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SKENARIO PEMBELAJARAN 
Kelas : II 
Tema  : 1. Hidup Rukun 
Subtema : 1. Hidup Rukun di Rumah 
Semester : I (Ganjil) 
Alokasi Waktu : 120 menit 
 

Kompetensi Dasar Materi 
PPKn 
3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila 

Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila” 
4.1 Menjelaskan hubungan gambar pada lambang Negara dengan 

sila-sila Pancasila 

Pengamalan sila kesatu di rumah 

Bahasa Indonesia 
3.1 Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat 

dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup 
rukun 

4.1  

Kalimat ajakan 

SBdP 
3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-ana 
4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak 

Pola Irama 

 

Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat menentukan pola irama dari lagu “Garuda Pancasila” dan membuat kalimat ajakan tentang 

pengamalan sila kesatu Pancasila di rumah dengan benar. 

 

Alat/Media 
Whatsapp group (WAG) antara guru, orang tua, dan siswa. 

 Jika anak yang mengoperasikan WA, maka orangtua/wali wajib mendampingi mereka. 
 

Bahan/Materi 
Video, lagu Garuda Pancasila 

 

Penilaian 
(1) Keaktifan partisipasi, (2) Refleksi atas pengetahuan yang diperoleh, (3) Voice note, foto, atau video hasil kerja 

 

 

PESAN UNTUK ORANG TUA 

Selamat pagi, apa kabar Ayah/Bunda? Semoga Ayah/Bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Pada 

hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mohon bimbingan Ayah/Bunda 

untuk mendampingi ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. 

Ayah/Bunda jangan lupa untuk mengingatkan ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dalam 

melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari 

penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih. 
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Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air 

mengair sebelum dan sesudah memulai kegiatan! Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai 

pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu semoga kita selalu sehat dan dan 

diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini! Mintalah bantuan kepada ayah/bunda 

untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran ya! Jangan lupa ucapkan tolong bila 

minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan 

bantuan!  

Kegiatan 1 (menampilkan pola irama lagu) 

Anak-anak, setelah kemarin selama tiga hari kita 
mengikuti kegiatan MPLS untuk mengenal 
lingkungan sekolah kita. Supaya lebih 
bersemangat, hari ini kita akan memulai 
pembelajaran dengan menentukan pola irama 
sambil bernyanyi lagu yang semangat, yaitu 
menentukan pola irama dari lagu “Garuda 
Pancasila”. 

Ketika di kelas 1 anak-anak sering 
menyanyikannya baik di kelas atau pun pada saat 
upacara hari senin. 

Nah, hari ini kita akan belajar menentukan pola 
irama dari lagu Garuda Pancasila, sehingga kita 
bisa menyanyikannya dengan pola irama yang 
baik dan benar. 

Untuk mengetahui pola irama dan mengingat lagi 
lagu Garuda Pancasila, yuk kita klik link video di 
bawah ini. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbHFU-tzI1c 

Wah lagunya membuat kita menjadi semangat ya. 

Anak-anak tentukan dan tampilkan pola irama 
dari lagu Garuda Pancasila dengan 
menyanyikannya bersama anggota keluarga di 

rumah,dan jangan lupa untuk merekamnya ya 😊 

 

Kegiatan 2 (Membuat Kalimat Ajakan Pengamalan sila 
kesatu) 

Terima kasih anak-anak dan Ayah/Bunda yang sudah 
mengirimkan videonya. 

Jika kita tadi sudah belajar tentang pola irama lagu 
Garuda Pancasila, selanjutnya kita akan belajar tentang 
sila pertama Pancasila. 

Ayo, kita simak bersama videonya dengan klik link di 
bawah ini! 

https://www.youtube.com/watch?v=eJe5diD-Dv4 

 

Wah bagus sekali videonya, sekarang kita tahu 
bagaimana pengamalan sila kesatu Pancasila di rumah. 
Apa saja yang sudah anak-anak lakukan sesuai dengan 
sila kesatu Pancasila di rumah? Anak-anak juga bisa 
menyebutkan contoh lain pengamalan Pancasila di 

rumah 😊 

Nah, sekarang kita ajak anggota keluarga di rumah 
untuk melaksanakan contoh pengamalan sila kesatu 
Pancasila di rumah ya. 

Buatlah tiga kalimat ajakan yang diawali dengan kata 
“Ayo” yang sesuai dengan pengamalan sila kesatu 
Pancasila di rumah. 

Contoh: 

Ayo Kakak, kita siram tanaman sayur ibu agar tumbuh 
subur. 

Mudah kan? Tulis dengan rapi pada buku tulis kalian 
dan jangan lupa untuk memfotonya kemudian kirim 

kepada Bapk/Ibu guru ya 😊 

Selamat mengerjakan 😉 

TIM PENULIS: 

1. Kartini Muhtadi, S.Pd 

2. Dra. Hj. Ratih Wahyu, M Pd 

3. Dra. Mart Dahlena, M.Pd 
4. Dr. Sri Handayani, MM 

 Bagi siswa yang tidak menggunakan smartphone simpan dulu tugasnya, nanti tunjukkan ke Bapak/Ibu guru 

kalau sudah masuk sekolah kembali.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbHFU-tzI1c
https://www.youtube.com/watch?v=eJe5diD-Dv4

