
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Satuan Pendidikan : SDN Kebon Dalem

Kelas / Semester : IV / 1

Alokasi Waktu : 2 X 35 Menit

Standar Kompetensi

1. Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan

kabupaten / kota dan propinsi.

Kompetensi Dasar

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat (kabupaten / kota,

propinsi).

Indikator

1.4.1 Mengidentifikasi adat / kebiasaan di masyarakat.

1.4.2 Memberi contoh cara menghargai keragaman yang ada di masyarakat.

Tujuan Pembelajaran

1. Melalui gambar, siswa dapat mengidentifikasi adat/ kebiasaan yang ada di masyarakat

dengan benar.

2. Setelah siswa berdiskusi dengan kelompoknya, siswa dapat menyebutkan contoh cara

menghargai keragaman yang ada di masyarakat.

Materi Pokok

Keragaman suku bangsa dan budaya

Sumber Belajar

 Buku pelajaran IPS kelas IV

 Lingkungan

 Pengalaman siswa

Alat / bahan

 Gambar kegiatan adat

Metode

 Ceramah, digunakan pada saat penyampaian tujuan pembelajaran.

 Tanya jawab, digunakan pada saat apersepsi.

 Diskusi, digunakan pada saat siswa diperintahkan menyebutkan contoh sikap

menghargai keragaman yang ada di masyarakat.

 Penugasan, digunakan pada saat siswa mengerjakan lembar kerja dan evaluasi.



Langkah – Langkah Pembelajaran

No
. Uraian Kegiatan Metode Pengorganisasian

Waktu Siswa
1. Pendahuluan

Salam pembuka
Apersepsi : menanyakan kepada siswa
a. Apakah kalian pernah menjumpai perayaan

tujuh bulanan ?
b. Apakah kalian pernah melihat perayaan

aqiqoh ?
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai.
Guru menyampaikan tugas berikutnya.

- Ceramah
- Tanya

jawab

- Ceramah

- Tugas

5 Menit

5 Menit

Klasikal

Klasikal

2. Kegiatan Inti
Siswa mengamati gambar yang ada pada
masing–masing kelompok sambil
mendengarkan penjelasan dari guru.
(Mengalami)
Siswa berdiskusi tentang: bentuk-bentuk
adat/kebiasaan yang ada di masyarakat dan
menyebutkan tujuan dari dilaksanakan
kegiatan adat/kebiasaan tersebut. (Interaksi)
Siswa menulis hasil diskusi tentang: bentuk-
bentuk adat/kebiasaan yang ada di masyarakat
dan menyebutkan tujuan dari dilaksanakan
kegiatan adat/kebiasaan tersebut. (Inovasi)
Siswa melaporkan hasil diskusinya.
(komunikasi)
Siswa mengerjakan LK individu untuk
menyebutkan sikap yang dapat menghargai
keragaman yang ada di masyarakat dan sikap
yang dapat merusak keragaman yang ada di
masyarakat (mengalami)
Siswa mendisplay hasil pekerjaannya.
(mengalami)

- Observasi

- Diskusi

- Tugas

- Demon-
strasi

- Pemberian
Tugas

- Demon-
strasi

5 Menit

15 Menit

5 Menit
20  Menit

5 Menit

Kelompo
k

Kelompo
k

Kelompo
k

Individu

Individu

3. Penutup (Refleksi)
Evaluasi
Pemantapan materi
Menyimpulkan materi

- Tugas
- Tanya

jawab

5 Menit
5 Menit

Klasikal
Klasikal

Penilaian

1. Lembar Kerja, terdiri dari 2, yaitu :

 Kelompok ( terlampir )

 Individu ( terlampir )

2. Kinerja
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LEMBAR KERJA KELOMPOK

Nama Kelompok :

1. ……………………………

2. ……………………………

3. ……………………………

4. ……………………………

5. ……………………………

6. ……………………………

Petunjuk !

1. Amatilah gambar yang ada pada lembar kerja masing – masing kelompok

!

2. Identifikasi adat / kebiasaan yang ada di masing – masing daerah serta

sebutkan tujuan dari kegiatan tersebut dengan mengisi tabel di bawah

ini secara kelompok !

Nama Kegiatan Tujuan dari kegiatan

3. Laporkan hasil diskusinya !



Instrumen Penilaian Saat Diskusi

Kelompok

Nomor

Nama
Jumlah Skor

Urut Induk
A B C

1 2 3 1 2 3 1 2 3 15 100

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Keterangan :

a. Keaktifan

b. Kerjasama

c. Tanggung jawab

Jumlah Nilai Yang Diperoleh
NILAI AKHIR  = x     100   =   …

Jumlah Nilai Maksimal ( 15 )



LEMBAR KERJA INDIVIDU

Nama : …………………….

Kelas : …………………….

No. absen : …………………….

Petunjuk !

Isilah kolom di bawah ini dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut !

Sebutkan sikap yang dapat menghargai keragaman yang ada di masyarakat

dan sikap yang dapat merusak keragaman yang ada di masyarakat !

Sikap menghargai keragaman yang ada

di masyarakat

Sikap merusak keragaman yang ada di

masyarakat



Instrumen Penilaian Individu

Nama Siswa
Aspek yang Dinilai

Jumlah
Kesesuaian

Rubrik penilaian kesesuaian menjawab :

a. Siswa mendapatkan nilai 80 – 100, jika siswa menjawab sesuai dengan pertanyaan.

b. Siswa mendapatkan nilai 60 – 79, jika siswa menjawab kurang sesuai dengan

pertanyaan.

c. Siswa mendapatkan nilai 10 – 59, jika siswa menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan.



EVALUASI

Nama : …………………….

Kelas : …………………….

No. absen : …………………….

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat !

1. Semboyan negara kita adalah ….

a. Jer Basuki Mawabeyo

b. Kartika Eka Paksi

c. Bhineka Tunggal Ika

d. Tut Wuri handayani

2. Wilayah Indonesia membentang dari ….

a. Sabang sampai Makasar

b. Sabang sampai Madura

c. Sabang sampai Manggarai

d. Sabang sampai Merauke

3. Suku yang mendiami kawasan gunung Bromo adalah ….

a. suku Baduy

b. suku Tengger

c. suku Dayak

d. suku Toraja

4. Alat musik tradisional gamelan berasal dari ….

a. Kupang

b. Minahasa

c. Jawa

d. Betawi



5. Senjata tradisional dari Jawa Timur adalah ….

a. Rencong

b. Badik

c. Celurit

d. Keris

6. Lagu daerah dari Jawa Timur adalah ….

a. Tanduk Majeng

b. Ampar – Ampar Pisang

c. Apuse

d. Kicir - Kicir

7. Makanan khas yang berasal dari Yogyakarta adalah ….

a. nasi uduk

b. gudeg

c. rendang

d. pempek

8. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam

keragaman adalah ….

a. menghapuskan semua perbedaan

b. memandang rendah suku dan budaya lain

c. menganggap suku dan budaya sendiri sebagai yang paling baik

d. menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa

9. Salah satu cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat

ditempuh melalui ….

a. kerja sama intern umat beragama

b. hubungan baik antara pemuka agama

c. dialog antaragama yang berbeda

d. kerja sama antarumat beragama



10. Cara menghargai keragaman agama yang ada adalah dengan cara ….

a. pura – pura tidak tahu

b. mengikuti ibadah orang lain

c. mengotori tempat ibadah agama orang lain

d. tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !

1. Nasi liwet merupakan makanan khas dari daerah ….

2. Dengan orang yang beragama lain kita harus saling ….

3. Kalimat Bhineka Tunggal Ika diambil dari kitab ….

4. Semboyan negara Indonesia adalah ….

5 . Alat musik di samping disebut ….



KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK

Tabel Pengamatan

Nama Kegiatan Tujuan

Upacara Ngaben

( di Bali )

ritual pembakaran mayat sebagai

simbol penyucian roh orang yang

meninggal.

Upacara Kasada

( di Jawa Timur, daerah gunung

Bromo )

Upacara korban ini memohon agar

masyarakat Tengger mendapatkan

berkah dan diberi keselamatan oleh

Yang Maha Kuasa.

Upacara Grebek Suro

( di Jawa Tengah )

kegiatan diselenggarakan untuk

menyambut pergantian tahun itu. 1

Muharram menurut penanggalan

Islam dan 1 Suro menurut

penanggalan Jawa



KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA INDIVIDU

Sikap menghargai keragaman yang ada

di masyarakat

Sikap menjatuhkan keragaman yang

ada di masyarakat

a. Menerima dan menghargai

suku, agama, budaya, dan adat

istiadat orang lain.

b. Ikut memelihara, melestarikan,

mengembangkan tradisi dan

budaya yang ada dala

masyarakat.

c. Melakukan dialog antarsuku,

agama, dan golongan. Dialog ini

dapat mengurangi rasa saling

curiga dan permusuhan.

d. Tidak menganggap suku sendiri

yang paling baik dari suku yang

lain.

e. Kalau menjadi pemimpin dalam

masyarakat, kita harus

melindungi semua golongan

yang ada dalam masyarakat.

a. Menghina suku, agama, budaya,

adat istiadat orang lain.

b. Menganggap suku sendiri paling

baik daripada suku lainnya,

c. Hanya mau melindungi

golongannya sendiri ketika

menjadi pemimpin d

masyarakat.

d.Senang mencurigai suku,

agama, dan golongan lain.

e. Tidak mau menerima suku,

agama, budaya, dan adat

istiadat orang lain.



KUNCI JAWABAN EVALUASI

I. Pilihan Ganda

No. Jawaban Skor

1. C 1

2. D 1

3. B 1

4. C 1

5. C 1

6. A 1

7. B 1

8. D 1

9. D 1

10. D 1

II. Esai

No. Jawaban Skor

1. Jawa Tengah 8

2. Menghormati 8

3. Sutasoma 8

4. Bhineka Tunggal Ika 8

5. Jawa Barat 8

Nilai Akhir = I. Benar X 2 = ….

II. Benar X 8 = ….

Jumlah = …. X 100 = ….



RINGKASAN MATERI

1. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan

dan budaya yang sama. Contoh suku di Indonesia antara lain Suku Jawa,

Suku Sunda, Suku Tengger, Suku Aceh, Suku Batak, Suku Asmat, Suku

Dayak, Suku Bali, Suku Sasak dan lain sebagainya.

2. Budaya dan kebudayaan adalah semua hasil pengolahan akal pikiran

(cipta), perasaan (rasa) dan kehendak (karsa) dari manusia.

3. Bentuk-bentuk budaya yang biasa terdapat di tiap suku bangsa antara lain

bahasa, sistem kemasyarakatan, upacara adat, rumah adat, pakaian adat,

senjata tradisional, dan kesenian tradisional. Sedangkan kesenian

tradisional terdiri dari tarian tradisional, seni musik tradisional, lagu

daerah, seni pertunjukan, dan cerita rakyat.

4. Beragamnya suku dan budaya di wilayah Indonesia sangat rawan

perpecahan. Oleh karena itu persatuan dalam keragaman harus

senantiasa dijaga. Dengan berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal

Ika, niscaya persatuan dalam keragaman akan senantiasa terwujud.



MEDIA

UPACARA NGABEN UPACARA KASADA

UPACARA GREBEK SURO



UPACARA KASADA



UPACARA KASADA



UPACARA GREBEK SURO


