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TUJUAN PEMBELAJARAN
• Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menganalisis arti penting semangat dan komitmen
kebangsaan untuk memperkuat NKRI
• Setelah mempelajari Arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI peserta didik diharapkan
dapat mengikuti anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi Covid 19

B. STRATEGI PEMBELAJARAN
Pembelajaran yang dilakukan ditengah pandemi covid 19 dengan cara pelaksanaan pembelajaran dengan model luring tatap muka
terbatas
C. METODE PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Metode : Diskusi , tanya jawab dan pemberian tugas
D. MEDIA / SUMBER BELAJAR
Media : Lembar kerja siswa dan lembar penilaian
Sumber belajar : Buku Siswa PPKn kelas VIII dan Buku Guru PPKn kelas VIII
Buku tulis
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pendahuluan
1. Guru memberi salam dan berdoa bersama siswa(Spiritual)
2. Guru memberi motivasi kepada siswa tetap semangat dalam belajar dengan situasi dan kondisi yang berbeda karena belajar itu
bukan hanya dilakukan disekolah dimanapun dapat dilakukan
3. Guru memberikan nasehat kepada siswa tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus Covid 19
Kegiatan Inti
1. Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi mewabahnya pandemi Covid
19
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan
materi pembelajaran ( Critical Thingking )
3. Siswa diminta untuk lebih mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan
pemahaman tentang materi yang dipelajari ( Literasi )
4. Siswa dan guru secara bersama-sama membahas Aktifitas 6.1 dalam buku paket siswa halaman 135 ( Colaboration )
5. Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang dipelajari pada buku pegangan siswa atau lembar kerja yang telah disediakan (
Kreativity)
6. Guru memberikan penghargaan dan penguatan atas jawaban yang dikerjakan oleh siswa
Kegiatan Penutup
1. Siswa membuat resume ( Kreativity) dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam materi
pembelajaran
2. Guru mengingatkan kembali kepada siswa agar tetap meningkatkan semangat belajar dan menjaga kesehatan seperti yang
dianjurkan oleh pemerintah serta berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19
3. Guru menutup pertemuan belajar bersama siswa dengan mengucapkan hamdalah dan salam

F. PENILAIAN
1. Penilaian Sikap : Nasionalisme, Disiplin, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab
2. Penilaian Pengetahuan : memberikan penilaian terhadap tugas dan tanggapan siswa pada proses pembelajaran Luring
3. Penilaian keterampilan : proses diskusi dan tanya jawab yang dilakukan siswa menggunakan bahasa santun dan mudah dipahami

Mengetahui
Kepala Sekolah,

Mejayan, April 2021
Guru Mata Pelajaran

AGUS SUCIPTO,S.Pd, M.Pd
NIP. 19690917 199702 1 002

Titin NR, S.Pd

