
                                                          

PROJECT PENGUATAN PROFIL 

PELAJAR PANCASILA 

KELAS IV (FASE B) 

 

Tema : Kewirausahaan 

 

“Membangun jiwa 

entrepeneur sejak 

dini” 
 

 

 

 



SD N 2 KETAPANG 
 

Jl. Masjid Nomor 45, ketapang, Kendal 

 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin 

ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan 

sekitarnya. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila menggunakan pendekatan 

pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang berbeda dengan 

pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas.  

 

Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk 

mempelajari tema-tema atau isu penting sehingga peserta didik bisa melakukan aksi 

nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan 

kebutuhannya. Projek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk 

memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. 

 

Terdapat prinsip-prinsip utama dalam proyek penguatan profil pelajar 

Pancasila yaitu bersifat holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan 

eksploratif . Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sangat bermanfaat bagi 

peserta antara lain untuk memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi 

sebagai warga dunia yang aktif, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam 

berbagai kondisi, serta memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu 

di sekitar. 

 

Telur merupakan salah satu produk unggas yang memiliki kandungan gizi 

lengkap yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. Telur yang banyak 

dikonsumsi adalah telur bebek, telur ayam dan telur puyuh. Di Indonesia jumlah telur 

yang tersedia sangat banyak yaitu sebesar 1,378 ton. Sumbangan telur terbesar adalah 

dari jenis ayam petelur dengan total 69,57%. Telur ayam buras dan telur itik 

menyumbang masingmasing 12,16% dan 18,26%, tetapi dalam kenyataannya telur–

telur busuk sebelum dimanfaatkan atau dikonsumsi karena kurangnya masa simpan 

dari telur-telur tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah pembusukan telur 

yaitu dengan membuat telur asin 

Telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang peminatnya cukup 

banyak. Sebagian besar telur asin dibuat dari telur bebek. Hal ini disebabkan telur 

bebek mempunyai pori-pori yang besar sehingga baik untuk telur asin. Dengan 

pengasinan telur bebek menjadi tidak amis dan masa simpan telur lebih lama. 

Semakin lama waktu pengasinan akan semakin tahan lama masa simpan telur. 

Telur asin dapat dibuat dengan cara merendam menggunakan media garam. 

Media garam merupakan campuran antara garam, serbuk batu bata merah, sedikit 



kapur dan air. Garam berfungsi sebagai pencipta rasa asin sekaligus sebagai bahan 

pengawet karena garam mampu menyerap air dari dalam telur. Garam akan masuk ke 

dalam telur melalui pori-pori kulit telur menuju ke putih telur, lalu ke kuning telur. 

Garam akan menarik air yang dikandung telur. Garam juga terdapat ion chlor yang 

berperan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri dalam telur, sehingga 

menyebabkan telur menjadi awet karena bakteri yang terkandung dalam telur mati. 

 

B. TUJUAN, ALUR DAN TARGET PENCAPAIN PROJECT 

Project dengan topik “Membangun Jiwa Entrepreneur Sejak Dini” disusun 

dengan tujuan untuk membentuk peserta didik yang kreatik dan berjiwa wirausaha 

terhadap permasalahan disektor peternakan 

Melalui Project ini, sekolah menjadi agen perubahan dengan mengadopi sikap 

hidup yang mandiri dan memiliki jiwa kewirausahaan, melalui perilaku sehari-hari 

secara konsisten baik di rumah dan di sekolah serta membangun kesadaran dan 

pemahaman anak tentang permasalahan yang ada didalam sektor peternakan. 

 

 

 

 

 

C. RELEVANSI PROJECT BAGI SEKOLAH 

Proyek “Membangun Jiwa Enterpreneur Sejak Dini” merupakan proyek utama 

yang akan mengasah bakat dan kemampuan dalam bidang kewirausahaan yang 

dikenal dengan sebutan Market Day. Proyek ini melatih anak dari dasar tentang 

bagaimana caranya berinteraksi, mengelola penjualan dan melayani konsumen. Selain 

itu, proyek ini menjadikan sebagai sarana bagi peserta didik dan warga sekolah untuk 

menjalankan bagaimana prosedur tentang kerja sama, membangkitkan jiwa 

entrepreneur dan kewirausahaan. Diawali dengan menganalisis permasalaan 

kontekstual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kemudian menentukan proyek 

dalam bentuk hasil karya tulis, gerak dan seni, jiwa kewirausahaan dan potensi 

sumber daya alam dan budaya lokal di sekitar daerah satuan pendidikan. 

 

D. ALUR 

Tahapan dalam Project “ Membangun Jiwa Entrepreneur Sejak Dini” 

Tahap pengenalan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. DIMENSI, ELEMEN DAN SUBELEMEN PROFIL PELAJAR PANCASILA 

 

  

Aktivitas 1. 

Perkenalan sektor 

peternakan 

Aktivitas 2. Permainan 

macam-macam jenis 

ungags 

Aktivitas 3. Berwisata 

mengenal beberapa 

jenis ungags 

Aktivitas 4. Bermain 

memberi makan 

bebek 

Tahap kontekstualisasi 

Aktivitas 5. 

Kisah Bebek Buruk 

Rupa 

Aktivitas 6. 

Menggambar, 

mewarnai bebek dan 

telur bebek 

Aktivitas 7. Bernyanyi 

dan Bergerak 

Aktivitas 8. 

Permasalahan 

pembuatan telur asin 

Tahap aksi 

Aktivitas 9. 

Cara Pembuatan Telur Asin  di Sekolah 

Aktivitas 10. 

Melaksanakan Pembuatan Telur Asin di sekolah 



 

 

 

AKTIVITAS 1 

Tahap Pengenalan 

 

Jenis Kegiatan  : Tatap Muka dan Tugas Mandiri 

Waktu   : 2 JP (2 x 30 menit)  

Materi    : Pengenalan sektor peternakan 

Peran guru   : Fasilitator  

 

Persiapan :  

1. Guru menyiapkan slide presentasi tentang pengenalan di sektor peternakan 

2. Guru menyiapkan video tentang pengenalan terhadap sektor peternakan 

 

Pelaksanaan :  

1. Guru memulai projek dengan menanyakan sampah yang ada diskitar mereka dengan 

memberikan pertanyaan 

a. apakah kalian tahu jenis-jenis unggas? 

b. apakah kalian pernah makan telur? 

c. apa yang kamu tahu mengenai tentang sektor peternakan? 

2. guru menjelaskan materi awal mengenai pengenalan terhadap sektor ternak 

3. guru memutarkan video tentang berbagai hal yang ada disektor peternakan. 

 

Tugas Mandiri 

- Menuliskan 5 macam jenis-jenis unggas yang ada disektor peternakan 

 

 

 

 

 

 



 

AKTIVITAS 2 

Tahap pengenalan 

Jenis Kegiatan  : Tatap Muka dan Tugas Mandiri 

Waktu   : 2 JP (2 x 30 menit)  

Materi    : Mengenal beberapa jenis unggas 

Peran guru   : Fasilitator  

 

Persiapan :  

 

1. Guru menyiapkan slide presentasi mengenai macam-macam jenis unggas 

2. Guru menyiapkan video tentang video pengenalan berbagai jenis unggas 

 

Pelaksanaan :  

1. Guru menunjukkan kedua gambar mengenai 2 jenis unggas 

2. Berikan kesempatan pada siswa untuk bergantian mengamati kedua  jenis gambar 

tersebut 

3. Tanyakan pada siswa:  

a. apakah bedanya? 

b. Apakah kedua jenis hewan itu sama? 

c. Dimanakah kalian bisa menemukan kedua hewan tersebut?  

 

Tugas Mandiri 

1. Menuliskan contoh macam-macam jenis unggas 

 

 

 

 

 



Lembar Kerja 2 

Isilah tabel dibawah ini! 

Unggas Hewan lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITAS 3 

Jenis Kegiatan  : Tatap Muka  

Waktu   : 2 JP (2 x 30 menit)  

Materi    : Berwisata mengenal beberapa jenis unggas 

Peran guru   : Fasilitator  

 

Persiapan :  

1. Guru menyiapkan tempat untuk di kunjungi para peserta didik  

2. Guru meminta siswa membawa peratalan yang sudah ditentukan 

 

Pelaksanaan :  

1. Siswa diminta mengeluarkan peralatan yang sudah diminta oleh guru 

2. Pertanyaan pemantik: 

a. Apa saja hal yang menarik yang kamu sukai dari sebuah peternakan? 

b. Dari mana asal telur bebek dan telur ayam itu? 

3. Guru membuka kegiatan makan bersama dengan berdo’a.  

4. Guru dan siswa mulai kegiatan makan bersama.  

5. Selesai makan, siswa diminta untuk mengamati beberapa hal yang ada di peternakan 

tersebut 

6. Guru mengamati siswa saat melakukan pengamatan 

7. Bagi siswa yang telah melalakukan pengamatan, diminta untuk menuliskan hasilkan 

pada buku masing-masing. 

  



 

AKTIVITAS 4 

         Permasalahan dalam pambuatan 

Jenis Kegiatan  : Tatap Muka dan Tugas Mandiri 

Waktu   : 2 JP (2 x 30 menit)  

Materi    : Permasalahan pembuatan telur asin 

Peran guru   : Fasilitator  

 

Persiapan :  

1. Guru menyiapkan bahan presentasi  

2. Guru menjealaskan permasalahan-permasalahan dalam pembuatan telur asin 

 

Pelaksanaan :  

1. Sebagai awalan guru menjelaskan berbagai permasalahan atau hambatan yang dialami 

dalam proses pembuatan telur asin 

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari permsalahan yang ada dalam 

pembuatan telur asin 

3. Masing-masing kelompok diminta untuk menuliskan hasil diskusi dari kelompok 

masing-masing 

 

Tugas Mandiri 

- Siswa diminta untuk menuliskan solusi dari permsalahan yang sudah dibuat 

  



-  

 

AKTIVITAS 5 

Membuat telur asin 

Jenis Kegiatan  : Tatap Muka dan Tugas Mandiri 

Waktu   : 2 JP (2 x 30 menit)  

Materi    : Pembuatan telur asin 

Peran guru   : Fasilitator  

 

Persiapan :  

1. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan telur asin 

2. Guru menyiapkan video tutorial pembuatan  

3. Siswa diminta untuk membawa telur bebek 

 

Pelaksanaan :  

1. Sebagai awalan guru menanyakan apa saja jenis telur yang bisa dibuat sebagai telur 

asin? 

2. Siswa memnonton video cara pembuatan telur asin 

3. Guru menjelaskan langkah-langkah pembuatan telur asin  

Langkah-langkah pembuatan telur asin: 

a. Rendam telur asin selama 12 menit 

b. Kemudian bersihkan telur hingga bersih 

c. Larutkan garam dalam air 

d. Masukkan telur ke dalam air secara perlahan-lahan 

d. Rendam Selama 10-12 hari 

 

Tugas Mandiri 

- Siswa diminta untuk membuat telur asin 

 

  



Lampiran 

Penilaian 

Assesment Formatif 

 Siswa membuat telur asin 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

1. Pemilihan telur  

2. Komposisi garam dan bahan pembungkus  

 

Assesment Sumatif 

1. Apa permsalahan yang sering dialami dalam pembuatan telur asin 

2. Sebutkan macam-macam jenis unggas 

3. Sebutkan jenis telur yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan telur asin 

4. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat telur asin 

5. Pembuatan telur asin termasuk kedalam pemanfaatan sumber daya alam pada 

bidang... 

Skor: jumlah soal yang benar x 20 

  



Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


