merdeka
c. Perjuangan yang dilakukan rakyat masih bersifat kedaulatan
d. Belum ada pemimpin perjuangan rakyat di daerah-daerah

2. Salah satu cirri perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah setelah tahun 1908
adalah

a. Perjuangannya sudah terorganisir
b. Dilakukan oleh golongan intelektual
c. Tujuannya untuk memperoleh kemerdekaan
d. Semata-mata mengunakan kekuatan senjata

3. Salah satu penderitaan yang dialamai bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang adalah
adanya system kerja paksa yang disebut :

a. Cultur Stelsel
b. Romusha
c. Tanam Paksa
d. Heiho

4. Dengan proklamasi kemerdekan bangsa Indonesia dapat melepaskan diri dari penjajahan
membangun perumahan baru yaitu negara repoblik Indonesia pernyataan ini merupakan arti
proklamasi di tinjau dari aspek : . . . . . . .

a. Hukum
b. Politik
c. Sosial
d. Pertahanan

5. Makna penting proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia adalah : . .
a. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur
b. Berakhirnya perjuangan bangsa Indonesia
c. Putusnya hubungan dengan bekas negara-negara penjajah
d. Bangsa Indonesia dapat menentukan nasipnya sendiri
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6. Salah satu nilai yang terkandung dalam proklamasi kmerdekaan adalah, . . . . ;; ; ; ;
a. Semangat persatuan
b. Jawa merdeka
c. Sikap prodalisme
d. Pantang menyerah

7. Hakekat pentingnya pewarisan semangat proklamasi kemerdekaan bagi  .  ; ; ; ; ;muda
adalah

a. Menggugah tanpa benci terhadap bekas negara penjajah
b. Memperkokoh semangat dan rasa kebangsaan
c. Mengenag pristiwa sejarah dimasa lampai
d. Mendorong generasi muda jadi pahlawan

8. Salah satu contoh sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai dan semangat proklamasi
kemerdekaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah :

a. Bergaul dengan seku daerahnya masing-masing
b. Hidup rukun dengan umat seagama dilingkungannya
c. Bergaul tanpa membedabedakan agama, suku dan keturunan

Bagian II

Jawablah pertanyaan ini dengan tepat dan benar

1. Sebutkan 3 ciri setelah tahun 1908
2. Sebutkan 3 bentuk penderitaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda
3. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan ditinjau dari segi hokum
4. Bagaimanakah menurut kalian  masihkan relevan nilai dan semangat proklamasi

kemerdekaan pada masa reformasi sekarang ?
5. Berikan 4 ( empat ) Contoh penerapan nilai dan semangat proklamasi kemerdekaan

dilingkungan sekolah !

Mengetahui,
Kepala SMP ……………………….,2007

Guru PKn

(  . . . . . . . . . . . . . . .) (  . . . . . . . . . . . . . . . . )
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (R P P)
Nomor : 2.2 /VII/1

SMP/MTs : SMP  ………………………..
Mata Pelajaran : PKn
Kelas/Semester : VII/1
Standar Kompetensi : Mendeskripsikan makna proklamasi Kemerdekaan dan konstiutsi yang

pertama
Kompetensi Dasar : Medeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama
Indikator : 1. Menjelaskan proses perumusan UUD 1945

2.   Menjelaskan  suasana sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
3.  Menguraikan hasil –hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Alokasi Waktu : 6 x 40’ ( 3 x pertemuan )

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah selesai  proses pembelajaran siswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan proses perumusan UUD 1945
2. Menjelaskan  suasana sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
3. Menguraikan hasil –hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
4. Mengidentifikasi nilai-nilai moral yang ada dalam sidang PPKI

B. MATERI PEMBELAJARAN
1. Proses perumusan UUD 1945
2. Suasana sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
3. Hasil –hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
4. Nilai-nilai moral yang ada dalam sidang PPKI

C. METODE PEMBELAJARAN
Ceramah bervariasi, inquiri, simulasi dan diskusi kelas

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama :
1.  Pendahuluan :

Apersepsi dan motivasi :
- Menyanyikan lagu Garuda Pancasila
- Penjajagan materi.

2.  Kegiatan Inti :
a. Penjelasan singkat dari guru
b. Memperhatikan gambar tentang sidang perumusan UUD 1945
c. Tanya jawab tentang proses perumusan UUD 1945.

3.  Penutup :
a. Guru menyimpulkan materi
b. Postes

Pertemuan Kedua
1. Kegiatan Pendahuluan ( 10’ )

a. Apersepsi
Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas dll)

b. Motivasi
- penjagaan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi

Proklamasi kemerdekaan
- Menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai.

2. Kegiatan Inti (50’)
Siswa mencermati suasana  sidang PPKI yang disajikan guru baik lewat audio visual
maupun
a. Melalui gambar yang diperoleh melalui media masa ,setelah itu siswa menjawab

beberapa    pertanyaan yang dikemukakan guru  seperti:
-Apakah kalian mengenal  orang – orang yang ada dalam gambar tersebut ?
-Apa saja  peran tokoh-tokoh  dalam sidang PPKI .
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b. Siswa menyimak penjelasan guru dan guru memberikan  klarifikasi dari jawaban –
jawaban yang   diberikan siswa

c. Siswa  secara berkelompok melakukan simulasi  tentang suasana sidang PPKI.
3. Kegiatan Penutup (20’)

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan  materi pembelajaran
b. Post Tes
c. Tindak lanjut dengan memberi tugas  rumah guna mempersiapkan materi yang akan

datang yaitu melakukan simulasi tentang sidang PPKI.

Pertemuan Ke tiga :
1.  Pendahuluan : (10’)

a. Apersepsi dengan tanya jawab materi yang lalu
b. penyampaian kompetensi yang akan dicapai

2.  Kegiatan Inti : (50’)
a. Informasi singkat dari guru
b. Siswa secara kelompok kecil menelaah buku materi tentang hasil-hasil sidang PPKI
c. Presentasi dan pelurusan

3.  Penutup (20’)
a. Guru menyimpulkan materi
b. Pos tes

E. SUMBER BELAJAR
1. Buku materi PKn kelas VII
2. Buku sejarah Nasional
3. Lembar Kerja Siswa

F. PENILAIAN
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran.Penilaian proses
pembelajaran dilakukan dengan mengamati aktivitas siswa dalam bertanya, berdiskusi dan
bersimulasi .Adapun tes tertulis dibuat dengan bentuk Tes Uraian.
Bagian I
1. Jelaskan bagaimana suasana sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
2. Sebutkan 3 hasil –hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
3. Sebutkan 4 nilai-nilai moral yang ada dalam sidang PPKI
4. Jelaskan bagaimana hubungan Proklamasi dengan UUD 1945

……………, …….………….2007
Mengetahui
Kepala SMP…………. Guru Mata Pelajaran

…………………………….. ………………………………………….
NIP NIP
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PEDOMAN  OBSERVASI  PROSES PELAJARAN

Data ini untuk mencatat kualitas proses pembelajaran.
Arti angka-angka : 5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangat kurang.

NO NAMA SISWA
SKOR

keaktifan bertanya Simulasi Sikap Rata-
rata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

10

Jumlah Skor
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (R P P)
Nomor : 3. 1  /VII/2

SMP/MTs : SMP
Mata Pelajaran : PKn
Kelas/Semester : VII/2
Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakkan HAM
Kompetensi Dasar : 3.1 Menguraikan hakekat, hukum , dan kelembagaan  HAM
Indikator : 1. Menjelaskan  hakekat HAM

2. Menyebutkan dasar hukum penegakan HAM di Indonesia
3. Menyebutkan lembaga-lembaga perlindungan HAM
4. Menjelaskan factor penyebab lahirnya peraturan perundang- undangan

HAM Nasional

Alokasi Waktu : 4 x 40’ ( 2 x pertemuan )

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah selesai  proses pembelajaran siswa diharapkan dapat :
a. Menjelaskan  hakekat HAM dengan benar
b. Menyebutkan dasar hukum penegakan HAM di Indonesia
c. Menyebutkan lembaga-lembaga perlindungan HAM
d. Menjelaskan factor –faktor  penyebab lahirnya peraturan perundang- undangan HAM

Nasional  dengan tepat.

B. MATERI PEMBELAJARAN
a. Hakekat HAM
b. Dasar hukum penegakan HAM
c. Lembaga perlindungan HAM
d. Fator penyebab lahirnya peraturan perundang- undangan  HAM Nasional

C. METODE PEMBELAJARAN
Ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi dengan pendekatan Cooperative Learning

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
1. Kegiatan Pendahuluan ( 10’ )

a. Apersepsi
Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas dll)

b. Motivasi
penjagaan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan
Menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai.

2. Kegiatan Inti (60’)
a. Penjelasan konsep secara umum tentang hakekat HAM
b. Siswa membaca dan mendiskusikan dasar hukum penegakan HAM di Indonesia
c. Siswa menyimak penjelasan guru dan klarifikasi guru mengenai  berbagai instrument

HAM
d. Siswa mengerjakan dan mendiskusikan soal-soal yang ada  dalam buku teks dan LKs
e. Siswa bertanya jawab dan menanggapi hasil /pekerjaan siswa lain

3. Kegiatan Penutup (10’)
a. Siswa dengan bimbingan guru membuat rangkuman materi pembelajaran
b. Siswa mencatat tugas-tugas yang diberikan guru

Pertemuan Ke dua :
1.   Pendahuluan : (10’)

a.  Apersepsi dan motivasi t:
- tanya jawab materi yang lalu
- informasi kompetensi yang akan dicapai
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2.   Kegiatan Inti : (50’)
a. Penjelasan singkat dari guru
b. Tanya jawab tentang lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia
c. Siswa secara kelompok menelaah buku materi tentang latar belakang dan faktor penyebab

lahirnya perundang-undangan HAM
d.   Presentasi dan ditanggapi kelompok lain
e.   Pelurusan dan pembenaran

3. Penutup : (20’)
a. Guru menyimpulkan materi
b. Pos tes

E. SUMBER BELAJAR
a. Buku Teks PKn kelas VII
b. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
c. UUD 1945 Setelah perubahan
d. Kumpulan berita Surat Kabar tentang HAM
e. Buku-buku lain yang relevan

F. PENILAIAN
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran. Penilaian tertulis
diberikan setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar.Penilaian sebelum dan selama proses
pembelajaran dilakukan secara lisan melalui kegiatan Pre tes, tanya jawab dan saat berdiskusi

Soal
I. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
1. Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia  sejak lahir dan merupakan anugerah

Tuhan YME adalah pengertian ….
a. hak kodrati
b. hak asasi
c. hak alami
d. hak pribadi

2. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa  manusia tidak boleh saling merendahkan karena
manusia….
a. mempunyai cipta, rasa dan karsa
b. sebagai makhluk individu dan sosial
c. merupakan makhluk yang harus dilindungi
d. mempunyai derajat dan martabat yang sama

3. Contoh penegakkan HAM  yang dapat dilakukan setiap orang adalah ….
a. menghormati orang lain
b. menjadi orang tua asuh
c. membayar upah pembantu
d. membantu korban bencana alam

4. Melakukan perbuatan yang bersifat kemanusiaan  pada hakekatnya adalah ….
a. pelanggaran pengadilan HAM
b. dukungan terhadap penegakkan HAM
c. pemicu terjadinya pelanggaran HAM
d. penyebab merosotnya penanganan HAM

5. Berikut ini yang tidak termasuk hak asasi pribadi adalah…
a. kebebasan berorganisasi
b. mengemukakan pendapat
c. ikut memajukan negara
d. kemerdekaan memluk agama
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6. Ketentuan umum mengenai hak asasi manusia diatur dalam …
a. UU .No. 19 tahun 1999
b. UU .No. 29 tahun 1999
c. UU .No. 39 tahun 1999
d. UU .No. 49 tahun 1999

7. Yang tidak termasuk sasaran dan tujuan dalam perlindungan HAM adalah ….
a. pelaku pelanggaran
b. korban pelanggaran
c. saksi pelanggaran
d. kuasa hukum pelaku pelanggaran

8. salah satu contoh peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya UU. No 39 tahun 1999 dan UU.
No 26 tahun 2000 adalah….
a. gerakan separatis Aceh
b. peristiwa tanjung Priok tahun 1984
c. Peristiwa kerusuhan Dili
d. Kasus hilangnya para aktivis

9. Sebuah kelompok kerja yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan peradilan HAM
adalah…
a. Pengadilan Militer
b. Pengadilan Negeri
c. Pengadilan Tinggi
d. Pengadilan HAM ad.Hoc

10. Contoh kasus pelanggaran hak asasi  di bidang ekonomi adalah…
a. tertembaknya beberapa mahasiswa Trisakti
b. penggusuran sebuah sekolah untuk sarana olah raga
c. tewasnya wartawan dalam penyanderaan di Aceh
d. perampokan yang menimpa  nasabah  sebuah bank

II. Uraian
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas

1. Jelaskan faktor penyebab lahirnya peraturan perundang-undangan HAM Nasional
2. Sebutkan 3 instrumen HAM Nasional
3. Jelaskan tujuan didirikannya Komnas HAM
4. Jelaskan  tujuan dibentuknya Pengadilan HAM
5. Mengapa kita harus menghormati hak-hak orang lain? Jelaskan!

……………, …….………….2007
Mengetahui
Kepala SMP…………. Guru Mata Pelajaran

…………………………….. ………………………………………….
NIP NIP
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (R P P)
Nomor : 3. 2  /VII/2

SMP/MTs : SMP ………………………………………
Mata Pelajaran : PKn
Kelas/Semester : VII/2
Standar Kompetensi : Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakkan HAM
Kompetensi Dasar : Mendiskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM
Indikator : 1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia

2. Mengemukakan cara-cara penanganan pelanggaran HAM

Alokasi Waktu : 4 x 40’ ( 2 x pertemuan )

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah selesai  proses pembelajaran siswa diharapkan dapat:
1. Menemukan 4 (empat) contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat
2. Menganalisis kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat
3. Menjelaskan cara penanganan pelanggaran HAM

B. MATERI PEMBELAJARAN
1. Kasus pelanggaran HAM
2. Cara penanganan pelanggaran HAM

C. METODE
Ceramah bervariasi dengan tanya jawab, penugasan, diskusi kelompok dan analisis kasus

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan 1
1. Pendahuluan (10’)

a. Apersepsi
Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas dll)

b. Motivasi
Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang
materi yang akan diajarkan.
Informasi tujuan dan strategi pembelajaran

2. Kegiatan Inti (60’)
a. Penayangan gambar “Pengemis Anak-anak” atau “Pekerja anak-anak” atau

gambar lain yang relevan seperti “Penganiayaan anak” dll
b. Siswa diminta memberikan komentar terhadap gambar.
c. Tanya jawab tentang gambar dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM
d. Penguatan dan pelurusan jawaban siswa
e. Penjelasan secara umum konsep tentang pelanggaran HAM sesuai UU No.39 Th.

1999.
f. Pembentukan kelompok  dengan anggota masing-masing antara 4-5 orang siswa

yang duduknya berdekatan.
g. Penugasan  kelompok untuk mencari artikel dan/atau gambar tentang kasus

pelanggaran HAM dari koran di perpustakaan sekolah.
h. Siswa berdiskusi kelompok membuat analisis kasus pelanggaran HAM yang

ditemukannya.
i. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing.

3. Penutup (10’)
Siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan tentang kasus - kasus pelanggaran
HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat.
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Pertemuan 2
1. Pendahuluan (10’)

Apersepsi
a.  Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas dll)
b.  Motivasi

Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang
materi yang lalu dan materi yang akan diajarkan.
Informasi tujuan dan strategi pembelajaran

2. Kegiatan Inti (50’)
a. Penayangan gambar “ Pengemis anak-anak “  atau “Anak-anak terlantar”.
b. Siswa diminta komentar terhadap gambar
c. Tanya jawab tentang kasus pelanggaran HAM dan cara penanganannya.
d. Pelurusan dan penguatan jawaban siswa
e. Penjelasan tentang cara-cara penanganan kasus pelanggaran HAM (mis: oleh

Komnas HAM dan lembaga –lembaga perlindungan HAM lainnya ) dengan
menggunakan bagan .

f. Siswa menanyakan hal-hal belum dipahami tentang cara penanganan kasus
pelanggaran HAM.

3. Penutup (20’)
Guru membuat simpulan atau rangkuman

Pos tes

E. SUMBER BELAJAR
1. Buku Teks PKn kelas VII
2. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
3. UUD 1945 Setelah perubahan
4. Artikel – artikel tentang HAM
5. Buku-buku lain yang relevan

F. PENILAIAN
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran. Penilaian tertulis
diberikan setelah pertemuan kedua. Sedangkan pada pertemuan pertama penilaian yang
dilakukan adalah Unjuk Kerja  dengan menggunakan rubrik.

1. Rubrik Penilaian

NO NAMA

ASPEK YANG DINILAI
Jumlah

Nilai
Ketepatan

Artikel
(1-15)

Kedalaman
Analisis
(1 – 40 )

Keindahan
grafis

( 1 – 15 )

Presentasi

( 1- 30)

Skor
Maks.100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2. Soal

Cerita:
Budi seorang anak yang berumur 13 tahun, teman-teman seusianya sibuk sekolah dan

bermain, namun tidak demikian dengan Budi, karena orang tuanya miskin, maka  Budi tidak
melanjutkan sekolah  ke SMP , meskipun sebenarnya Budi termasuk anak yang cerdas dan memiliki
kemauan  untuk sekolah. Keinginan Budi untuk sekolah ditentang orang tuanya karena orang
tuanya beranggapan bahwa anak miskin tidak perlu sekolah. Disamping itu orang tuanya juga
beralasan , jika Budi sekolah maka Budi tidak dapat membantu orang tuanya berjualan makanan
kecil di terminal. Sekolah SMP yang diidamkan Budi pun  ketika Budi diam-diam mencoba
mendaftar ,tidak memberi kesempatan Budi untuk bersekolah dengan alasan  Budi tidak mampu
membayar biaya seragam sekolah .

Berdasarkan cerita tersebut di atas maka :
1. Adakah pelanggaran  HAM yang terjadi ? Sebut dan jelaskan alasannya.
2. Siapa sajakah yang melakukan  pelanggaran HAM?
3. Hak Asasi apa saja yang dilanggar dalam cerita di atas? Sebut dan jelaskan !
4. Bagaimanakah cara menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam cerita tersebut!
5. Bagaimanakah seharusnya sikap orang tua Budi dan Pihak sekolah!.

…………………, ……………….…2007
Mengetahui
Kepala SMP…………. Guru Mata Pelajaran

…………………………….. ………………………………………….
NIP NIP
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (R P P)
Nomor : 3. 3  /VII/2

SMP/MTs : SMP
Mata Pelajaran : PKn
Kelas/Semester : VII/2
Standar Kompetensi : Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakkan HAM
Kompetensi Dasar : Menghargai upaya perlindungan HAM
Indikator : 1. Menguaraikan peran perlindungan HAM

2. Menunjukkan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 setelah
perubahan

Alokasi Waktu : 4 x 40’ ( 2 x pertemuan )

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah selesai  proses pembelajaran siswa diharapkan dapat:
1. Menguaraikan lembaga perlindungan HAMdengan benar
2. Menyebutkan pasal-pasal dalam UUD 1945 setelah Perubahan yang berkaitan dengan HAM

B. MATERI PEMBELAJARAN
Lembaga perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia

C. METODE
Diskusi, pendekatan pembelajaran cooperative, model Jigsaw

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan 1
1. Pendahuluan (10’)

a. Apersepsi
Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas dll)

b. Motivasi
* memotivasi kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan terhadap materi

yang akan disampaikan..
* Informasi kompetensi yang akan dicapai

2.   Kegiatan Inti (60’)
a. Kelas dibagi menjadi 8 kelompok, kelompok 1 mendiskusikan tentang susunan lembaga

perlindungan HAM di Indonesia
b. Kelompok 2 mendiskusikan susunan keanggotaan Komnas HAM
c. Kelompok 3 mendiskusikan hubungan antara lembaga bantuan hukum dengan peradilan

HAM
d. Kelompok 4 mendiskusikan hubungan antara UUD 1945 dengan UU. No. 39 Tahun

1999
e. Kelompok 5 mendiskusikan hubungan tata kerja Komnas HAM

Dalam pelaksanaan diskusi menggunakan pendekatan pembelajaran cooperative.
Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi.

3.Penutup (10’)
- Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi
- guru merefleksi kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan siswa
- guru memberikan tugas untuk pertemuan yang akan datang yaitu membuat laporan

tentang pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungannya.

Pertemuan II
1.   Pendahuluan : (10’)

Apersepsi dan Tanya jawab materi terdahulu
Informasi tentang kompetensi yang akan dicapai
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2. Kegiatan Inti : (50’)
a. Siswa menelaah UUD 1945 terutama pasal-pasal tentang jaminan HAM secara kelompok

kecil ( dengan teman satu meja)
b. Siswa membuat laporan tentang hasil telaahnya
c. Presentasi dan pembahasan secara klasikal
d. Pelurusan dan pembenaran oleh guru

3. Penutup (20’)
a. Guru menyimpulkan materi
b. Pos tes

E.  SUMBER BELAJAR
1.   Buku Materi PKn  kelas VII
2. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
3. UUD 1945 Setelah perubahan

F.  PENILAIAN
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran.

A. Pilihan ganda
1. Lahirnya perundang –undangan HAM Nasional terutama untuk keperluan ….

a. memenuhi  permintaan masyarakat Internasional
b. menghindari tindakan sewenang –wenang dari pihak lain
c. mengutamakan hak hak WNI agar sederajad dengan bangsa lain
d. mencegah berkembangnya paham individualisme

2. Dalam menjalankan fungsi mediasi Komnas HAM berperan ….
a. menyelesaikan perkara HAM melalui cara konsultasi, negosiasi, konsulidasidan

penilaian  ahli
b. mensosialisasikan wawasan mengenai HAM pada masyarakat
c. melakukan penelitian dalam masyarakat terhadap pelaksanaan HAM
d. mengamati pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengamatan

3. Berikut ini alasan  bangsa Indonesia menetang terhadap segala bentuk penjajahan , kecuali….
a. tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan
b. membawa kesengsaraan hidup bangsa Indonesia
c. menimbulkan penderitaan lahir batin bagi bangsa Indonesia
d. memperhatikan kesejahteraan hidup bangsa yang dijajah

4. Menyebarkanluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat merupakan
salah satu tugas dan wewenang Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi….

a. penelitian
b. mediasi
c. penyuluhan
d. pengkajian

5. Dibawah ini adalah kelengkapan Komnas HAM yang memiliki kekuasaan tertinggi….
a. sidang paripurna
b. sidang sub komisi
c. ketua Komnas HAM
d. sekretaris jendral

II. Uraian
1. Jelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat !
2. Tunjukkan 3 contoh sikap positif terhadap upaya penegakan HAM !
3. Jelaskan apa dimaksud dengan kejahatan genosida !
4. Sebutkan 3 wujud partisipasi masyarakat  dalam upaya menegakan HAM di Indonesia !
5. Mengapa HAM perlu ditegakan ? berilah 3 alasan !
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (R P P)
Nomor : 3. 4  /VII/2

SMP/MTs : SMP ………………………………..
Mata Pelajaran : PKn
Kelas/Semester : VII/2
Standar Kompetensi : Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakkan HAM
Kompetensi Dasar : Menghargai upaya perlindungan HAM
Indikator : 1. Menunjukkan sikap positif terhadap upaya penegakkan  HAM

di wilayahnya
2. Menampilkan sikap positif  terhadap upaya penegakkan dan
perlindungan  di wilayahnya.

Alokasi Waktu : 4 x 40’ ( 2 x pertemuan )

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah selesai  proses pembelajaran siswa diharapkan dapat:
1. Menunjukkan sikap positif terhadap upaya penegakan HAM di wilayahnya dengan benar
2. Menampilkan perilaku sikap positif terhadap upaya penegakan dan perlindungan  HAM di

wilayahnya.

B. MATERI PEMBELAJARAN
1. Sikap positif terhadap upaya penegakan HAM di wilayahnya.
2. Perilaku sikap positif terhadap upaya penegakkan dan perlindungan HAM di wilayahnya

C. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan  (10’)

a. Appersepsi
-Kesiapan pembelajaran

b. Motivasi
-Penjajakkan  kesiapan belajar siswa
-Informasi kompetensi yang akan dicapai

c. Menanyakan tugas pada pertemuan sebelumnya
2.  Kegiatan inti  (60 ‘)

Penjelasan konsep secara umum tentang sikap positif terhadap penegakkan HAM
adanya perlindungan HAM
Tanya jawab tentang sikap positif terhadap upaya penegakkan HAM ,antara lain ;

melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menjumpai tindakan yang melanggar
HAM  , bersedia menjadi saksi  terhadap kasus pelanggaran HAM
Siswa membuat laporan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungannya

Siswa memberi pandangan dan tanggapan terhadap pelanggaran HAM di lingkungan
tersebut .
Siswa mempresentasikan hasil tugasnya
Penguatan dan pelurusan pandangan serta pendapat siswa

3. Penutup
Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan tentang sikap  positif yang harus
dikembangkan  dalam upaya penegakkan dan perlindungan HAM

Pertemuan Ke dua :
1. Pendahuluan : (10”)

a. Apersepsi dan Tanya jawab materi minggu yang lalu
b. Informasi tentang kompetensi yang akan dicapai

2. Kegiatan Inti (50’)
a. Guru menjelaskan secara singkat tentang materi
b. Secara berkelompok siswa membuat naskah sederhana dengan tema sikap positif

terhadap      penegakan HAM
c. Secara berkelompok siswa mendemonstrasikan sikap positif terhadap penegakan HAM
d. Penguatan dan pelurusan oleh Guru
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3. Penutup (10’)
a. Guru menyimpulkan materi
b. Pemberian tugas di rumah untuk siswa.

D. SUMBER BELAJAR
1. Buku materi PKn
2. Buku UUD 1945 setelah perubahan
3. UU No. 9 tahun 1998
4. Klipping koran

E. PENILAIAN
Penilaian dilakukan sebelum , selama dan sesudah proses pembelajaran
I. Berilah tanda cek (V) pada kolom yang sesuai dengan pendapat kalian

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

NO PERNYATAAN SS S N TS STS
1 Orang tua yang melalukan pelanggaran HAM harus

diberi sanksi  sesuai dengan tingkat kesalahannya
2 Upaya penegakan HAM harus dimulai dari keluarga
3 Guru adalah salah satu aparat penegak HAM di sekolah
4 Kewajiban menegakkan HAM terletak  ditangan aparatur

kepolisian dan LSM pemerhati HAM
5 Guru yang menempeleng siswanya karena tidak

mengerjakan PR adalah bentuk upa ya penega kan HAM
di kelas

Keterangan:
SS= Sangat Setuju ( bobot skor 5 kalau pernyataan positi dan 1 kalau negatif )
S = Setuju ( skor 4 kalau pernyataan positif dan 1 kalau negatif )
N = Tidak Berpendapat/Netral ( skor 3 )
TS = Tidak Setuju ( bobot skor 2 kalau pernyataan positif dan 4 kalau negatif )
STS  = Sangat Tidak Setuju ( bobot skor 5 kalau pernyataan positif dan 1 kalau negatif )

II. Jawablah soal-soal berikut ini dengan benar
1. Tunjukkan 3 contoh sikap positif terhadap penegakkan HAM di lingkunganmu.
2. Bagaimanakah tindakanmu jika menjumpai kasus pelanggaran HAM di sekitar tempat

tinggalmu
3. Mengapa HAM perlu dilindungi oleh negara , jelaskan !

………………, …………….……2007
Mengetahui
Kepala SMP…………. Guru Mata Pelajaran

…………………………….. ………………………………………….
NIP NIP
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nomor : 4.1 /VII/1

Nama Sekolah : SMP
Mata Pelajar : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester : VII /2
Standar Kompetensi : 4. Menampilkan Perilaku kemerdekaan  mengemukakan pendapat
Kompetensi dasar : 4.1 Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat
Indikator :

 Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat
 Mengidentifikasi bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di depan umum
 Menganalisis akibat perbatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat
 Mendeskripsikan konsekuensi kebebasan mengemukakan pendapat tanpa batas atau tidak

bertanggung jawab
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (1x pertemuan )

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah pelaksanan pembelajaran siswa di harapkan dapat:

1. Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan besar.
2. Mengidentifisikasikan bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di depan umum secara benar
3. Menganalisis akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara benar
4. Mendeskripsikan konsekuensi mengemukakan pendapat tanpa batas atau tidak bertanggung

jawab dengan benar.

B. Materi Pemberlajaran :
1. Hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat.
2. Bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di depan umum
3. Akibat pembatasan mengemukakan pendapat
4. Konsekuensi mengemukakan pendapat batas atau tidak bertanggung jawab

C. Metode
1. Ceramah bervariasi
2. Tanyajawab
3. Diskusi

D. Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran
Pertemuan
No Kegiatan Waktu Ket

1.

2.

Pendahuluan
a. Apersepsi
Kesiapan kelas dalam pembelajaran ( Kebersihan kelas, sarana kelas,

apresiasi, Dll )
b. Motivasi

- Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan
tentang materi yang akan diajarkan

Informasi kompetensi yang ingin dicapai

Kegiatan Inti
a. Penjelasan konsep secara umum tentang hakekat kemerdekaan

mengeluarkan pendapat di depan umum, dikaitkan dengan kejadian di
lingkungan sekitar

b. Siswa mengkaji UUD 1945 pasal 28. dan UU  No 9 thn 1998
c. Menjelaskan bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di depan umum
d. Membagi siswa menjadi 8 kelompok
e. Dari 8 kelompok, 4 kelompok mendiskusikan tentang “akibat yang

dapat ditimbulkan jika kebebasan mengemukakan pendapat dibatasi”

10’

60’
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3.

dan 4 kelompok lainnya mendiskusikan tentang  “akibat dari
penyampaian pendapat yang dilakukan dengan tidak bertanggung
jawab”

f. Dua kelompok dengan masing masing melalui topik yang berbeda
menyampaikan persentasinya di depan kelas

g. Kelompok lain menggapainya
h. Semua kelompok mengumpulkan laporan hasil diskusikan
i. Klasifikasi dari guru tentang dampak dari pembatasan kemerdekaan

mengemukakan pendapat, dan konsekuensi dari mengemukakan
pendapat yg tidak bertanggung jawap.

PENUTUP
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi untuk pembelajaran  Pos

tes.
b. Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah guna mempersiapkan

materi yang akan datang dengan membuat tugas resume arti penting
kemerdekaan mengemukakan pendapat dari buku teks.

10’

E. Sumber Belajar:
 Buku teks  PKn kelas VII
 Buku UUD 1945
 UU No 9 Tahun 1998
 Artikel, berita

F. Penilaian
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran penilaian tertulis  diberikan
secara persamaan dengan satu kompetensi dasar berikutnya. Penilaian lebih ditentukan melalui
kegiatan Tanyajawab di kelas, aktifitas siswa saat diskusi, dan mengerjakan tugas-tugas. Adapun
teknik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda, dan uraian

Bagian I
Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini dengan cara memberi tanda silang ( X ) pada alternatif yang
paling benar dari kemungkinan jawaban yang tersedia!

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat kedepan umum adalah hak setiap  . . . . .
a. WNI
b. WNA
c. Penduduk
d. Manusia

2. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, didepan umum baik lisan
maupun tulisan di jamin oleh pasal ….

a. 27 UUD 1945
b. 28 UUD 1945
c. 30 UUD 1945
d. 31 UUD 1945

3. Perhatikan pernyataan berikut
1. Meningkatkan kesejahteraan
2. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab
3. Mewujudkan perlindungan hukum
4. Mewujudkan Iklim yang kondusif
Dari pernyataan diatas yang termasuk tujuan pengaturan kemerdekaan mengeluarkan
pendapat ditunjukan oleh No   . . . . . .

a. 1, 2, dan 3
b. 1, 2, dan 4
c. 1, 3, dan 4
d. 2, 3, dan 4
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4. Bentuk –bentuk mengemukakan Pendapat di depan umum adalah  . . . . .
a. Unjuk rasa, pawai, diskusi, rapat umum,
b. Pawai, unjuk rasa, rapat umum, mimbar bebas
c. Dialok, demonstrasi, pawai, rapat
d. Ceramah, dialog, unjuk rasa, pawai

5. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat di batasi oleh  . . ..
a. Hakim
b. Kejaksaan
c. Kepolisian
d. Kepentingan Umum

6. Perhatikan pernyataan berikut !
1   Menghormati aturan moral yang di akui umum
2   Menjaga keamanan dan ketertiban Umum
3   Mengutamakan kepentingan orang lain
4   Menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa
5   Memperhatikan lingkungan setempat

7. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara menyampaikan pendapat di depan umum di
unjukkan Nomor……..

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

Bagian II
1. Bagai mana pendapatmu jika kebebasan mengemukakan pendapat di lakukan

pembatasan-pembatasan ?
2. Apakah akibat yang di timbulkan jika kebebasan mengemukakan pendapat dilakukan

dengan tidak bertanggung jawab ?

Mengetahui,
Kepala SMP ………….,  ....................2007

Guru Mata pelajaran PKn
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 4.2 /VII/2

Nama Sekolah : SMP ………………………….

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas / Semester : VII / 2

Standar kompetensi : 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat

Kompetensi Dasar : 4.2. Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara

bebas dan bertanggung jawab

Alokasi Waktu : 4 x 40 Menit ( 2 x Pertemuan )

Indikator :

 Menjelaskan arti pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat

 Mejelaskan dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat

 Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat

 Mengemukakan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

A. Tujuan Pembelajaran :

Setelah pembelajaran selesai siswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan arti pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan benar

2. Menjelaskan dasar hokum kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan tepat

3. Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan secara bebas dan bertanggung jawab

dengan tepat

4. Menguraikan  tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

B. Materi Pembelajaran

1. Arti pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat

2. Dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat

3. Hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

4. Tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

C. Metode :

Ceramah bervariasi, tanya jawab dan diskusi
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D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I

Pertemuan II
No Kegiatan Pembelajaran Wakti Ket
1.

2.

Pendahuluan
a. Apersepsi

 Monitoring kesiapan kelas dalam pembelajaran ( Apsensi,
kebersihan kelas Dll )

b. Motivasi
 Membangkitkan kesiapan belajar siswa dengan menyampaikan

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan
dipelajari

Kegiatan Inti :
a. Penjelasan konsep tentang hakekat kemerdekaan mengemukakan

pendapat dan tata cara mengemukakan pendapat secara jelas dan
bertanggung jawab

b. Mmbagi sisi-sisi menjadi 8 ( delapan ) kelompok
e. Tiap kelompok melakukan diskusi tentang hakekat kemerdekaan

mengemukakan pendapat dan tata cara mengemukakan pendapat dan
merisi mulasikan salah satu cara mengemukakan pendapat secara
bebas dan bertanggung jawab ( Demonstrasi )

d. Setiap kelompok melakukan prosentasi hal diskusi dan musilasikan
salah satu cara mengemukakan pendapat dengan bebas dan
bertanggung jawab.

e. Kelompok lain menagapinya
f. Klasifikasi dari guru tentang hakekat kemerdekaan mengemukakan

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dan tata caranya

No Kegiatan Pembelajaran Waktu Ket
1.

2.

3.

Pendahuluan
a. Apersepsi
Monitor kesiapan bebas dalam pembelajaran ( aksesi, kebersihan kelas )
b. Motivasi

 Membangkitkan kesiapan belajar siswa dengan mengajukan
pertanyaan tentang pokok-pokok materi yang akan di pelajari

 Informasi tentang kompetensi yang ingin dicapai
Kegiatan Inti
a. Penjelasan  tentang konsep umum argo pentingnya kemerdekaan

mengemukakan pendapat dikaitkan dengan lingkungan social siswa
dan informasi yang relawan

b. Kajian pustaka tentang peraturan perundang-undang yang menjadi
dasar hokum kemerdekaan mengemukakan pendapat didepan umum
yajni pasal 28 UUD 1945 dan undang-undang No 9 tahun 1998

c. Membagi siswa menjadi 2 ( dua ) kelompok
d. Tiap kelompok ditugaskan melakukan diskusi-diskusi terhadap sama

yang sama dengan sudut pandang yang berbeda-beda yakni “Jangan
merokok dikalangan pelajar SMP”, kelompok yang satu sependapat
sedang kelompok lain tidak sependapat dengan aturan masing-masing

e. Melakukan diskusi kelas dengan dibantu moderator dengan tiap
kelompok menujuk juru bicara masing masing guna memper sentasikan
hasil diskusinya

Penutup
a. Siswa menyimpulkan pesan dan kesannya tentang jalannya diskusi
b. Past tes
c. Tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah untuk mempersiapkan

materi penjelasan yang akan datang tentang hakekat kemerdekaan
mengemukakan pendapat
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3. Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk membulatkan

pemahaman siswa
b. Past tes
c. Tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah untuk mempersiapkan

materi yang akan datang dengan mengamati pelaksanaan kemerdekan
mengemukakan pendapat dikeluarga sekolah dan masyarakat

E. Sumber Belajar
 Buku materi PPKN kelas VII
 Buku UUD 19945 dan perubahannya
 UU no 9 tahun 1998
 Artikel

F. Penilaian :
Penilaian dilakukan sebelum selama dan sesudah proses pembelajaran
Penilaian terbukti dibentuk setelah pertemuan ke I lebih ditekankan melalui kegiatan
Tanyajawab dikelas, aktivitas siswa saat diskusi dan mengajukan tugas-tugas. Adapun teknik
penilaian yang digunakan adalah tes tertulis dengan bentukuraian dan penilaian ganda

Alat evaluasi :

Bagian I
Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini dengan memberi tanda silang ( X ) pada alternatif yang
paling benar A, B, C, dan D

1. UUD 1945 Memberikan jaminan terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan
lisan dan tulisan. Jaminan tersebut adalah  . . . . .

a. Pasal 27              c. Pasal 29
b. Pasal 29 d. Pasal 30

2. Pernyataan :

1. Meningkatkan kesejahtraan
2. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab
3. mewujudkan perlindungan hokum
4. mewujudkan nilai yang kondektif

Dari pernyataan diatas yag termasuk suatu pengaturan kemudahan  mengekluarkan pendapat
dimuka umum ditunjukan nomor . . .

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

3. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada perbedaan pendapat, sikap yang terburuk adalah .
. . . . . . .

a. Menerima semua pendapat yang disampaikan oleh orang lain
b. Mengalah pendapat orang lain yang berbeda dengan kita
c. Tidak memaksakan kehendak peribadi kepada orang lain
d. Menghormati pendapat yang di sampaikan oleh tokoh masyarakat

4. Dalam menyampaikan pendapat dimuka umum orang berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk  .. . . kecuali

a. Menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa
b. Menjaga keamanan dan ketertiban
c. Menjaga kepentingan kelompok tertentu
d. Menghormati kewajiban dan hak orang lain
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5. Hakekat dan batas-batas pendapat adalah  . . . .
a. Dapat diterima semua pihak
b. Mengunakan bahasa Indonesia yang baik
c. Dilaksanakan dengan jelas dan resmi
d. Memperhatikan kepentingan  bangsa dan negara

6.UUD No 9 tahun 1998 mengatar tentang . . . . .
a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum
b. Tata cara berorasi dan berunjuk rasa di suatu tempat
c. Perlindungan dan penegakan hak azasi manusia
d. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengelurkan pendapat

7. Bentuk –bentuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah  . . .
a. Unjuuk rasa, pawai diskusi, rapat umum
b. ; ; ; unjuk rasa, rapat umum,
c. dialok,
d. Ceramah, dialok unjuk rasa, pawai

8. Demonstrasi merupakan salah satu perwujudan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab. Sebelum melakukan demonstrasi pimpinan demo terlebih dahulu harus
. . ..

a. Mendata jumlah anggotanya yang akan berdemo
b. Mengadakan mobilisasi anggota yang akan berdemo
c. Mengajak organisasi lain untuk berdemo
d. Melaporkan dan meminta ijin keaparat berwenang

9. Mengeluarkan pendapat di muka umum pembahasannya adalah  . . .  .
a. Tidak kebablasan dan tidak melampaoui batas
b. Harus berani menaggung segalah akibatnya
c. Menaati hokum dan peratiran perundang-undangan
d. Menghormati adanya perbedaan pendapat

10. Kewajiban dan tanggung jawab aparat pemerintah dalam hal kemerdekaan mengeluarkan
pendapat adalah . . . . . .kecuali :

a. melindungi hak azasi manusia
b. menghargai asas
c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah
d. mengatur materi penyampaian pendapat

Bagian II
Untuk tes uraian :
Jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Jelaskan arti kemerdekaan mengemukakan pendapat
2. Uraikan kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat

dimuka umum

………………………,2007
Mengetahui,
Kepala SMP Guru PKn

(  .. . . . . . . . . . . . . . . . . .) (  . . . . . . . . . . . . . . . . .)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nomor : 4.3 /VII/2

Nama Sekolah :
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester : VII / 2
Standar Kompetensi : 4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kompetensi Dasar : 4.3 Mengaktualisasikan Kemerdekaan mengemukakan pendapat / secara

bebas dan bertanggung jawab
Indikator : Menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan hak mengemukakan

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

Alokasi waktu : 4 x 40 menit ( 2 x Pertemuan )

A. Tujuan Pembelajaraan
 Contoh sikap positif terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat secara bebas dan

bertanggung jawab

B. Materi Pembelajaraan
 Sikap positif terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat secara bebas dan

bertanggung jawab

C. Metode
 Ceramah
 Pemberian Tugas
 Diskusi

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaraan
Pertemuan I
No Kegiatan Belajar Waktu Ket

1

2.

3

Pendahuluan
a. Apensepsi

Kesiapan Kelas dalam Pembelajaran (absensi, kebersihan
kelas, dll)

b. Motivasi
 Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan

pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan
 Informasi Kompetensi yang ingin dicapai

Kegiatan Inti
a. Penjelasan konsep secara umum tentang kemerdekaan

mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung
jawab

b. Kajian pustaka dengan menelaah UUD 45 Pasal 28 dan UU
No 9 tahun 1998

c. Membagi siswa menjadi 8 kelompok
d. Menggunakan metode pemberian tugas
e. Siswa membahas permasalahan bagaimana cara

mengemukakan pendapat secara benar dan bertanggung
jawab

f. Setelah selesai masing-masing kelompok melakukan
presentasi hasil diskusi

Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk

pemahaman siswa
b. Post tes
c. Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah guna

mempersiapkan materi yang akan datang
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Pertemuan 2
No Kegiatan Belajar Waktu Ket

1

2

3.

Pendahuluan
a. Apersepsi

Kesiapan Kelas
b. Motivasi

 Penjajagan kesiapan belajar siswa dengan memberi
pertanyaan tentang materi yang akan di jabarkan

 Informasi yang ingin di capai

Kegiatan Inti
a. Penjelasan konsep secara umum tentang cara mengemukakan

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
b. Membagi siswa menjadi 8 kelompok
c. Setiap kelompok mendiskusikan apa yang dilakukan oleh

warga negara agar dapat menggunakan hak kemerdekaan
mengemukakan pendapat dengan baik

d. Setiap kelompok melakukan presentasi dengan menunjuk
satu orang sebagai juru bicara

e. Kelompok lain menanggapinya
f. Klarifikasi dari guru tentang dampak dari pembahasan

mengeluarkan pendapat

Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk

pemahaman siswa
b. Post tes
c. Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah juga

mempersiapkan materi yang akan datang

10 menit

60 menit

10 menit

E. Sumber Belajar
 Buku Paket
 Buku UUD 1945 yang sudah ada Pembahasan
 Media massa
 UU Parpol
 Tokoh Masyarakat

F. Penilaian
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran penilaian di berikan
melalui kuesioner

Bentuk Penilaian Skala sikap
Petunjuk :
Berilah tanda cek (V) pada kolom yang sesuai dengan pendapat kalian!

No PERNYATAAN SS S N TS STS
1 Bagi kelompok yang akan berdemo diharuskam meminta

izin terlabih dahulu
2 Dalam berdemo harus jelas siapa yang akan menjadi

pimpinan
3 Hari minggu tidak boleh melakukan demo
4 Membakar foto presiden dan lambang negara dalam

berdemo merupakan tindakan pidana
5 Berdemo yang disertai perusakan fasilitas umum merupakan

tindakan anarkis
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Keterangan :
SS :  Sangat Setuju ( bobot skor 5 kalau pernyataan positif dan 1 kalau Negatif )
S : Setuju ( skor 4 kalau pernyataan positif dan 1 kalau negatif )
N : Tidak berpendapat / netral (skor 3)
TS : Tidak Setuju ( bobot skor 2 kalau pernyataan positif dan 4 kalau negatif )
STS : Sangat Tidak Setuju ( bobot skor 5 kalau pernyataan positif dan 1 kalau negatif )

………………………………,2007

Mengetahui Guru Mata Pelajaran PKn

Kepala SMP

(………………………) (……………………)
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RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

(RPP)
PKn

KELAS   VII

Disusun oleh :

MGMP PKn ...
2007





Model KTSP SMP Kab. ...

KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM

Sekolah : ………………………………….
Kelas : VII
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi : 1.  Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR TINGKAT HASIL
ESS KOMP DD IS PK P

1.1.Mendiskripsikan hakikat norma-norma,
kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang
berlaku dalam masyarakat

 Menjelaskan hakekat norma
 Menjelaskan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat
 Menguraikan macam-macam norma

 Membedakan norma hokum dan norma lain

60
65
65
60

70

65

80
65
70
65

60

63

60
60
60
60

60

60

70
70
70
60

60

63

63

63
1.2.Menjelaskan hakikat dan arti penting

hukum bagi warga negara
 Menjelaskan pentingnya norma hukum dalam kehidupan bernegara 70 60 60 65 63

1.3. Menerapkan norma-norma, kebiasaan-
kebiasaan, adat istiadat dan peraturan
yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

 Perlunya penerapan norma, kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam
masyarakat

80 60 60 60 65
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Standar Kompetensi : 2.  Mendiskripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR TINGKAT HASIL
ESS KOMP DD IS PK P

2.1Menjelaskan makna proklamasi
kemerdekaan

 Menguraikan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan

 Menjelaskan arti kemerdekaan bagi suatu bangsa

 Menunjukkan pentingnya pewarisan semangat proklamasi kemerdekaan

60

60

80

67

85

80

65

75

60

60

60

60

65

65

65

65

68

66

68

68
2.2Mendeskripsikan suasana kebatinan

konstitusi pertama
 Menjelaskan suasana sidang PPKI tanggal 18-8-1945

 Menguraiakan hasil-hasil sidang PPKI tanggal 18-8-1945

 Menganalisis hubungan proklamasi dengan UUD 1945

65

65

65

65

70

70

70

70

60

60

60

60

68

68

68

68

65

65

65

65
22.3Menunjukkan sikap positif terhadap makna

proklamasi kemerdekaan dan suasana
kebatinan konstitusi pertama

 Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana
sidang UUD pertama

65 65 60 68 65
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KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM

Sekolah : …………………………………..
Kelas : VII
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Semester : II ( dua )

Standar Kompetensi : 3.  Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR TINGKAT HASIL
ESS KOM

P
DD IS PK P

Menguraikan hakikat, hukum dan
kelembagaan HAM

 Menjelaskan hakekat  HAM
 Menjelaskan  factor penyebab lahirnya peraturan perundangan HAM
 Menyebutkan berbagai instrument HAM Nasional
 Menjelaskan hak dan kewajiban KOMNAS HAM

72
68

74
72

72

75
65

70
70

70

75
80

85
70

77

65
60

65
60

63

72
68

73
67

70
3.2.    Mendiskripsikan kasus pelanggaran dan

upaya penegakan HAM
 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia
 Mengemukakan cara-cara penanganan pelanggaran HAM

66
65

66

65
60

63

75
70

73

60
65

63

67
65

66
3.3. Mengargai upaya perlindungan HAM  Menguraikan lembaga perlindungan HAM

 Menyebutkan pasal-pasal dalam UUD 1945 hasil perubahan yang berkaitan
dengan HAM

69

72

71

65

65

65

75

80

78

70

70

70

70

72

71
3.4.    Menghargai upaya penegakan hukum  Menunjukkan sikap positif terhadap upaya penegakan HAM di wilayahnya

 Menampilkan sikap positif terhadap upaya penegakan dan perlindungan HAM
66

70

68

75

70

73

80

80

80

65

70

68

73

73

73
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Standar Kompetensi : 4.  Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
TINGKAT HASIL

ESS KOMP DD IS PK P
4.1.   Menjelaskan hakekat kemerdekaan

mengemukakan pendapat
 Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat
 Mengidentifikasi bentuk-bentuk mengemukakan pendapat
 Mengkaji akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat
 Mendiskripsikan konsekuensi kebebasan mengemukakan pendapat tanpa

73
70

63

63

67

75
75

60

65

69

80
75

65

65

71

65
60

60

60

61

73
70

62

63

67
4.2.   Menguraikan pentingnya kemerdekaan

mengemukakan pendapat secara bebas
dan bertanggung jawab

 Menjelaskan arti penting kemerdekan mengeluarkan pendapat
 Menjelaskan dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat
 Menjelaskan hakekat kemerdekaan  mengemukakan  pendapat secara bebas dan

bertanggung jawab
 Mengemukakan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung

jawab

70
69

71

68

70

70
70

70

75

71

75
70

80

65

73

65
65

65

60

64

70
68

72

70

67

67
4.3. Mengaktualisasi

kan kemerdekaan mengemukakan
pendapat secara bebas dan bertanggung
jawab

 Menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat
secara bebas dan bertanggung jawab

70 70 65 68 68

Mengetahui ..., ……………………..
Kepala Sekolah ………………………….. Guru Pata Pelajaran

______________________ _____________________
NIP NIP
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