
Rencana Pelaksanaan Tatap Muka Terbatas 

 

Satuan Pendidikan   : SDN Darupono 

Kelas/Semester   : VI/2 

Tema/Subtema/Pemb  : 6/1/3 

Kompetensi Dasar   : 

PPKn 

3.2 Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara 

beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 

4.2 Menuliskan cerita pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga 

masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan seharihari 

IPS 

3.4 Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan 

upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 

4.4 Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 

kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera 

Tujuan Pembelajaran 

Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui kewajiban sebagai warga negara 

dengan tepat 

Dengan mengamati bermain peran, siswa dapat mengetahui berbagai upaya untuk mengisi 

kemerdekaan dengan benar 

 

Langkah-langkah Pembelajaran Pengel. Kelas 

(I, Ps, Klp, Klas.) 

Waktu 

Kegiatan Pendahuluan   

1. Guru menyapa peserta didik: 

“Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? 

Sehat semuanya ya? Tetap semangat, kan? Sebelum 

mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan 

berdoa Bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat.  

Klasikal 10 

menit 

Kegiatan Inti   

1. Peserta didik mengamati gambar tentang kewajiban warga 

negara 

Individu 80  

 

menit 2. Peserta didik menuliskan kewajiban sebagai warga negara 

berdasarkan gambar 

Individu 



3. Peserta didik membuat gambar tentang kewajiban sebagai 

warga negara 

 

4. Peserta didik bermain peran tentang upaya untuk mengisi 

kemerdekaan 

kelompok 

5. Peserta didik mengamati kelompok lain yang bermain peran 

dan mengisi general graphic tentang upaya mengisi 

kemerdekaan  

Individu 

6. Guru memberikan penguatan  

Kegiatan Penutup   

Peserta didik melakukan refleksi: 

1. Peserta didik mengungkapkan perasaan selama mengikuti 

pembelajaran. 

2. Peserta didik menjelaskan kewajiban sebagai warga negara 

3. Peserta didik menjelaskan upaya mengisi kemerdekaan 

Individu 15 

menit 

 

Penilaian sikap     : Keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan tugas 

Penilaian pengetahuan : Menuliskan kewajiban sebagai warga negara (PPKn 3.2) 

  Menyebutkan upaya mengisi kemerdekaan (IPS KD 3.4) 

Penilaian keterampilan : Memerankan berbagai upaya mengisi kemerdekaan (IPS KD 4.2) 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 
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Lembar Kerja Peserta Didik 

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan leluhur 

bangsa Indonesia serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena 

itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Perilaku 

positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para 

pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa 

dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya 

tujuan nasional bangsa Indonesia.  

Penugasan: 

1. Buat kelompok yang beranggotakan 3 orang 

2. Tentukan 3 upaya untuk mengisi kemerdekaan 

3. Bagi tugas masing-masing anggota kelompok  

4. Perankan tugas masing-masing 

5. Jawab pertanyaan pada lembar kerja 

 

Laporan Kegiatan Bermain Peran 

Hari/tanggal  : 

Penyusun Laporan : 

Pembagian peran : 

 

Kegiatan dalam peran: 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah upaya mengisi kemerdekaan hanya dapat dilakukan disekolah? 

2. Apakah upaya mengisi kemerdekaan hanya dilakukan oleh pelajar saja? 

3. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan upaya untuk mengisi kemerdekaan? 

4. Berdasarkan pengalaman tadi, apakah kamu sudah melakukan upaya untuk mengisi 

kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amati upaya mengisi kemerdekaan yang dilakukan oleh temanmu! Lalu isilah GO berikut! 

 

UPAYA MENGISI 

KEMERDEKAAN 

INDONESIA 


