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PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS VIII SEMESTER 2
BAB 1
KEBANGKITAN NASIONAL 1908 DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN
SILABUS
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Kelas/semester
: VIII/ 2
Kompetensi Inti
:
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi
dasar
1.4 Mensyukuri
nilai dan
semangat
Kebangkitan
Nasional 1908
dalam
perjuangan
kemerdekaan
Kemerdekaan
Indonesia
secara tulus
2.4 Menunjukkan
rasa bangga
terhadap
peristiwa
kebangkitan
Nasional 1908
dalam
perjuangan
kemerdekaan
Republik
Indonesia
3.4 Menemukan
makna dan arti
penting
Kebangkitan
Nasional 1908
Kebangkitan
Nasional dalam
perjuangan
kemerdekaan
4.4 Menyaji hasil
temuan
tentang peran
kejuangan
tokoh
Kebangkitan
Nasional 1908
dalam
perjuangan
kemerdekaan

Materi pokok

Pembelajaran

Kebangkitan
Nasional 1908
Dalam
Perjuangan
Kemerdekaan
" Makna
Kebangkitan
Nasional
dalam
Perjuangan
Kemerdekaan
" Arti Penting
Kebangkitan
Nasional
Dalam
Perjuangan
Kemerdekaan
" Peran Tokoh
Kebangkitan
Nasional
Dalam
Perjuangan
Kemerdekaan
Nasional

Mengamati
- Siswa mengamati
gambar tentang
Kebangkitan
Nasional 1908
dengan ikhkas
sebagai wujud
syukur terhadap
Tuhan Yang Maha
Esa
Menanya
- Siswa dengan
kerjasama kelompok
mengidentifikasi
pertanyaan tentang
makna Kebangkitan
Nasional 1908 bagi
bangsa Indonesia
Mengeksplorasi
- Siswa mencari
informasi untuk
menjawab
pertanyaan tentang
arti Kebangkitan
Nasional 1908 bagi
perjuangan
kemerdekaan bangsa
Indonesia dengan
penuh rasa
tanggung jawab
Menalar/Mengasosiasi
- Siswa
menghubungkan
informasi yang
diperoleh secara
jujur untuk
menyimpulkan
tentang makna
Kebangkitan
Nasional 1908 bagi
bangsa Indonesia

Penilaian

Alokasi
waktu

Sikap
12 JP
- Observasi
perilaku dan
sikap peserta
didik dalam
proses
pembelajaran,
serta komitmen
kewarganegaraan
(ikrar)
Pengetahuan
- Tes digunakan
untuk menilai
hasil belajar
secara individu
tentang makna
persatuan
Kebangkitan
Nasional 1908
Dalam
Perjuangan
Kemerdekaan
Keterampilan
- Menyajikan hasil
telaah pekerjaan
baik individu
maupun
kelompok
tentang
Kebangkitan
Nasional 1908
Dalam
Perjuangan
Kemerdekaan

Penilaian
-

-

-

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs
Kelas VIII,
Jakarta:
Kemdikbud
Buku Ayo
Belajar
Cerdas
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs
Kelas VIII, PT
Pratama
Mitra Aksara
Referensi
atau Internet
sesuai
materi pokok
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Mengomunikasikan
- Siswa menyusun
laporan dan
menyajikan hasil
telaah tentang
makna Kebangkitan
Nasional 1908
dengan percaya diri
- Siswa
mensimulasikan
peran tokoh
kejuangan
Kebangkitan
Nasional
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1

Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

:
:
:
:

....
PPKn
VIII/ 2
12 Jam Pelajaran

A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya
diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR
1.4Mensyukuri nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Kemerdekaan
Indonesia secara tulus
2.4Menunjukkan rasa bangga terhadap peristiwa kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia
3.4Menemukan makna dan arti penting Kebangkitan Nasional 1908 Kebangkitan Nasional dalam perjuangan
kemerdekaan
4.4Menyaji hasil temuan tentang peran kejuangan tokoh Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan
kemerdekaan.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi berikut ini, diharapkan siswa dapat :
1. Menjelaskan nilai dan semangat Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Kemerdekaan
Indonesia secara tulus.
2. Menguraikan macam-macam peristiwa kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik
Indonesia.
3. Menjelaskan makna dan arti penting Kebangkitan Nasional 1908 Kebangkitan Nasional dalam perjuangan
kemerdekaan.
4. Menyebutkan peran kejuangan tokoh Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan.
D . PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER
Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, semangat kebangsaan, kerja sama, saling menghargai, toleransi,
disiplin, bertanggung jawab.
E. MATERI PEMBELAJARAN
Kebangkitan Nasional 1908 Dalam Perjuangan Kemerdekaan
1. Makna Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan
2. Arti Penting Kebangkitan Nasional Dalam Perjuangan Kemerdekaan
3. Peran Tokoh Kebangkitan Nasional Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional
F. METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi
2. Diskusi
3. Penugasan.
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
1. Kegiatan Awal
a. Siswa mengulas kembali tentang Kebangkitan Nasional 1908 Dalam Perjuangan Kemerdekaan.
b. Memotivasi akan pentingnya menguasai materi dengan baik, untuk membantu siswa dalam memahami
Kebangkitan Nasional 1908 Dalam Perjuangan Kemerdekaan.
2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
Siswa mengamati gambar tentang Kebangkitan Nasional 1908 dengan ikhkas sebagai wujud syukur
terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b. Menanya
Siswa dengan kerjasama kelompok mengidentifikasi pertanyaan tentang makna Kebangkitan Nasional
1908 bagi bangsa Indonesia
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c. Mengeksplorasi
Siswa mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tentang arti Kebangkitan Nasional 1908 bagi
perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab
d. Mengasosiasikan
Siswa menghubungkan informasi yang diperoleh secara jujur untuk menyimpulkan tentang makna
Kebangkitan Nasional 1908 bagi bangsa Indonesia
e. Mengomunikasikan
1) Siswa menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang makna Kebangkitan Nasional 1908
dengan percaya diri
2) Siswa mensimulasikan peran tokoh kejuangan Kebangkitan Nasional
3. Kegiatan Akhir
Guru menyimpulkan kegiatan hari itu.
a. Dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk membuat rangkuman materi
b. Guru memberikan tugas rumah
H. SUMBER BELAJAR
1. Buku paket PPKn Kelas VIII SMP/MTs Kemendikbud
2. Buku-buku PPKn Kelas VIII SMP/MTs penunjang yang relevan
3. Buku Ayo Belajar Cerdas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII, PT Pratama Mitra
Aksara
4. Media massa cetak/elektronik
I. PENILAIAN
1. Teknik/jenis : kuis, tugas kelompok dan tugas individu
2. Bentuk instrumen: pertanyaan lisan dan tertulis
3. Instrumen/soal: Tes pilihan ganda, uraian, dan penugasan.

......................., .....
Mengetahui,
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Guru Mata Pelajaran

Kepala Sekolah,

Nama .....................
NIP. .......................

Nama .....................
NIP. .......................
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Kunci Jawaban PPKn Kelas VIII SMP/MTs Semester 2
Bab 1 Kebangkitan Nasional 1908 dalam Perjuangan Kemerdekaan

A.

M ak na Keb an g ki ta n Na s io na l da la m
Perjuangan Kemerdekaan (Lahirnya Budi
Utomo)

AYO KERJAKAN
Kebijaksanaan guru
TUGAS PROYEK
Kebijaksanaan guru
TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru
BERPIKIR KRITIS
Kebijaksanaan guru
LATIHAN
1. Perjuangan sebelum tahun 1908 mengalami
kegagalan karena:
a. Perlawanan secara sporadis dan tidak
serentak.
b. P erla wa na n di pi mp i n ol eh p im pi na n
karismatik sehingga tidak ada yang
melanjutkan.
c. Seb el um m a sa 1 90 8 p erla wa na n
menggunakan kekerasan senjata.
d. Para pejuang di adu domba oleh penjajah.
2. Kebangkitan Nasional adalah masa dimana
bangkitnya semangat persatuan, kesatuan
d an nai so na li sm e unt uk m enuj u da n
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
3. Latar Belakang berdirinya Budi Utomo
Pertamanya organisasi ini sosial budaya, atas
pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Wahidin
Sudirohusodo agar Dr. Sutomo mendirikan
organisasi ini dibidang pendidikan dengan
kawan-kawannya. Persetujuan ini dikemukakan
kepada pelajar-pelajar STOVIA di Jakarta
4. Tujuan Budi Utomo
a. Memajukan pengajaran
b . Me ma juk an p erta nia n, p e te rnak an,
perdagangan
c. Memajukan teknik industri
d. Menghidupkan kembali kebudayaan
5. Kehadiran organisasi Budi Utomo menjadi titik
a wa l be rd i ri ny a org anis as i- o rg anis as i
pergerakan nasional lainya di Indonesia
B.

Arti Penting Kebangkitan Nasional dalam
Perjuangan Kemerdekaan

AYO KERJAKAN
Kebijaksanaan guru
TUGAS PROYEK
Kebijaksanaan guru

TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru
BERPIKIR KRITIS
Kebijaksanaan guru
LATIHAN
1. Tujuan indische partij sebagai berikut :
a. Untuk membangun rasa patriotisme
semua bangsa indonesia kepada tanah air
yang telah memberi lapangan hidup
kepada mereka.
b. Menganjurkan kerjasama atas dasar
persamaan ketatanegaraan.
c. Memajukan tanah air Indonesia.
d. Mempersiapkan kehidupan rakyat yang
merdeka.
2. Tiga Serangkai, yakni Suwardi Suryaningrat
(Ki Hajar Dewantara), dr. Cipto Mangunkusumo,
dan Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo).
3. Sifat perjuangan Budi Utomo :
a. b ersi fa t lo k al , se ba b a ng go ta ny a
terbatas dengan penduduk Jawa dan
Madura, kemudian berkembang ke Bali,
tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia.
b. bersifat moderat dan aristokratis, tidak
bertindak redikal dalam memperjuangkan
tujuannya.
4. Semboyan Taman Siswa :
a. ing ngarsa sung tulada yang artinya di
depan memberi teladan,
b. ing madya mangun karsa yang artinya di
tengah membangun inisiatif/kemauan,
c. tut wuri handayani yang artinya dari
belakang mendukung.
5. Usaha politik, dengan memperkuat rasa
kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran
atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan
p enge ta hua n
se ja rah
k eb a ng sa an,
mempererat kerja sama dengan negara
negara di Asia, dan memberantas segala
rinta ng an ba gi k em e rd ek aa n d iri da n
kehidupan politik.
C.

Peran Tokoh Kebangkitan Nasional dalam
Perjuangan Kemerdekaan Nasional

AYO KERJAKAN
Kebijaksanaan guru
TUGAS PROYEK
Kebijaksanaan guru
TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru
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BERPIKIR KRITIS
Kebijaksanaan guru
1. Dr. Soetomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr.
Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara,
Douwes Dekker
2. Bung Tomo, adalah seorang pahlawan yang
t erke na l
ka rena
pe ra nanny a
da la m
memba ngkitkan semangat rakyat untuk
melawan kembali para penjajah Belanda
melalui tentara NICA, yang berakhir dengan
pertempuran 10 November 1945 yang hingga
kini dikenal/diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Selain itu, Dr. Sutomo merupakan pendiri
o rg anis as i B ud i Ut om o y ang me nj ad i
p endo ro ng b a gi m unculnya orga ni sa si organisasi lainya.
3. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu
anggota Tiga Serangkat, pendiri Taman Siswa,
pernah menjabat sebagai menteri pendidikan,
dan lain-lain
4. E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo
dan Ki Hadjar Dewantara
5. Surabaya
EVALUASI
A.

8

PILIHAN GANDA
1. b. kuranganya persatuan dan kesatuan
2. b. Douwess Dekker
3. b. kemampuan berorganisasi
4. c. Study Fonds
5. d. HOS Cokroaminoto
6. a. Budi Utomo
7. b. Moderat
8. c. Dr. Sutomo
9. b. sosial dan budaya
10. a. Hari kebangkitan nasional
11. b. Pe ng ad aa n Studi e Fonds unt uk
membantu anak-anak Bumiputra di
tanah Jawa melanjutkan sekolah
tetapi tidak memiliki biaya.
12. c. Irigasi, Emigrasi, Edukasi
13. c. Jawa dan Madura
14. a. Jogjakarta
15. d. Parindra
16. a. tiga serangkai
17. b. Indische Partij
18. d. pendidikan kolonial sangat terbatas
dan bercorak Barat
19. d. Budi Utomo
20. c. Jong Java
21. a. bekerjasama dengan Belanda
22. a. Jogjakarta
23. c. nasionalisme
24. b. Suwardi Suryaningrat
25. c. Ir. Soekarno
26. c. nasionalisme
27. a. Sarekat Islam
28. b. edukasi
29. d. semangat antipenjajah
30. d. Indische Partij

31. a.
32. d.
33. b.
34. a.
35. a.

menghargai pendapat orang lain
bergotong royong membersihkan
lingkungan
1) dan 3)
Ir. Soekarno
menikmati hasil pembangunan

B.

ISIAN
1. Budi Utomo
2. 20 Mei 1908
3. dr. Wahidin Sudirohusodo
4. Mengusahakan perbaikan pendidikan dan
pengajaran
5. Me ni ng ka tnya k ual it as p enduduk di
Indonesia
6. Aliran kanan dan aliran kiri
7. 18 Mei 1918
8. Tiga Serangkai
9. Suwardi Suryaningrat
10. Pendidikan Nasional

C.

URAIAN
1. Taktik perjuangan sebelum tahun 1908
masih bersifat sederhana dan kedaerahan
2. Era kebangkitan nasional di Indonesia
ditandai dengan berdirinya organisasi
Budi Utomo
3. Perjuangan sebelum tahun 1908 sering
mengalami kegagalan karena :
a. Perlawanan secara sporadis dan
tidak serentak.
b. Perlawanan dipimpin oleh pimpinan
karismatik sehingga tidak ada yang
melanjutkan.
c. Sebelum masa 1908 perlawanan
menggunakan kekerasan senjata
d. Para pej uang diad u dom ba o leh
penjajah
4. Latar Belakang berdirinya Budi Utomo
Pertamanya organisasi ini sosial budaya,
atas pendapat yang dikemukakan oleh Dr.
Wahidin Sudirohusodo agar Dr. Sutomo
m endi ri ka n o rg anis as i i ni d ib id ang
pendidikan dengan kawan-kawannya.
Persetujuan ini dikemukakan kepada
pelajar-pelajar STOVIA di Jakarta
5. Dalam perkembangannya, di tubuh Budi
Utomo muncul dua aliran berikut:
a. Pihak kanan, berkehendak supaya
keanggotaan dibatasi pada golongan
terpelajar saja, tidak bergerak dalam
l ap anga n
po li ti k
da n
ha ny a
membatasi pada pelajaran sekolah
saja.
b. Pihak kiri, yang jumlahnya lebih kecil
terdiri dari kaum muda berkeinginan
ke arah gerakan kebangsaan yang
demokratis, lebih memerhatikan
nasib rakyat yang menderita.
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7.

8.

9.

Sejak meletus Perang Dunia I tahun 1914,
Budi Utomo mulai terjun dalam bidang
politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan
peristiwa sebagai berikut :
a. Dalam rapat umum Budi Utomo di
Bandung tanggal 5 dan 6 Agustus
1 91 5 me ne ta pk an m os i, a ga r
dibentuk milisi bagi bangsa Indonesia
namun melalui persetujuan parlemen
b. Budi Utomo menjadi bagian dalam
Komite “Indie Weerbaar” yaitu misi
ke Negeri Belanda dalam rangka
untuk pertahanan Hindia Belanda.
Djidjosewoyo sebagai wakil Budi
Utomo dalam misi tersebut berhasil
mengadakan pendekatan-pendekatan
dengan pejabat Belanda.
Nilai Religius
a. Percaya dan takwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa sesuai dengan agama
dan kepercayaannya masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab.
b. Hormat dan menghormati serta
bekerja sama antara pemeluk agama
dan penganut-penganut kepercayaan
yang berbeda-beda sehingga terbina
kerukunan hidup.
c. Sal ing me nghorma ti ke be ba sa n
menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaan masingmasing.
d. Tidak memaksakan suatu agama atau
kepercayaan kepada orang lain.
Alasan kita harus bangga menjadi bangsa
Indonesia :
a. m em il ik i wi la ya h ya ng l ua s da n
potensi sumber daya alam yang
melimpah
b. memiliki keberagaman suku bangsa
dan budaya
c. memiliki banyak tempat wisata yang
sangat indah
d. memiliki jumlah penduduk yang besar
Mengguna kan p roduk dalam nege ri,
melestarikan kebudayaan daerah, gemar
menabung, dan lain-lain

10. Muhammadiyah, Tri Koro Darmo, PNI, dan
lain-lain
11. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah
m em aj uk a n
pe ng a ja ra n
I sl am ,
mengembangkan pengetahuan Islam dan
cara hidup menurut peraturan Islam,
membantu dan meningkatkan kehidupan
sosial masyarakat Islam.
12. Ki Hajar Dewantara
13. Usaha PNI untuk mencapai tujuan :
a. Usaha politik, dengan memperkuat
rasa kebangsaan (nasionalisme) dan
kesadaran atas persatuan bangsa
Indonesia, memajukan pengetahuan
sejarah kebangsaan, mempererat
kerja sama dengan negara negara di
As ia, dan me mberant as sega la
rintangan bagi kemerdekaan diri dan
kehidupan politik.
b. Us aha so sia l, y ait u m ema juk an
pengajaran yang bersifat nasional,
meningkatkan derajat kaum wanita,
memajukan transmigrasi, memerangi
pengangguran, memajukan kesehatan
rakyat, antara lain dengan mendirikan
poliklinik.
c. Usaha ekonomi, yakni memajukan
perdagangan pribumi, kerajinan,
serta mendirikan bank-bank dan
koperasi.
14. Dr. Soetomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo,
Dr. Cip to Ma ngunk usumo , K i H aj ar
Dewantara, Douwes Dekker
15. Bung Tomo, adalah seorang pahlawan
yang terkenal karena peranannya dalam
membangkitkan semangat rakyat untuk
melawan kembali para penjajah Belanda
melalui tentara NICA , yang berakhir
dengan pertempuran 10 November 1945
ya ng hingga ki ni di kenal/ dip eri nga ti
sebagai Hari Pahlawan. Selain itu, Dr.
Sutomo merupakan pendiri organisasi
Budi Utomo yang menjadi pendorong bagi
munculnya organisasi-organisasi lainya.
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SILABUS
BAB 2 SUMPAH PEMUDA TAHUN 1928 DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Kelas/semester
: VIII / 2
Kompetensi Inti
:
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi
dasar
1.5 Menghayati
nilai dan
semangat
Sumpah
Pemuda tahun
1928 dalam
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika
2.5 Menghargai
nilai dan
semangat
Sumpah
Pemuda tahun
1928 dalam
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika
3.5 Mengidentifikasi nilai dan
semangat
Sumpah
Pemuda tahun
1928 dalam
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika
4.5 Melaksanakan
nilai-nilai
kejuangan
tokoh Sumpah
Pemuda tahun
1928
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Materi pokok

Pembelajaran

Penilaian

Sumpah
Pemuda tahun
1928 dalam
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika
A . Makna
Sumpah
Pemuda
B . Arti penting
Sumpah
Pemuda bagi
prjuangan
Indonesia
C . Semangat
dan
komitmen
sumpah
pemuda bagi
bangsa dan
Negara
Indonesia

Mengamati
- Siswa mengamati
gambar tentang
persitiwa Sumpah
Pemuda dan
keberagaman
masyarakat
Indonesia sebagai
wujud syukur
terhadap Tuhan Yang
Maha esa
Menanya
- Siswa bekerjasama
dengan kelompok
mengidentifikasi
Pertanyaanpertanyaan tentang
makna Sumpah
Pemuda 1928
dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika
Mengeksplorasi
- Siswa mencari
informasi bersama
dengan anggota
kelompok yang
beragam untuk
menjawab
pertanyaan tentang
arti Sumpah
Pemuda bagi
perjuangan
kemerdekaan bangsa
Indonesia dalam
bingkai Bhinneka
Tunggal Ika
Menalar/Mengasosiasi
- Siswa
menghubungkan
informasi yang
diperoleh untuk
menyimpulkan
tentang makna
Sumpah Pemdua
bagi bangsa
Indonesia dengan
penuh rasa
tanggung jawab

Sikap
- Observasi
perilaku dan
sikap peserta
didik dalam
proses
pembelajaran
Pengetahuan
- Tes digunakan
untuk menilai
hasil belajar
secara individu
tentang Sumpah
Pemuda tahun
1928 dalam
bingkai Bhinneka
Tunggal Ika
Keterampilan
- Portofolio
menilai hasil
pekerjaan baik
individu maupun
kelompok
tentang Sumpah
Pemuda tahun
1928 dalam
bingkai Bhinneka
Tunggal Ika

Alokasi
waktu
12 JP

Penilaian
-

-

-

-

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs
Kelas VIII,
Jakarta:
Kemdikbud
Buku Ayo
Belajar
Cerdas
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs
Kelas VIII, PT
Pratama
Mitra Aksara
Referensi
atau Internet
sesuai
materi pokok
Pengamatan
secara
langsung dan
tidak
langsung
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Mengomunikasikan
- Siswa menyusun
laporan hasil telaah
tentang makna
Sumpah Pemuda
dan menyajikan hasil
telaah di depan
kelas dengan
semangat saling
menghargai dan
menghormati
- Siswa
mensimulasikan
peran tokoh Sumpah
Pemuda.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2

Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

:
:
:
:

....
PPKn
VIII / 2
12 Jam Pelajaran

A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya
diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR
1.5 menghayati nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
2.5 menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
3.5 mengidentifikasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
4.5 melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi berikut ini, diharapkan siswa dapat :
1. Menjelaskan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
2. Menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
3. Menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
4. Menampilkan sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928
D. PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER
Bersyukur kepada Tuhan YME, cinta tanah air, bangga bertanah air Indonesia, memiliki sikap tekun, teliti, rasa
ingin tahu, disiplin, dan menjaga persatuan dan kesatuan.
E. MATERI PEMBELAJARAN
Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
1. Makna Sumpah Pemuda
2. Arti penting Sumpah Pemuda bagi prjuangan Indonesia Semangat dan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa
dan Negara Indonesia
F. METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi
2. Diskusi
3. Penugasan.
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
Pertemuan 1 , 2 dan 3
1. Kegiatan Awal
a. Siswa mengulas kembali tentang peristiwa Sumpah Pemuda.
b. Memotivasi akan pentingnya menguasai materi dengan baik, untuk membantu siswa dalam memahami
peristiwa Sumpah Pemuda.
2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
Siswa mengamati gambar tentang persitiwa Sumpah Pemuda dan keberagaman masyarakat Indonesia
sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha esa
b. Menanya
Siswa bekerjasama dengan kelompok mengidentifikasi Pertanyaan-pertanyaan tentang makna Sumpah
Pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
c. Mengeksplorasi
Siswa mencari informasi bersama dengan anggota kelompok yang beragam untuk menjawab pertanyaan
tentang arti Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika
d. Mengasosiasikan
Siswa menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna Sumpah Pemdua
bagi bangsa Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab
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e. Mengomunikasikan
1) Siswa menyusun laporan hasil telaah tentang makna Sumpah Pemuda dan menyajikan hasil telaah di
depan kelas dengan semangat saling menghargai dan menghormati
2) Siswa mensimulasikan peran tokoh Sumpah Pemuda.
3. Kegiatan Akhir
Guru menyimpulkan kegiatan hari itu.
1. Dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk membuat rangkuman materi
2. Guru memberikan tugas rumah.
H. SUMBER BELAJAR
1. Buku paket PPKn Kelas VIII SMP/MTs Kemendikbud
2. Buku-buku PPKn Kelas VIII SMP/MTs penunjang yang relevan
3. Buku Ayo Belajar Cerdas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII, PT Pratama Mitra
Aksara
4. Media massa cetak/elektronik
I. PENILAIAN
1. Teknik/jenis : kuis tugas kelompok dan tugas individu
2. Bentuk instrumen: pertanyaan lisan dan tertulis
3. Instrumen/soal: Tes pilihan ganda, uraian, dan penugasan.

......................., .....
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

Kepala Sekolah,

Nama .....................
NIP. .......................

Nama .....................
NIP. .......................
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Kunci Jawaban PPKn Kelas VIII SMP/MTs Semester 2
Bab 2 Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

A.

Makna Sumpah Pemuda

B.

A rt i Pe n ti ng S ump ah
Perjuangan Indonesia

P emuda

b ag i

AYO KERJAKAN
Kebijaksanaan guru
TUGAS PROYEK
Kebijaksanaan guru
TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru
BERPIKIR KRITIS
Kebijaksanaan guru
C.

Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda
Bagi Bangsa dan Negara Indonesia

AYO KERJAKAN
Kebijaksanaan guru
TUGAS PROYEK
Kebijaksanaan guru
TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru
BERPIKIR KRITIS
Kebijaksanaan guru
LATIHAN
1. Sejak diikrarkanya Sumpah Pemuda, telah
membangkitkan kesadaran pada bangsa
Indonesia akan pentingnya persatuan dan
kesatuan bangsa dalam melawan penjajahan
2. W.R Supratman
3. Bangga telah menjadi bagian dari negara
Indonesia
4. Bahasa Indonesia telah ditetapkan menjadi
bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia
5. Menghargai perbedaan dalam masyarakat,
me nj aga k eruna n dan p ers at ua n d al am
masyarakat, menggunakan bahasa Indonesia
saat bergaul dengan suku bangsa lain, dan
lain-lain.
EVALUASI
A.
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PILIHAN GANDA
1. a. Persatuan
2. a. Tanah air
3. c. Tetap saling menghormati satu sama
lain
4. a. Kalimantan

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

c.
b.
d.
a.
a.
c.
d.

13.
14.
15.
16.

d.
b.
c.
c.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

b.
c.
c.
a.
b.
c.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

c.
c.
a.
d.
d.
b.
c.
d.

Nasional
28 Oktober 1928
hukum adat
Soegondo Djojopoepito
Ibu Sud
Sumpah Pemuda
d al am m eng is i ke me rde ka an d i
perlukan semangat Sumpah Pemuda
Jakarta
rela berkorban
memperkaya budaya bangsa indonesia
mendorong semua partai politik
bergabung sebagai wadah pemersatu
Sumpah Pemuda
Pemuda Indonesia
Jong Java
terdiri atas banyak pulau
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua
Satu bahasa, satu bangsa, dan satu
tanah air yaitu Indonesia
Proklamasi
Proklamasi
2 Mei 1926
Jawaban A,B,C benar
keluarga, sekolah, masyarakat
Sulawesi
kedaerahan
Tawuran karena berbeda suku atau
daerah

B.

ISIAN
1. Perhimpunan Indonesia
2. Bangsa Indonesia
3. Terdiri atas banyak pulau
4. Indonesia
5. Kurangny a persatuan dan kesatuan
bangsa
6. Nasionalisme
7. Jong Java
8. Baik dan benar
9. W.R Supratman
10. 28 Oktober

C.

URAIAN
1. Kebijaksanaan guru
2. Ikrar Sumpah Pemuda
a. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Bertumpah Darah Yang
Satu, Tanah Indonesia
b. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Berbangsa Yang Satu,
Bangsa Indonesia
c. Kami Putra dan Putri Indonesia,
M enjunj ung B ahas a P ersa tuan,
Bahasa Indonesia

Perangkat Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP/MTs Sem. 2 Kur. 2013

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Perist iwa Sumpah Pemuda me miliki
makna bagi bangsa Indonesia sebagai
berikut.
a. M em be ri ka n pe ne ka na n untuk
menghargai perjuangan Indonesia
b. M em be ri ka n se m anga t untuk
berjuang
c. Memberikan makna untuk mencintai
Indonesia dengan segenap hati
d. M em be ri ka n pe ne ka na n untuk
bangga menjadi bagian dari Indonesia
e. M em be ri ka n pe ne ka na n untuk
mencintai dan bangga menggunakan
bahasa Indonesia
Pada tanggal 28 Oktober 1928
Mohammad Yamin, Soenario Sastrowardoyo, Wage R udolf Soepratman,
Soegondo Djojopoespito, Dolly Salim
Tujuan Sumpah Pemuda:
a. membangkitkan rasa nasionalisme
wakyat nusantara untuk menentang
dan mengusir penjajah
b. k ei ng ina n pa ra pe mud a untuk
memimpin bangsa pada generasi
selanjutnya
c. m em ba ba sk an s el uruh rak ya t
nusantara dari penderitaan masa
penjajahan
Isi Sumpah Pemuda:
a. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Bertumpah Darah Yang
Satu, Tanah Indonesia
b. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Berbangsa Yang Satu,
Bangsa Indonesia
c. Kami Putra dan Putri Indonesia,
M enjunj ung B ahas a P ersa tuan,
Bahasa Indonesia
Sal ing me ngharga i ke b erag am an,
m enghinda ri p erti k ai an a nt arsuku,
menjaga kerukunan dengan masyarakat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Contoh penerapan nilai Sumpah Pemuda
di keluarga:
a. Saling menghormati antar anggota
keluarga;
b. Sal ing to l ong me no l ong anta r
anggota keluarga;
c. M engharg ai p end ap at angg ot a
keluarga;
d. Saling menyayangi sesama anggota
keluarga.
e. B ek erja s am a ba ha u me mb ahu
menyelesaikan pekerjaan di rumah
M enja ga p e rs at ua n, m e ng guna ka n
bahasa Indonesia dengan baik dan benar,
dan lain-lain
Setelah ikrar Sumpah Pemuda maka
perjuangan bangsa Indonesia sudah lebih
terorganisasi dan bersifat kebangsaan
se luruh da erah be rko mi tme n unt uk
b erjuang
b ersa m a- sa m a
da la m
menghadapi penjajah.
Pengamalan nillai-nilai sumpah pemda di
lingkungan sekolah antara lain sebagai
berikut:
a. Mengikuti upacara bendera dengan
tertib;
b. Mematuhi semua peraturan sekolah
yang ada;
c. M em pe rhat i ka n pe la j aran y ang
disampaikan guru dengan saksama;
d. M el ak sa na ka n tug a pi ke t ke la s
sesuai jadwal;
e. Membantu teman yang membutuhkan
bantuan.
f.
Giat Belajar untuk Meraih Cita-cita.
g. Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler
di Sekolah
Nil ai persatua n dan kesat uan, rela
berkorban, cinta tanah air, setia pada
bangsa dan negara
P enga kuan ba hw a se luruh b angs a
Indonesia mengakui satu tanah air, yaitu
tanah air Indonesia
Kebijaksanaan guru
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Kunci Jawaban PPKn Kelas VIII SMP/MTs Semester 2
Latihan Ulangan Tengah Semester
A.

B.

16

PILIHAN GANDA
1. a. perbaikan irigasi, edukasi, migrasi
2. d. kaum bangsawan/priayi
3. b. k es engs ara an, ke la p aran, da n
penderitaan akibat kolonialisme
4. b. Van Deventer
5. a. 20 Mei 1908
6. c. golongan terpelajar dan professional
7. c. berjiwa pelopor
8. c. t uj ua n p erjuang anny a a da la h
m engusi r ba ng sa B arat y ang
berusaha menguasai kerajaan atau
memonopoli perdagangan
9. b. Budi Utomo dan Sarekat Islam
10. d. Indische Partij
11. c. PBI dan Budi Utomo
12. b. Pelajar-pelajar STOVIA
13. d. IP
14. a. Tri koro Dharmo
15. d. Sukarno
16. d. m enol ak
ke rj as am a
d enga n
pemerintah kolonial
17. a. 28 Oktober 1928
18. d. persatuan
19. c. Jong Cina
20. c. kedaerahan
21. d. mengamalkan
22. c. Sumatra
23. a. kuat dan bersatu
24. c. bersatu padu
25. d. saling menghormati sesame
26. d. Indonesia
27. b. belajar dengan sunguh-sungguh
28. c. berkelahi dengan orang asing
29. a. persatuan dan kesatuan para pahlawan
30. b. Kongres pemuda II tahun 1928
URAIAN
1. Ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia
sesudah tahun 1908 :
a. Perlawanan secara sporadis dan
tidak serentak.
b. Perlawanan dipimpin oleh pimpinan
karismatik sehingga tidak ada yang
melanjutkan.
c. Sebelum masa 1908 perlawanan
menggunakan kekerasan senjata.
d. Para pejuang di adu domba oleh
penjajah.
2. Semangat dan gerakan nasionalisme
Indonesia pada masa pendobrak telah
berhasil mendobrak belenggu penjajahan
dan menghasilkan kemerdekaan yang
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus
1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia
menjadi bangsa merdeka, bebas, dan
sederajat dengan bangsa lain.

3.

4.

5.

6.

7.

Latar belakang berdirinya organisasi Budi
Utomo:
Pertamanya organisasi ini sosial budaya,
atas pendapat yang dikemukakan oleh Dr.
Wahidin Sudirohusodo agar Dr. Sutomo
m endi ri ka n o rg anis as i i ni d ib id ang
pendidikan dengan kawan-kawannya.
Persetujuan ini dikemukakan kepada
pelajar-pelajar STOVIA di Jakarta
Sejak meletus Perang Dunia I tahun 1914,
Budi Utomo mulai terjun dalam bidang
politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan
peristiwa sebagai berikut :
a. Dalam rapat umum Budi Utomo di
Bandung tanggal 5 dan 6 Agustus
1 91 5 me ne ta pk an m os i, a ga r
dibentuk milisi bagi bangsa Indonesia
nam un
m el al ui
pe rs et uj ua n
parlemen.
b. Budi Utomo menjadi bagian dalam
Komite “ Indie Weerbaar” yaitu misi
ke Negeri Belanda dalam rangka
untuk pertahanan Hindia Belanda.
Djidjosewoyo sebagai wakil Budi
Utomo dalam misi tersebut berhasil
mengadakan pendekatan-pendekatan
dengan pejabat Belanda.
Dr. Soetomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo,
Dr. Cip to Ma ngunk usumo , K i H aj ar
Dewantara, Douwes Dekker
Ikrar Sumpah Pemuda
a. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Bertumpah Darah Yang
Satu, Tanah Indonesia
b. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Berbangsa Yang Satu,
Bangsa Indonesia
c. Kami Putra dan Putri Indonesia,
M enjunj ung B ahas a P ersa tuan,
Bahasa Indonesia
Perist iwa Sumpah Pemuda me miliki
makna bagi bangsa Indonesia sebagai
berikut.
a. M em be ri ka n pe ne ka na n untuk
menghargai perjuangan Indonesia
b. M em be ri ka n se m anga t untuk
berjuang
c. Memberikan makna untuk mencintai
Indonesia dengan segenap hati
d. M em be ri ka n pe ne ka na n untuk
bangga menjadi bagian dari Indonesia
e. M em be ri ka n pe ne ka na n untuk
mencintai dan bangga menggunakan
bahasa Indonesia
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8.

Untuk menunjukkan rasa cinta sebagai
bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut.
a. Menggunakan barang produksi dalam
negeri;
b. Menjaga nama baik keluarga, bangsa
dan Negara;
c. Me ngg una kan ba has a I ndo nes ia
sebagai bahasa sehari-hari dengan
baik dan benar;
d. Menghormati sang saka merah putih
dan lagu kebangsaan Indonesia raya;
e. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia
f.
Menghormati jasa para pahlawan;
9. Karena tanah air Indonesia sangat luas
dan subur sehingga banyak mengandung
potensi sumber daya alam yang sangat
bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
10. Nil ai persatua n dan kesat uan, rela
berkorban, cinta tanah air, setia pada
bangsa dan negara

Perangkat Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP/MTs Sem. 2 Kur. 2013

17

SILABUS
BAB 3 SEMANGAT DAN KOMITMEN KEBANGSAAN UNTUK MEMPERKUAT NKRI
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Kelas/semester
: VIII/ 2
Kompetensi Inti
:
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi
dasar
1.6 Mensyukuri
semangat
kebangsaan
yang
memperkuat
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
2.6 Menunjukkan
sikap
semangat
kebangsaan
untuk
memperkuat
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
3.6 Menggali
pentingnya
semangat dan
komitmen
kebangsaan
untuk
memperkuat
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
4.6 Menyajikan
peran tokoh
masyarakat
sebagai bentuk
komitmen
kebangsaan
untuk
memperkuat
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
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Materi pokok

Pembelajaran

Semangat dan
komitmen
kebangsaan
untuk
memperkuat
NKRI
A . Makna
semangat
dan
komitmen
kebangsaan
B . Arti penting
Semangat
dan
Komitmen
Kebangsaan
untuk untuk
memperkuat
NKRI
C . Peran Tokoh
Masyarakat
akan
pentingnya
Semangat
dan
Komitmen
Kebangsaan
untuk
memperkuat
NKRI

Mengamati
- Siswa mengamati
gambar / tayangan
vidio sidang MPR
dalam membuat
keputusan/komitmen
dengan penuh
bangga dan syukur
terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
Menanya
- Siswa
mengidentifikasi
pertanyaanpertanyaan secara
bekerjasama dengan
kelompoknya terkait
dengan pentingnya
semangat dan
komitmen
kebangsaan untuk
memperkuat NKRI
Mengeksplorasi
- Siswa mencari
informasi dari
berbagai sumber
secara bertanggung
jawab untuk
menjawab berbagai
pertanyaan yang
telah tersusun
Menalar/Mengasosiasi
- Siswa dengan penuh
disiplin dan
kerjasama kelompok
menghubungkan
berbagai informasi
yang didapatkannya
untuk membuat
simpulan jawaban
terhadap pertanyaan
yang ada
Mengomunikasikan
- Siswa menyusun
laporan hasil telaah
tentang semangat
dan komitmen

Penilaian

Alokasi
waktu

Sikap:
12 JP
" Perilaku dan
sikap peserta
didik dalam
proses
pembelajaran.
Jurnal dan
penilaian teman
sejawat, untuk
mengetahui
makna semangat
dan komitmen
kebangsaan
untuk
memperkuat
NKRI
Pengetahuan:
- Tes digunakan
untuk menilai
hasil belajar
secara individu
tentang
Semangat dan
komitmen
kebangsaan
untuk
memperkuat
NKRI
Keterampilan:
- Portofolio untuk
menilai hasil
pekerjaan baik
individu maupun
kelompok
tentang
Semangat dan
komitmen
kebangsaan
untuk
memperkuat
NKRI

Penilaian
-

-

-

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs
Kelas VIII,
Jakarta:
Kemdikbud
Buku Ayo
Belajar
Cerdas
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs
Kelas VIII, PT
Pratama
Mitra Aksara
Referensi
atau Internet
sesuai
materi pokok
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-

kebangsaan untuk
memperkuat NKRI
dengan penuh rasa
tanggung jawab
Siswa
mensimulasikan
peran tokoh
masyarakat akan
pentingnya
semangat dan
komitmen
kebangsaan untuk
memperkuat NKRI
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3

Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

:
:
:
:

....
PPKn
VIII/ 2
12 Jam Pelajaran

A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya
diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR
1.6Mensyukuri semangat kebangsaan yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.6Menunjukkan sikap semangat kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.6Menggali pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4.6Menyajikan peran tokoh masyarakat sebagai bentuk komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan
.Republik Indonesia
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi berikut ini, diharapkan siswa dapat :
1. Menjelaskan makna semangat kebangsaan yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menjelaskan arti penting semangat kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menyebutkan peran para tokoh dalam memperkokoh semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat
Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menampikan sikap dan perilaku sesuai peran tokoh masyarakat sebagai bentuk komitmen kebangsaan untuk
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
D . PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER
Semangat kebangsaan, demokratis, saling menghargai, kerja sama, toleransi, mengutamakan kepentingan umum,
disiplin, bertanggung jawab.
E. MATERI PEMBELAJARAN
Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI
1. Makna semangat dan komitmen kebangsaan
2. Arti penting Semangat dan Komitmen Kebangsaan untuk untuk memperkuat NKRI
3. Peran Tokoh Masyarakat akan pentingnya Semangat dan Komitmen Kebangsaan untuk memperkuat NKRI
F. METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi
2. Diskusi
3. Penugasan.
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
1. Kegiatan Awal
a. Siswa mengulas kembali tentang bela negara dalam konteks NKRI.
b. Memotivasi akan pentingnya menguasai materi dengan baik, untuk membantu siswa dalam memahami
perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
Siswa mengamati gambar / tayangan vidio sidang MPR dalam membuat keputusan/komitmen dengan
penuh bangga dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b. Menanya
Siswa mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan secara bekerjasama dengan kelompoknya terkait dengan
pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI
c. Mengeksplorasi
Siswa mencari informasi dari berbagai sumber secara bertanggung jawab untuk menjawab berbagai
pertanyaan yang telah tersusun
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d. Mengasosiasikan
Siswa dengan penuh disiplin dan kerjasama kelompok menghubungkan berbagai informasi yang didapatkannya
untuk membuat simpulan jawaban terhadap pertanyaan yang ada
e. Mengomunikasikan
1) Siswa menyusun laporan hasil telaah tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat
NKRI dengan penuh rasa tanggung jawab
2) Siswa mensimulasikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan
untuk memperkuat NKRI
3. Kegiatan Akhir
Guru menyimpulkan kegiatan hari itu.
a. Dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk membuat rangkuman materi
b. Guru memberikan tugas rumah.
H. SUMBER BELAJAR
1. Buku paket PPKn Kelas VIII SMP/MTs Kemendikbud
2. Buku-buku PPKn Kelas VIII SMP/MTs penunjang yang relevan
3. Buku Ayo Belajar Cerdas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII, PT Pratama Mitra
Aksara
4. Media massa cetak/elektronik
5. Buku referensi lain yang relevan
6. Informasi dari media massa dan internet.
I. PENILAIAN
1. Teknik/jenis : Tugas kelompok, kuis dan tugas individu
2. Bentuk instrumen: pertanyaan lisan dan tertulis
3. Instrumen/soal: Tes pilihan ganda, uraian, dan penugasan.

......................., .....
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

Kepala Sekolah,

Nama .....................
NIP. .......................

Nama .....................
NIP. .......................
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Kunci Jawaban PPKn Kelas VIII SMP/MTs Semester 2
Bab 3 Semangat dan Komitmen Kebangsaan untuk Memperkuat NKRI
A.

Makna Semangat dan Komitmen Kebangsaan

TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru
TUGAS PROYEK
Kebijaksanaan guru
BERPIKIR KRITIS
Kebijaksanaan guru
LATIHAN
1. Manfaat jika negara bersatu:
a. Indonesia tidak akan mudah terpecah
belah
b. Tidak akan ada yang namanya pemberontakan
c. Indonesia terbebas dari penjajahan
d. k ehid up an m as ya rak at a ma n da n
tenteram
e. pembangunan berjalan lancar
2. Arti Penting Persatuan dan Kesatuan bagi
bangsa Indonesia adalah sebagai alat untuk
cita-cita proklamasi kemerdekaan yakni
masyarakat yang adil dan makmur. Persatuan
sangatlah penting bagi sebuah negara yang
ingin hidup sejahtera. Dengan persatuan pula
sebuah negara bahkan bisa bersatu dengan
negara lain. Persatuan juga akan mewujudkan
ke rja sam a y ang ba ik dia nta ra ora ng di
dalamnya.
3. P eras aa n se na si b k arena sa ma -s am a
m enga la mi
ma sa
p enja j ahan
y ang
menimbulkan penderitaan, kemiskinan, dan
keterbelakangan
4. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua
5. M as a pe ri nt is , ma s a pe ne ga s, m as a
percobaan, masa pendobrak
B.

Art i pen ting Sema ngat dan Komit men
Kebangsaan untuk Memperkuat NKRI

C.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
Satu Kesatuandengan cara

D.

M ewujud ka n P er il ak u S eman ga t da n
Komitmen Kebangsaan dalam Kehidupan

LATIHAN
1. A rt i pe nt i ng s em ang at p ers at ua n da n
kesatuan bagi masyarakat diantaranya :
a. Kehidupan masyarakat akan tentram dan
d am ai a pa b il a da la m m as ya ra ka t
terdapat persatuan kesatuan.
b. Hilangnya konflik yang dapat memecah
belah masyarakat.
c. Tumbuhnya sikap saling menghormati,
bekerjasama dan gotong royong dalam
masyarakat.
2. Wawasan nusantara adalah cara pandang
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan
nusantara mengutamakan kesatuan wilayah
dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai
tujuan nasional.
3. Sikap positif terhadap semangat kebangsaan
di lingkungan keluarga, antara lain
a. memberikan pendidikan sejak dini tentang
s ik ap nas io na li sm e d an p at ri ot is m
terhadap bangsa Indonesia.
b. s et ia p angg ot a k el ua rg a da pa t
m em be ri k an c onto h a ta u t aula da n
t enta ng
ras a
ke ci nt aa n
da n
penghormatan pada bangsa.
c. o ra ng
t ua
se la l u
me m be ri ka n
pengawasan terhadap pergaulan anaknya
agar terhindari dari kenakalan remaja dan
bahaya narkoba.
d. m em bi as ak a n
me na na m ka n
ni la i
demokratis melalui musyawarah keluarga
e. selalu menggunakan produk dalam negeri,
dan lain-lain.
4. Pemberontakan di berbagai daerah seperti
RMS, APRA, DI/ TII, dan lain-lain
EVALUASI
A.

TUGAS TERAPAN
Kebijaksanaan guru
TUGAS PROYEK
Kebijaksanaan guru
BERPIKIR KRITIS
Kebijaksanaan guru
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PILIHAN GANDA
1. a. Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. d. 17 Agustus 1945
3. b. Terdiri dari ribuan pulau
4. d. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua
5. a. Pasifik
6. b. Indonesia
7. b. Republik
8. c. Berteman dengan orang dari daerah
manapun
9. c. Perlombaan olahraga antar provinsi
10. c. menghormati kemerdekaan bangsa
lain
11. c. landasan kehidupan bangsa yang
s uk ui sm e,
c ha uvinis me ,
da n
ekstremisme
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12. d.
13. a.
14. d.
15. d
16. a.
17. a.
18. d.
19. b.
20. a.
21. b.
22. d.
23. b.
24.
25.
26.
27.

a.
a.
c.
d.

28. a.
29. b.

30.
31.
32.
33.

b.
b.
b.
b.

34. d.
35. a.

cinta dan bangga mempergunakan
produksi bangsa sendiri
kepahlawanan
perasaan seperjuangan dan senasib
serta cita-cita nasional
keteladanan
menyaring pengaruh budaya asing
rela berkorban untuk mengamankan
wilayah negara
chauvinisme
Patuh dan taat, serta teguh hati
mempertahankan bangsa dan negara
Pancasila
berdaulat
pengabdian sesuai dengan amal
ibadahnya
bersikap kritis terhadap budaya
asing
menguasai IPTEK
menguasai IPTEK
memajukan kesejahteraan umum
Tia p- ti ap w arga ne ga ra b erha k
mendapatka pengajaran
patriotisme
dalam Negara Indonesia tidak ada
wilayah yang berstatus sebagai
negara
keluarga
kerja bakti di masyarakat
sila ketiga
pengorbanan jiwa, raga dan harta
rakyat
seluruh warga
1

B.

ISIAN
1. Telah disepakati bersama
2. W.R Supratman
3. Burung Garuda
4. Pancasila
5. Kebebasan yang sesuai dengan peraturan
perundangan
6. Komitmen
7. Sendiri
8. Chauvinisme
9. Tanah air
10. Kedaerahan

C.

URAIAN
1. Semangat kebangsaan adalah suatu
k ea da an ya ng m enunj uk ka n a da ny a
kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan
tertinggi dari setiap pribadi kepada
Negara/bangsa.
2. Masa sebelum kebangkitan nasional,
m as a ke b angk it an na si ona l, m as a
Sum pa h Pe m ud a, m as a p ro kl am as i
kemerdekaan
3. Ciri-ciri komitmen pribadi oleh pendiri
negara

4.
5.
6.

7.

8.

9.

1. Berjiwa besar
2. Memiliki sikap toleransi
3. Bekerja sama yang baik
4. Saling menghargai dan menghormati
5. Musyawarah
Pancasila
Kebijaksanaan guru
Patriotisme adalah semangat atau jiwa
cinta kepada tanah air yang dapat berupa
sifat rela berkorban untuk kejayaan dan
kemakmuran tanah air dan bangsanya
Dasar negara Pancasila, Bhinneka Tunggal
I ka , be nd era m erah p uti h, b ahas a
Indonesia, lagu Indonesia Raya
Sikap patriotisme dan nasionalisme
d ap at d i wujudk an da la m b erba ga i
lingkungan kehidupan
a. Lingkungan keluarga
Jiwa dan semangat patriotisme
dapat ditanamkan dan dimulai di
lingkungan keluarga, misalnya kita
harus s el a lu b erbua t ba i kd i
lingkungan kita untuk menjaga nama
bai k
kel uarga,
meel stari kan
ketenttraman keluarga, emmbantu
meringankan beban keluarga.
b. Lingkungan sekolah
Berbagai macam tingkah laku atau
kegiatan yang mengacu pada nilai
k es op anan da n ke ba i ka n, b ai k
terhadap guru, karyawan maupun
teman, mengikuti upacar dengan
t erti b. M enja di angg ot a OSIS,
menjaga nama baik sekolah, menjadi
t ea m ol a h ra ga , m eng hi dnari
tawuran pelajar, menjaga kebersihan
dan ketertiban sekolah dan lain
sebagainya.
c. Lingkungan masyarakat
Sikap patriotisme di masyarakat
dapat ditumbuhkan dan dilaksanakan
m el al ui
me nj ag a
k ea ma na n
lingkungan, menaikkan bendera di
d ep an ruma h pa d a ha ri be sa r
nasional, membersihkan lignkungan,
aktif dalam kegiatan desa dan ikut
membela negara bila diperlukan.
Contoh upaya menumbuhkan Sikap positif
t erha da p s em anga t k eb ang sa an d i
lingkungan sekolah, antara lain
a. m em be ri ka n p el aj ara n te nt ang
p endi di k an
p anca s il a
da n
kewarganegaraan dan juga bela
Negara.
b. menanamkan sikap cinta tanah air
dan menghormati jasa pahlawan
dengan mengadakan upacara setiap
hari senindan upacara hari besar
nasional.
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c.

m em be ri ka n p endi di k an m oral ,
sehingga para pemuda tidak mudah
menyerap hal-hal negatif yang dapat
mengancam ketahanan nasional.
d. Membiasakan hidup bersih, disiplin
dan taat aturan melalui pelaksanaan
tata tertib sekolah
e. melatih untuk aktif berorganisasi
10. Se ba ga i i de nti ta s bersa ma ba ng sa
Indonesia
11. Nasionalisme adalah satu paham yang
m enci pt ak a n da n me mp e rt ahanka n
kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa
Inggris “nation”) dengan mewujudkan
satu konsep identitas bersama untuk
sekelompok manusia.
Contoh: cinta dan bangga terhadap
budaya Indonesia.
Patriotisme adalah sikap yang berani,
pantang menyerah dan rela berkorban
demi bangsa dan negara. Patriotisme
berasal dari kata “patriot” dan “isme”
yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa
p ahla wa n,
at au
“ he roi sm ”
da n
“patriotism” dalam bahasa Inggris.
P engo rb ana n
ini
da p at
b erup a
pengorbanan harta benda maupun jiwa
raga. Patriotisme juga merupakan suatu
kebajikan yang benar-benar fitri (fitrah
manusia) dan mempunyai tempat di
d al am k ehi dupa n mo ra l m anus ia .
Perasaan taat setia merupakan senjata
m enta l ya ng cukup k ua t untuk
mempertahankan negara.
Contoh: terus berjuang mempertahankan
kemerdekaan Indonesia.
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12. Contoh jiwa dan semangat 1945:
a. Jiwa kepatriotismean
b. jiwa patriotisme dan nasionalisme
c. jiwa rela berkorban
d. jiwa patriot yang tinggi
e. jiwa keberaniannya
13. Berikut ini lima sila dalam Pancasila:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. K erak ya ta n ya ng di pi mp in o le h
hik ma t
ke bi ja ks anaa n
da la m
permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
14. Menciptakan kehidupan masyarakat yang
adil, aman, dan sejahtera
15. Contoh upaya menumbuhkan Sikap positif
t erha da p s em anga t k eb ang sa an d i
lingkungan sekolah, antara lain
a. m em be ri ka n p el aj ara n te nt ang
p endi di k an
p anca s il a
da n
kewarganegaraan dan juga bela
Negara.
b. menanamkan sikap cinta tanah air
dan menghormati jasa pahlawan
dengan mengadakan upacara setiap
hari senindan upacara hari besar
nasional.
c. m em be ri ka n p endi di k an m oral ,
sehingga para pemuda tidak mudah
menyerap hal-hal negatif yang dapat
mengancam ketahanan nasional.
d. Membiasakan hidup bersih, disiplin
dan taat aturan melalui pelaksanaan
tata tertib sekolah
e. melatih untuk aktif berorganisasi,
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Kunci Jawaban PPKn Kelas VIII SMP/MTs Semester 2
Latihan Ulangan Akhir Semester

A.

B.

PILIHAN GANDA
1. a. kemenangan Jepang atas Rusia
2. b. mendirikan rumah-rumah sakit untuk
orang pribumi
3. a. etis
4. b. edukasi
5. a. melahirkan golongan cerdik dan pandai
6. d. para pelajar
7. b. p ende ri ta a n ba ng sa Indo ne si a
yang berkepanjangan
8. b. m eningk a tk an d e ra ja t b angs a
melalui pendidikan dan kebudayaan
9. d. m em pe rs at uk an s el uruh rak ya t
Indonesia
10. c. m enca pa i Indo ne si a me rd ek a
atas usaha sendiri
11. a. Perhimpunan Indonesia (PI)
12. a. politik dan radikal
13. c. masa moderat
14. b. Hari Ibu
15. b. Sarikat Islam
16. d. menggalang nasionalisme
17. d. 28 - 10 - 1928
18. a. memperkukuh persatuan dan kesatuan
19. c. mendorong semua partai politik
bergabung sebagai wadah pemersatu
20. a. pancasila
21. d. Pembukaan UUD 1945 Alinea II
22. a. mengutamakan suku dan keluarga
23. a. menghilangkan perasaan individu
24. b. belajar dengan tekun dan ulet untuk
berprestasi
25. a. patriotisme
26. c. Bhinneka Tunggal Ika
27. c. bertengkar dengan teman
28. a. Indonesia
29. d. karunia Tuhan Yang Maha Esa
30. c. cara sikap atau pandangan bangsa
ndo ne si a me ng enai d iri da n
lingkungannya
31. b. 1 dan 3
32. d. bersama tetangga membicarakan
kejelekan orang
33. b. menaati tata tertib sekolah
34. d. terdiri dari beberapa pemerintahan
daerah
35. d. adu domba sesama bangsa
URAIAN
1. Faktor Intern:
a. Penderitaan Rakyat akibat Politik
Drainage (Pengerukan Kekayaan)
b. Kejayaan Bangsa Indonesia sebelum
Kedatangan Bangsa Barat
c. Munculnya Golongan Terpelajar
d. Adanya Diskriminasi Rasial

2.

3.

4.

5.

6.

Faktor Ekstern:
a. Kebangkitan Nasionalisme NegaraNegara di Asia-Afrika
b. Masuknya Paham-Paham Baru
c. Kemenangan Jepang melawan Rusia
(1904-1905)
Era Kebangkitan Nasional adalah masa
dimana bangkitnya semangat persatuan,
kesatuan dan naisonalisme untuk menuju
d an m em pe rjuangk an k e me rd ek aa n
Indonesia.
Perjuangan sebelum tahun 1908 :
a. P erjuanga n d ip im pi n o le h ra ja ,
bangsawan, ataupun ulama
b. Belum ada persatuan
c. Masing-masing memimpin daerahnya
sendiri-sendiri
d. Menekankan pada perjuangan fisik
Perjuangan setelah tahun 1908 :
a. Perjuangan dipimpin oleh cendekiawan
b. Sudah ada rasa persatuan
c. Memperjuangan seluruh tanah air
d. Perjuangan secara fisik dan diplomasi
Cara indhische partij menumbuhkan
semangat kebangsaan di masyarakat
a. Me nyerapka n c ita- cit a na sional
Hindia (Indonesia).
b. Memberantas kesombongan social
da lam pergaulan ba ik di b ida ng
pemerintahan maupun kemasyarakatan.
c. Memberantas usaha-usaha yang
membangkitkan kebencian antara
agama yang satu dengan yang lain.
d. Memperbesar pengaruh pro-Hindia
di lapangan pemerintahan.
e. B erus aha untuk me nd ap at ka n
persamaan hak bagi semua orang
Hindia.
f.
Dalam hal pengajaran, kegunaannya
harus ditujukan untuk kepentingan
ekonomi Hindia dan memperkuat
mereka yang ekonominya lemah.
Ikrar Sumpah Pemuda
a. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Bertumpah Darah Yang
Satu, Tanah Indonesia
b. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Mengaku Berbangsa Yang Satu,
Bangsa Indonesia
c. Kami Putra dan Putri Indonesia,
M enjunj ung B ahas a P ersa tuan,
Bahasa Indonesia
Karena keutuhan NKRI menjadi kunci
utama bagi tetap berdirinya negara
Indonesia
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7.

H al -hal y ang p erlu d ihi nd ari da la m
menjaga persatuan:
a. t id ak m e ng hi na suku, a ga ma ,
kepercayaan, dan adat istiadat lain
agar tidak ada perselisihan
b. tidak saling bermusuhan dgn orang
lain
c. tidak boleh mengejek dan menghina
tradisi adat istiadat dari suku lain
8. Pemberontakan DI/ TII, APRA, RMS, dan
lain-lain
9. Ke giat an d i se kola h ya ng m emup uk
kerukunan antarsiswa :
a. berkemah
b. kerja bakti
c. piket kelas
10. Sikap menjaga keutuhan NKRI:
a. menjaga wilayah keamanan negara
dari berbagai ancaman luar maupun
dalam
b. menjaga kelestarian lingkungan dan
mencegah pencemaran lingkungan
c. m enja li n pe rg aul an a nt ar s uk u
bangsa
d. memberi bantuan tanpa membedakan
suku bangsa atau asal daerah
e. menerima teman tanpa membedakan
bedakan suku, ras, agama
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