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KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENERAL PAJAK
Assalamualaikum Wr.Wb
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya kepada kita semua,
sehingga dalam kesempatan ini telah diterbitkan sebuah pedoman pembelajaran “Materi
Pelatihan-Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah-Jenjang SD Kelas Tinggi”.
Buku ini selain sebagai pedoman pebelajaran bagi para tenaga pendidik di tingkat SD Rendah. Agar
pajak menjadi kesadaran bersama bagi generasi muda, maka materi kesadaran pajak dapat
diitegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, tidak hanya dalam mata pelajaran yang berkaitan
langsung, seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, tetapi juga dalam
mata pelajaran lain seperti, Agama, Bahasa Indonesia, dll. Inklusi kesadaran pajak dapat dilakukan
dalam bentuk topik bahasan, ilustrasi nilai-nilai kehidupan, contoh kasus maupun soal latihan.
Edukasi perpajakan ini akan memakan waktu yang cukup panjang, namun ini merupakan proyek
besar menata peradaban Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan perhatian yang
cukup besar dari para pemangku kepentingan. Kita tidak hanya mempersiapkan generasi
mendatang yang sadar dan taat pajak, tetapi juga menitipkan masa depan kita kepada generasi
mendatang. Kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, Direktorat
Jenderal Pajak memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Segala upaya ini akan menjadi kontribusi
dalam membentuk generasi muda karakter dan menata peradaban Indonesia di masa mendatang.
Semoga Allah SWT selalu merestui setiap langkah yang kita dedikasikan untuk bangsa dan negara.
Aamiin
Waalaikumsalam Wr.Wb
Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal Pajak
ttd
Ken Dwijugiasetiadi

2

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DIREKTUR JENERAL PAJAK ........................................................................................... 2
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................... 3
MATERI PELATIHAN #1 KONSEP INKLUSI KESADARAN PAJAK ..................................................................... 5
1.1 Materi Inklusi Kesadaran Pajak ............................................................................................................... 6
1.1.1 Pengertian Pajak ................................................................................................................................ 6
1.1.2 Fungsi Pajak ........................................................................................................................................ 7
1.1.3 Peran dan Manfaat Pajak ................................................................................................................. 8
1.1.4 Pajak dan Hubungannya dengan APBN dan Kemandirian Bangsa ........................................... 8
1.1.5
Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya ......................................................................... 9
1.1.6
Asas Pemungutan Pajak .......................................................................................................... 10
1.1.7
Jenis-Jenis Pajak ........................................................................................................................ 11
1.1.8
Sistem Pemungutan Pajak. ..................................................................................................... 13
1.1.9
Tarif Pajak ................................................................................................................................... 14
1.1.10 Alur Administrasi Perpajakan di Indonesia ............................................................................... 15
1.1.11 Tantangan pemungutan pajak.................................................................................................... 15
1.1.12 Penghindaran Pajak ...................................................................................................................... 17
1.1.13 Perilaku Sadar Pajak ..................................................................................................................... 17
MATERI PELATIHAN #2 PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU .................................................................. 19
2.1 Pembelajaran Tematik Terpadu di SD ................................................................................................. 20
2.1.1 Pengertian ......................................................................................................................................... 20
2.1.2 Karakteristik ...................................................................................................................................... 21
2.1.3 Ruang Lingkup .................................................................................................................................. 21
2.1.4 Fungsi ................................................................................................................................................. 21
2.1.5 Tujuan ................................................................................................................................................ 22
2.1.6 Ciri-ciri ................................................................................................................................................ 22
2.1.7 Kekuatan Tema ................................................................................................................................ 22
2.1.8 Peran Tema ....................................................................................................................................... 23
2.1.9 Tahapan ............................................................................................................................................. 23
2.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SD Kelas IV, V, dan VI ....................................................... 26
2.2.1 Kompetensi Inti (KI) SD Kelas IV, V, dan VI ................................................................................... 26
2.2.2 Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa
Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD Kelas IV, V, dan VI............................................... 28
2.2.3 Analisis SKL, KI, dan KD Mapel PPKn, Bahasa Indonesia, dan IPS di SD Kelas IV, V, VI ........ 50
2.2.3.1 Inklusi Kesadaran Pajak di SD Kelas IV .............................................................................. 51
2.2.3.2 Inklusi Kesadaran Pajak di SD Kelas V ............................................................................... 54
2.2.3.3 Inklusi Kesadaran Pajak di SD Kelas VI .............................................................................. 57
2.2.4 Lembar Kerja 1: Analisis Kompetensi Dasar Terkait materi Inklusi Kesadaran Pajak pada
Kurikulum 2013 SD/MI ............................................................................................................................. 59
3

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

MATERI PELATIHAN #3 ANALISIS BAHAN AJAR INKLUSI KESADARAN PAJAK ....................................... 60
3.1 Analisis Bahan Ajar .................................................................................................................................. 61
3.1.1 Ayo Bacalah Pajak dari Masa ke Masa!......................................................................................... 61
3.1.2 Mari Mengenal Pajak! ...................................................................................................................... 62
3.4.3
Ayo Kita Pelajari Hak-dan Kewajiban Wajib Pajak! .............................................................. 64
3.2 Contoh Analisis Bahan Ajar .................................................................................................................... 66
3.2.1 Analisis Bahan Ajar Inklusi Kesadaran Pajak ............................................................................... 66
3.3 Lembar Kerja 3: Analisis Bahan Ajar Inklusi Kesadaran Pajak ........................................................ 69
3.4 Analisis Video Inklusi Kesadaran Pajak ................................................................................................ 70
3.4.1 Pengantar .......................................................................................................................................... 70
3.4.2 Tujuan Kegiatan ............................................................................................................................... 70
3.4.3 Langkah Kegiatan ............................................................................................................................ 70
3.4.4 Format Hasil Analisis Video Inklusi Kesadaran Pajak ................................................................ 71
3.4.5 Rubrik Analisis Video Inklusi Kesadaran Pajak ........................................................................... 72
MATERI PELATIHAN #4 PENYUSUNAN RPS ................................................................................................. 73
4.1 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)................................................................ 74
4.1.1 Hakikat RPP....................................................................................................................................... 74
4.1.2 Prinsip Penyusunan RPP ................................................................................................................ 74
4.1.3 Komponen dan Sistematika RPP ................................................................................................. 74
4.1.4 Langkah-langkah Penyusunan RPP Inklusi Pajak ..................................................................... 74
4.4.1 Contoh RPP Kelas IV .................................................................................................................... 79
4.4.2 Contoh RPP Kelas V ..................................................................................................................... 84
4.2 Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) .......................................................................... 92
4.2.1 Format Telaah RPP .......................................................................................................................... 93
4.3 Penilaian Autentik.................................................................................................................................... 95
4.3.1 Konsep Penilaian Autentik ............................................................................................................. 95
4.3.2 Fungsi Penilaian Autentik ............................................................................................................... 95
4.3.3 Tujuan Penilaian Autentik ............................................................................................................... 96
4.3.4 Acuan Penilaian Autentik ................................................................................................................ 96
4.3.5 Prinsip Penilaian Hasil Belajar ....................................................................................................... 96
4.3.6 Lingkup Penilaian Hasil Belajar ..................................................................................................... 97
MATERI PELATIHAN #5 PRAKTIK PEMBELAJARAN INKLUSI KESADARAN PAJAK ................................101
5.1 Pedoman Praktik Pembelajaran Inklusi Kesadaran Pajak .............................................................102
5.2 Format Pengamatan Praktik Pembelajaran ....................................................................................103
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................................................................106

4

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

MATERI PELATIHAN #1
KONSEP INKLUSI KESADARAN PAJAK

5

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

1.1 Materi Inklusi Kesadaran Pajak
1.1.1 Pengertian Pajak
Untuk membiayai kegiatan pemerintahan baik yang berupa belanja rutin maupun pembangunan,
pemerintah berupaya menggalang sejumlah dana, yang salah satunya berasal dari pajak. Pembayaran
pajak merupakan salah satu implementasi kewajiban rakyat kepada negara.
Beberapa definisi pajak menurut para ahli, antara lain:
a. Prof. Dr. P.J.A. Andriani
Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan.
b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah)
berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi),
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Pengertian pajak dapat kita lihat dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Dari penjabaran pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat
memaksa.
2. Pajak merupakan perwujudan kewajiban dan pengabdian kepada negara yang merupakan partisipasi
anggota masyarakat di dalam pembangunan nasional.
3. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
4. Yang membayar pajak/pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah.
Pembayar pajak menurut UU KUP dikenal dengan istilah Wajib Pajak (WP) yang terdiri dari orang dan badan
(contoh: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap).
Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan pengenaan dan
pemungutan pajak. Reformasi perpajakan untuk kali pertama dilakukan pada tahun 1983 yaitu perubahan
sistem perpajakan yang semula menggunakan sistem official assessment (yang menetapkan pajak
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terutang adalah pemerintah) diubah menjadi sistem self assessment (yang menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan pajak terutang adalah WP sendiri).
Undang-Undang (UU) Perpajakan yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia antara lain:
1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).
2. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).
3. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan
PPnBM).
UU Perpajakan di atas yang disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai
representasi rakyat di parlemen, diharapkan dapat menciptakan: (1) tax consciousness, kesadaran WP, (2)
kejujuran WP, (3) tax mindedness, hasrat untuk membayar pajak, (4) tax dicipline, WP taat pada aturanaturan yang ada.

1.1.2 Fungsi Pajak
Pajak tidak hanya mempunyai tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun juga digunakan
sebagai alat untuk kebijakan fiskal serta menjaga perekonomian nasional sehingga tercapai tujuan-tujuan
tertentu. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).
a. Fungsi anggaran (budgetair) adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
b. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak dipergunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk
mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh: pajak dapat difungsikan sebagai alat untuk menarik modal
luar negeri dan modal dalam negeri, misalnya dengan cara memberikan fasilitas pajak (Tax Allowance)
atau memberikan keringanan pajak.
Fungsi mengatur dapat digunakan sebagai:
a. Alat Proteksi (perlindungan)
Sarana proteksi atau perlindungan terhadap barang-barang industri produk dalam negeri dengan cara
mengenakan barang-barang impor dengan pajak yang tinggi.
b. Alat Stabilisasi
Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan, antara lain pengenaan pajak terhadap komoditas tertentu untuk
menghindari peningkatan harga yang tidak terkendali, contoh: ketika terjadi kenaikan harga yang tidak
wajar di komoditas properti yang mengakibatkan inflasi pada semua komoditas, pemerintah dapat
mengenakan pajak atas transaksi komoditas properti tersebut, sehingga harga properti kembali wajar
yang mengakibatkan harga komoditas lainnya menjadi wajar kembali.
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c. Alat Redistribusi Pendapatan
Pajak dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan masing-masing orang (dalam hal pengenaan pajak
progresif) yang dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan hasilnya dapat dinikmati
oleh setiap orang tanpa melihat besarnya penghasilan.

1.1.3 Peran dan Manfaat Pajak
Ketika masyarakat/Wajib Pajak membayarkan pajaknya, uang tersebut akan masuk ke kas negara melalui
Bank atau Kantor Pos. Seluruh dana yang terkumpul akan masuk ke dalam APBN. Pemerintah dalam hal ini
Presiden dan jajarannya, beserta DPR akan berkumpul dan mengadakan rapat untuk menentukan kepada
Kementerian, Lembaga, Badan, Instansi, dan Pemerintah Daerah mana saja dana ini akan diberikan dan
berapa besarnya.
Setelah Undang-undang APBN disahkan dana tersebut akan didistribusikan kepada Kementerian, Lembaga,
Badan, Instansi, dan Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat sesuai tugas dan
fungsinya masing-masing. Semua akan dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk bantuan/dana sosial,
fasilitas umum/publik dan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pemerintah.
Penggunaan dana APBN ini diharapkan menunjang pertumbuhan ekonomi negara sehingga penghasilan
rakyat meningkat. Masyarakat wajib pajak yang memiliki penghasilan kemudian membayarkan pajaknya
sesuai peraturan yang berlaku kepada negara. Pajak yang telah disetorkan akan masuk ke kas negara dan
terkumpul dalam APBN untuk kemudian dialokasikan kembali. Begitulah seterusnya.
Pada dasarnya, dana yang ada dalam APBN akan digunakan untuk hal-hal berikut ini:
a. Pembangunan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu infrastruktur perhubungan,
infrastruktur energi dan lainnya, serta infrastruktur perumahan dan pemukiman.
b. Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat, yaitu pendidikan, pengentasan dan
penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan ketahanan pangan.
c. Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, yaitu peningkatan kemampuan pertahanan dalam
menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI serta pemantapan keamanan dalam negeri.
d. Transfer ke daerah, yaitu alokasi dana untuk pemerintah daerah.

1.1.4 Pajak dan Hubungannya dengan APBN dan Kemandirian Bangsa
Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berapa besar dana yang dialokasikan dari penerimaan pajak
dan penerimaan lainnya yang dituangkan dalam APBN. Dalam APBN, penerimaan pajak merupakan bagian
terbesar dari keseluruhan penerimaan negara. Hingga saat ini, kontribusi pajak terhadap pendapatan
negara (yang tertuang dalam APBN) lebih kurang 70% dari seluruh pendapatan negara. Artinya, 70% dana
yang digunakan pemerintah untuk pembangaunan dan untuk menyejahterakan rakyat adalah dari pajak.
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Sumber: Kementerian Keuangan, 2012 (diolah).
Pajak merupakan solusi yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan keuangan negara. Pajak
merupakan cerminan kemandirian bangsa. Hanya dengan pajak, negara bisa membiayai pemerintahan dan
pembangunan tanpa harus bergantung atau terikat dengan apa pun. Meminjam dari negara lain tidak hanya
mengakibatkan tumpukan jumlah utang dan bunganya yang harus dibayar di kemudian hari, tetapi juga
menimbulkan keterikatan/ketergantungan yang menyebabkan kita tidak dapat bebas memutuskan suatu
kebijakan.
Pemberian dari luar negeri baik berupa utang maupun hibah biasanya akan disertai dengan beberapa
persyaratan baik di bidang ekonomi, politik, maupun bidang lainnya. Untuk menjadi negara yang mandiri
dan maju, Indonesia harus dapat membiayai pengeluarannya sendiri dan terus mengurangi utang luar
negeri.

1.1.5 Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya
Selain pajak, terdapat juga pungutan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pungutan ini
didasarkan pada tujuan dan manfaat yang akan dicapai.
a. Retribusi
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan. Retribusi ditujukan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan tertentu, sehingga
dengan membayar retribusi tersebut, yang bersangkutan dapat langsung mendapatkan manfaat dari
pembayaran retribusi yang dibayarkannya.
Jenis retribusi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1) Retribusi Jasa Umum, antara lain: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
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catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2) Retribusi jasa usaha, antara lain: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir
dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus
parkir.
3) Perizinan Tertentu, antara lain: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan
minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha
perikanan.
b. Sumbangan
Sumbangan mempunyai sifat berbeda dengan pajak dan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan. Sumbangan lebih mengedepankan unsur gotong-royong kelompok masyarakat
tertentu. Sumbangan tidak mengandung unsur paksaan melainkan bersifat sukarela, misalnya
sumbangan kepada korban bencana alam, sumbangan ke panti asuhan dan lain-lain.

1.1.6 Asas Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak memerlukan legitimasi negara melalui UU sehingga hak dan kewajiban perpajakan
masyarakat terlindungi. Pemungutan pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan
yang disusun dengan harapan terwujud kesadaran masyarakat akan pentingnya pemungutan pajak
sehingga menjadi suatu kewajiban yang membawa kesejahteraan bersama. Pemungutan pajak dilakukan
dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemungutan pajak.
Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya “An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations”
mengajarkan mengenai prinsip pemungutan pajak yang sering disebut dengan “The Four Maxims”. Prinsipprinsip pemungutan tersebut adalah:
1. Prinsip kesamaan/keadilan (equality)
Pemungutan pajak didasarkan pada keadilan yang mempertimbangkan keseimbangan antara
kemampuan/ penghasilan Wajib Pajak dengan pajak yang harus dibayarkan sehingga pemungutan pajak
yang dilakukan harus adil, serta tidak bersifat diskriminatif.
2. Prinsip kepastian (certainty)
Pemungutan pajak yang harus dibayar harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not
arbitrary). Pemungutan pajak harus mencerminkan kepastian hukum seperti subjek, objek, besarnya
pajak terutang, dan waktu pembayarannya sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban
perpajakannya.
3. Prinsip ketepatan waktu (convenience of payment)
Pemungutan pajak dilakukan pada saat yang paling tepat dan baik bagi Wajib Pajak, yaitu sesaat setelah
diterimanya penghasilan.
4. Prinsip ekonomis (economic of collection )
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, dengan memperhitungkan
antara biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan tidak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.
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1.1.7 Jenis-Jenis Pajak
Jenis-jenis pajak secara umum dapat dikelompokkan menurut pihak yang menanggung, sifat, dan
wewenang pemungutnya. Pengelompokan jenis-jenis pajak dilihat pada gambar di bawah.
Pengelompokan Jenis Pajak

Jenis Pajak

Menurut pihak yang
menanggung

Pajak
Langsung

Pajak Tak
Langsung

Menurut Sifat

Pajak
Subjektif

Pajak
Objektif

Menurut Pemungut

Pajak
Pusat

Pajak
Daerah

1. Jenis Pajak Menurut Pihak yang Menanggung
Jenis pajak menurut pihak yang menanggung dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Langsung
Pajak yang pengenaannya langsung kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan
(PPh) karena pengenaan pajaknya langsung kepada pihak yang menerima penghasilan.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
karena pengenaan pajaknya dialihkan kepada pihak lain (konsumen akhir).
2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya
Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Subjektif
Pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) karena
dikenakan apabila subjek pajak telah memenuhi persyaratan tertentu antara lain mempunyai
penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan ketentuan batas waktu tinggal selama 183
hari dalam kurun waktu satu tahun bagi orang asing.
b. Pajak Objektif
Pajak yang dikenakan berdasarkan ada tidaknya objek pajak, tanpa memperhatikan keadaan Wajib
Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN dikenakan
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atas konsumsi barang dan/atau jasa. PBB dikenakan atas pemanfaatan dan/atau kepemilikan atas tanah
dan/atau bangunan.
3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Pusat
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara.
1) Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan
adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan
wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha,
gaji, honorarium, hadiah, hasil sewa rumah, bunga, dividen, royalti, komisi, gratifikasi, bonus, dan lain
sebagainya.
2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri. Pada
prinsipnya setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh
Undang-undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras.
3) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
Pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang-barang yang tergolong mewah. Barang yang
tergolong mewah adalah (a) barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok, (b) barang
tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, (c) barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; dan/atau (d) barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
4) Bea Meterai
Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu. Contoh: surat berharga,
kuitansi pembayaran yang menyebutkan jumlah uang, surat perjanjian, akta-akta notaris termasuk
salinannya, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, surat-surat lain yang digunakan
sebagai alat pembuktian di depan pengadilan, dan sebagainya.
5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Contoh apabila
A memiliki tanah perkebunan, dan tanah tersebut disewakan kepada PT X maka dalam hal ini PT X
yang mendapat manfaat langsung dari tanah tadi wajib membayar PBB-nya, kecuali perjanjian
menentukan lain.
b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.
Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD). UU ini mengatur tarif tertinggi dari tiap jenis pajak, objek pemungutan, dan lainnya.
Dalam pengelolaan pajaknya, tiap-tiap daerah dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan
kondisi daerahnya masing-masing.
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Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain:
1) Pajak Provinsi
Pajak Provinsi dipungut untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Provinsi).
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2) Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kabupaten/Kota dipungut untuk membiayai Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Kabupaten/Kota). Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.
Jenis pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan
kebijakan daerahnya. Namun, daerah dilarang memungut pajak selain jenis-jenis pajak di atas.

1.1.8 Sistem Pemungutan Pajak.
Pemungutan pajak secara umum mengenal tiga macam sistem pemungutan, yaitu:
1. Official Assessment System
Sistem ini memberikan kewenangan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang yang
harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak. Perhitungan jumlah pajak terutang ditetapkan dengan penerbitan
Surat Ketetapan Pajak.
2. Self Assessment System
Sistem ini memberikan kepercayaan dan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai
dengan ketentuan perundang–undangan. Pada sistem ini petugas pajak bertugas untuk melakukan
pengawasan dan bimbingan kepada Wajib Pajak selain melakukan penegakan hukum (law enforcement)
terhadap Wajib Pajak.

3. Withholding System
Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang wajib melakukan
pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas objek pajak tertentu. Objek pajak yang dimaksud antara
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lain: penghasilan karyawan, penghasilan atas sewa penggunaan harta, bunga atas deposito, bunga atas
tabungan, dan hadiah undian. Pihak ketiga setelah melakukan pemotongan dan/atau pemungutan
pajak, wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada
sistem ini, petugas pajak bertugas melakukan pengawasan dan bimbingan kepada Wajib Pajak selain
melakukan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak.
Sebelum tahun 1983, sistem pemungutan seluruh jenis pajak dilakukan dengan official assessment. Namun
sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia beralih menjadi sistem self
asessment. Meskipun demikian, masih ada jenis pajak yang menganut sistem official assessment, yaitu
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk pajak ini, wajib pajak tinggal menunggu Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) PBB yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga wajib pajak tinggal
membayarkan PBB sejumlah yang tertera sebelum jatuh tempo.
Sekarang, di kantor-kantor pelayanan pajak, kita dapat menemukan model kantor modern yang
menerapkan pelayanan prima bagi masyarakat. Wajib Pajak juga dapat menemui Account Representative
(AR) yang membimbing Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Mengikuti perkembangan teknologi, kini Wajib Pajak semakin dimudahkan dalam melakukan kewajibannya.
Tersedia call center pajak (yang dikenal dengan nama Kring Pajak 500200) yang melayani informasi dan
konsultasi perpajakan melalui telepon, pendaftaran NPWP secara elektronik (e-Registration), pembayaran
pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sistem pembayaran pajak secara elektronik (Billing
System), dan juga penyampaian laporan pajak secara elektronik (e-SPT dan e-Filling).

1.1.9 Tarif Pajak
Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis:
1. Tarif Pajak Proporsional (Sebanding)
Tarif pajak proporsional adalah tarif pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar penyerahan
barang/jasa kena pajak.
2. Tarif Pajak Tetap
Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap sesuai dengan persyaratan tertentu. Contoh:
bea meterai.
3. Tarif Pajak Degresif
Tarif pajak degresif adalah tarif pengenaan pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar
pengenaan pajaknya. Tarif jenis ini sudah jarang diterapkan.
4. Tarif Pajak Progresif
Tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar
pengenaan pajaknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi
peningkatan penghasilan sampai dengan tingkatan tertentu maka tarif pajak yang dikenakan juga akan
meningkat.
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1.1.10 Alur Administrasi Perpajakan di Indonesia

Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke KPP/KP2KP atau melalui
e-Registration. Setelah terdaftar, Wajib Pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Atas pajak
yang terutang tersebut, Wajib Pajak segera membayarnya ke Bank Persepsi (bank yang ditunjuk pemerintah
untuk menerima pembayaran pajak) atau kantor pos. Selanjutnya, Wajib Pajak mengisi Surat
Pemberitahuan (SPT) dan melaporkannya secara langsung ke KPP/KP2KP atau mengirimnya melalui jasa
ekspedisi. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima penyampaian SPT tersebut.

1.1.11 Tantangan pemungutan pajak
Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kekayaan alam sebagai sumber penerimaan negara untuk
membiayai pengeluaran negara. Penerimaan negara dari sektor-sektor minyak dan gas bumi bukan lagi
primadona karena penerimaannya semakin berkurang. Hal ini sebagai akibat dari sifat kekayaan alam yang
tidak bisa diperbaharui yang jumlahnya semakin menipis. Pada akhirnya Indonesia menjadi sangat
bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber keuangan negara. Lebih dari 70% penerimaan negara
ditopang dari sektor perpajakan. Hal tersebut bisa dilihat dari data statistik penerimaan perpajakan dari
tahun ke tahun sebagaimana tabel di bawah.
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PENDAPATAN
NEGARAPajak
DAN HIBAH,
Tahun ke
2008tahun
- 2013(2008-2013)
Statistik
Penerimaan
dari tahun
(miliar rupiah)

Uraian
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah

2008
979,305.4
658,700.8
320,604.6
2,304.0
981,609.4

2009
847,096.6
619,922.2
227,174.4
1,666.6
848,763.2

2010
992,248.6
723,306.7
268,941.9
3,023.0
995,271.6

2011
1,205,345.8
873,874.0
331,471.8
5,253.9
1,210,599.7

2012
1,357,379.9
1,016,237.3
341,142.6
825.1
1,358,205.0

2013
1,525,189.5
1,192,994.1
332,195.4
4,483.6
1,529,673.1

1,400,000.0

1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0

1. Penerimaan
Perpajakan

600,000.0

2. Penerimaan Negara
Bukan Pajak

400,000.0
200,000.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2013

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tingkat inflasi yang relatif stabil, tingkat penyerapan tenaga kerja
yang cukup bagus, dan nilai tukar rupiah yang tidak terlalu fluktuatif. APBN Indonesia sudah menembus
angka Rp 1.000 Triliun lebih, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menuju menjadi negara maju, terlebih
lagi Indonesia sebagai salah satu penentu utama perekonomian dunia dengan masuknya Indonesia sebagai
anggota G-20.
Dengan latar belakang perekonomian Indonesia tersebut, sudah seharusnya peran serta masyarakat
kepada negara melalui pembayaran pajak besar. Namun, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam
menghimpun pajak. Tax ratio atau tingkat keterhimpunan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
setiap tahunnya masih sangat rendah. Hal ini berkebalikan dengan kondisi Indonesia yang menunjukkan
bahwa tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Rendahnya tax ratio
disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:
1. kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak dalam membiayai
pengeluaran negara;
2. kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dana pajak;
3. masih belum terintegrasinya semua sistem kependudukan dan sistem pendukung yang menyediakan
data dan informasi bagi otoritas perpajakan;
4. masih banyaknya masyarakat yang bergerak di sektor informal (underground economy) sehingga data
potensi perpajakan sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti.
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Lebih lanjut, kebutuhan terhadap pemasukan negara dari sektor pajak tidak diimbangi dengan kesadaran
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Masih rendahnya tingkat kesadaran tersebut,
tercermin dari data berikut ini:
Uraian/Tahun

2008

2009

2010

2011

2012

WP Terdaftar
WP wajib Laporan Pajak
Tahunan
Menyampaikan Laporan
Pajak Tahunan
Rasio Kepatuhan

7.137.023
6.341.828

10.682.099
9.996.620

15.911.576
14.101.933

19.112.590
17.694.317

22.564.969
17.659.278

2.097.849

5.413.114

8.202.309

9.332.657

9.482.480

52,74%

53.70%

33,08%
54,15%
58,16%
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2012

Rasio kepatuhan menunjukkan perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan
pajak tahunan dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan laporan pajak tahunan. Anda mau
menjadi bagian masyarakat yang patuh pajak atau tidak?
Pajak memiliki peranan yang besar bagi suatu negara untuk beralih dari kondisi sebagai negara berkembang
menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, negara berkembang memerlukan sumber daya manusia
yang memiliki tingkat pendidikan dan keahlian tinggi. Selain itu, negara tersebut juga memerlukan
terobosan atau inovasi baru yang dicapai melalui penguasaan teknologi mutakhir. Untuk memiliki sumber
daya manusia yang kompeten tersebut, negara berkembang memerlukan biaya yang sangat besar yang
diperoleh dari pajak.

1.1.12 Penghindaran Pajak
Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan
ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap
penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar mampu
menyediakan berbagai fasilitas. Sikap semacam ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai pendompleng
(free rider) pembangunan.
Ilustrasi berikut ini untuk memudahkan pemahaman mengenai hal tersebut di atas. Negara dengan
masyarakat didalamnya dianalogikan sebagai kelompok siswa yang sedang mengerjakan tugas bersama.
Negara mempunyai cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, demikian juga
dengan kelompok siswa yang mempunyai cita-cita untuk menyelesaikan tugas kelompok. Ketika ada siswa
yang hanya ‘numpang nama’ dan tidak memberi kontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok, siswa
tersebut bisa disebut sebagai free rider.
Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara yang tidak berkontribusi dalam
pembangunan melalui pembayaran pajak tetapi hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan disamakan
dengan free rider. Sebagai warga negara yang baik, harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan
kewajiban dan penuntutan hak kepada negara.

1.1.13 Perilaku Sadar Pajak
Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat antara lain adalah
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk
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mencapai tujuan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan
dalam APBN. Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan
dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara.
Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut,
selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat
dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek strategis yang bukan sematamata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud
kebersamaan (kegotong-royongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa. Tentunya yang
dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat yang sadar dan peduli melaksanakan kewajiban
perpajakan.
Salah satu program yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan perilaku sadar pajak
adalah dengan inklusi kesadaran pajak ke dalam kurikulum sekolah. Dengan program ini diharapkan
peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap tata tertib dan mengapresiasi
pembangunan sebagai hasil pajak; memiliki pengetahuan tentang arti dan manfaat pajak sesuai tingkat
perkembangan usia dan psikologis anak; serta memiliki kemampuan tindak dalam menjaga hasil-hasil
pembangunan sesuai tingkat perkembangan usia dan psikologis anak.
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MATERI PELATIHAN #2
PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU
2.1 Pembelajaran Tematik Terpadu di SD
2.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
SD Klas IV, V dan VI
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2.1 Pembelajaran Tematik Terpadu di SD
2.1.1 Pengertian
Pembelajaran Tematik Terpadu (PTP) atau integrated thematic instruction (ITI) dikembangkan pertama kali
pada awal tahun 1970-an. Belakangan PTP diyakini sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif
(highly effective teachingmodel) karena mampu mewadahi dan menyentuh secara terpadu dimensi emosi,
fisik, dan akademik peserta didik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. PTP pada awalnya
dikembangkan untuk anak-anak berbakat dan bertalenta (gifted and talented), anak-anak yang cerdas,
program perluasan belajar, dan peserta didik yang belajar cepat.
PTP ini pun sudah terbukti secara empirik berhasil memacu percepatan dan meningkatkan kapasitas
memori peserta didik (enhance learning and increase long-term memory capabilities of learners) untuk
waktu yang panjang. Premis utama PTP adalah bahwa peserta didik memerlukan peluang-peluang
tambahan (additional opportunities) untuk menggunakan talentanya, menyediakan waktu bersama yang
lain untuk secara cepat mengkonseptualisasi dan mensintesis.
Pada sisi lain, PTP relevan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan kualitatif lingkungan belajar.PTP
diharapkan mampu menginspirasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar.PTP memiliki
perbedaan kualitatif (qualitatively different) dengan model pembelajaran lain. PTP sifatnya memandu
peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher levels of thinking) atau keterampilan
berpikir dengan mengoptimasi kecerdasan ganda (multiple thinking skills), sebuah proses inovatif bagi
pengembangnan dimensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Implemementasi PTP menuntut kemampuan guru dalam mentransformasikan materi pembelajaran di
kelas. Oleh karena itu, guru harus memahami materi apa yang diajarkan dan bagaimana
mengaplikasikannya dalam lingkungan belajar di kelas. Oleh karena PTP ini bersifat ramah otak, guru harus
mampu mengidentifikasi elemen-elemen lingkungan yang mungkin relevan dan dapat dioptimalkan ketika
berinteraksi dengan peserta didik selama proses pembelajaran.
Pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan
tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi
peserta didik. Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai
gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun dalam satu mata
pelajaran. Pembelajaran tematik memberi penekanan pada pemilihan suatu tema yang spesifik yang sesuai
dengan materi pelajaran, untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang memadukan berbagai informasi.
Pembelajaran tematik terpadu berdasar pada filsafat konstruktivisme yang berpandangan bahwa
pengetahuan yang dimiliki peserta didik merupakan hasil bentukan peserta didik sendiri. Peserta didik
membentuk pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan, bukan hasil bentukan orang lain. Proses
pembentukan pengetahuan tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga pengetahuan yang
dimiliki peserta didik menjadi semakin lengkap.
Pembelajaran tematik terpadu menekankan pada keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses
pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat
menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh
Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan
berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak.
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Pembelajaran tematik terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan
sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar
yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan
kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar
mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga peserta didik akan memperoleh
keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan
sangat membantu peserta didik dalam membentuk pengetahuannya, karena sesuai dengan tahap
perkembangannya peserta didik yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik).

2.1.2 Karakteristik
Pembelajaran tematik terpadu memiliki ciri-ciri khas, antara lain di bawah ini.
a. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia
sekolah dasar.
b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan
kebutuhan peserta didik.
c. Kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat
bertahan lebih lama.
d. Memberi penekanan pada keterampilan berpikir peserta didik.
e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui
peserta didik dalam lingkungannya.
f. Mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan
tanggap terhadap gagasan orang lain.

2.1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi semua KD dari semua mata pelajaran kecuali agama. Mata
pelajaran yang dimaksud adalah: PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Penjasorkes serta Seni
Budaya dan Prakarya
Ada sepuluh elemen yang terkait dengan hal ini dan perlu ditingkatkan oleh guru.
a. Mereduksi tingkat kealpaan atau bernilai tambah berpikir reflektif.
b. Memberkaya sensori pengalaman di bidang sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
c. Menyajikan isi atau substansi pembelajaran yang bermakna.
d. Lingkungan yang memperkaya pembelajaran.
e. Bergerak memacu pembelajaran (Movement to Enhance Learning).
f. Membuka pilihan-pilihan.
g. Optimasi waktu secara tepat.
h. Kolaborasi.
i. Umpan balik segera.
j. Ketuntasan atau aplikasi.

2.1.4 Fungsi
Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam
memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat
belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata (kontekstual) dan bermakna bagi
peserta didik.
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2.1.5 Tujuan
Secara umum tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah:
a. menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpah tindih materi;
b. memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna; dan
c. memudahkan peserta didik untuk memahami materi/konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep
akan semakin baik dan meningkat.
Secara khusus tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah:
a. mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu;
b. mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi muatan pelajaran dalam tema
yang sama;
c. memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan;
d. mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai muatan pelajaran
lain dengan pengalaman pribadi peserta didik;
e. lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti bercerita,
bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain;
f. lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang
jelas;
g. guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan
sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih dan atau pengayaan; dan
h. budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai
budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi.

2.1.6 Ciri-ciri
a.
b.
c.
d.

Berpusat pada anak.
Memberikan pengalaman langsung pada anak.
Pemisahan antarmuatan pelajaran tidak begitu jelas (menyatu dalam satu pemahaman dalam kegiatan).
Menyajikan konsep dari berbagai pelajaran dalam satu proses pembelajaran (saling terkait antar muatan
pelajaran yang satu dengan lainnya).
e. Bersifat luwes (keterpaduan berbagai muatan pelajaran).
f. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak (melalui penilaian
proses dan hasil belajarnya).

2.1.7 Kekuatan Tema
Anak pada usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkret, mulai menunjukkan perilaku yang
mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan
memandang unsur-unsur secara serentak, mulai berpikir secara operasional, mempergunakan cara
berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, membentuk dan mempergunakan
keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat.
Oleh karena itu, pembelajaran yang tepat adalah dengan mengaitkan konsep materi pelajaran dalam satu
kesatuan yang berpusat pada tema adalah yang paling sesuai.
Kegiatan pembelajaran akan bermakna jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan
rasa aman, bersifat individual dan kontekstual, anak mengalami langsung yang dipelajarinya, hal ini akan
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diperoleh melalui pembelajaran tematik. Pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan
beberapa mata pelajaran dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik.

2.1.8 Peran Tema
Tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan beberapa muatan
pelajaran sekaligus. Adapun muatan pelajaran yang dipadukan adalah muatan pelajaran PPKn, Bahasa
Indonesia, IPS,IPA, Matematika, Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, serta Seni Budaya dan
Prakarya. Dalam Kurikulum 2013, tema sudah disiapkan oleh pemerintah dan sudah dikembangkan
menjadi subtema dan satuan pembelajaran.
Di dalam Struktur Kurikulum Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah disebutkan bahwa untuk peserta didik
kelas I sampai dengan kelas VI penyajian pembelajarannya menggunakan pendekatan tematik terpadu.
Penyajian pembelajaran untuk kelas VI memiliki alokasi waktu kumulatif 36 JP per minggu. Namun demikian
penjadwalan tidak terbagi secara kaku melainkan diatur secara luwes.

2.1.9 Tahapan
Pembelajaran Tematik Terpadu dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu :
 Pertama, guru harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai muatan pelajaran untuk satu
tahun.
 Kedua, guru melakukan analisis Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan
membuat indikator dengan tetap memperhatikan muatan materi dari Standar Isi.
 Ketiga, membuat hubungan pemetaan antara kompetensi dasar dan indikator dengan tema.
 Keempat, membuat jaringan KD, indikator.
 Kelima, menyusun silabus tematik. Keenam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik
terpadu dengan menerapkan pendekatan saintifik.
Untuk lebih jelasnya akan dibahas di bawah ini.
a. Memilih/Menetapkan Tema
Di bawah ini adalah tema-tema yang telah disiapkan untuk peserta didik Sekolah Dasar kelas III dan VI
pada Kurikulum 2013.
Tabel 2.1 Tema-Tema di Sekolah Dasar Kelas IV, V, dan VI
KELAS IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indahya Kebersamaan
Selalu Berhemat Energi
Peduli Makhluk Hidup
Berbagai Pekerjaan
Menghargai Jasa
Pahlawan
Indahnya Negeriku
Cita-citaku
Daerah Tempat
Tinggalku
Makanan Sehat dan
Bergizi

KELAS V
1. Benda-benda di Lingkungan
Sekitarku
2. Peristiwa dalam Kehidupan
3. Kerukunan dalam Bermasyarakat
4. Sehat Itu Penting
5. Bangga sebagai Bangsa
Indonesia
6. Organ Tubuh Manusia dan Hewan
7. Sejarah Peradaban Indonesia
8. Ekosistem
9. Akrab dengan Lingkungan
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KELAS VI
1. Selamatkan Makhluk
Hidup
2. Persatuan dalam
Perbedaan
3. Tokoh dan Penemuan
4. Globalisasi
5. Wirausaha
6. Menuju Masyarakat Sehat
7. Kepemimpinan
8. Bumiku
9. Menjelajah Angkasa Luar
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b. Melakukan Analisis SKL, KI, KD dan Membuat Indikator
Analisis Kurikulum (SKL, KI dan KD serta membuat indikator) dilakukan dengan cara membaca semua SKL,
KI, serta KD dari semua muatan pelajaran. Setelah memiliki sejumlah tema untuk satu tahun, barulah dapat
dilanjutkan dengan menganalisis SKL dan KI serta KD yang ada dari berbagai muatan pelajaran (PPKn,
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBdP, dan PJOK). Masing-masing KD setiap muatan pelajaran
dibuatkan indikatornya dengan mengikuti kriteria pembuatan indikator.
c. Membuat Hubungan Pemetaan antara KD dan Indikator dengan Tema
KD dari semua muatan pelajaran telah disediakan dalam Kurikulum 2013. Demikian juga sejumlah tema
untuk proses pembelajaran selama satu tahun untuk Kelas Isampai dengan Kelas VI telah disediakan.
Namun demikian guru masih perlu membuat indikator dan melakukan pemetaan KD dan indikator tersebut
berdasarkan tema yang tersedia. Hasil pemetaan dimasukkan ke dalam format pemetaan agar lebih mudah
proses penyajian pembelajaran. Indikator yang dapat disajikan secara terpadu diberikan tanda cek (√).
d. Membuat Jaringan KD
Kegiatan berikutnya adalah membuat Jaringan KD dan indikator dengan cara menurunkan hasil cek dari
pemetaan ke dalam format Jaringan KD dan indikator.
e. Menyusun Silabus Tematik Terpadu
Setelah dibuat Jaringan KD dan Indikator, langkah selanjutnya adalah menyusun silabus tematik untuk lebih
memudahkan guru melihat seluruh desain pembelajaran untuk setiap tema sampai tuntas tersajikan di
dalam proses pembelajaran. Silabus tematik memberikan gambaran secara menyeluruh tema yang telah
dipilih akan disajikan berapa minggu dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam penyajian tema
tersebut.
Silabus tematik terpadu memuat komponen sebagaimana panduan dari Standar Proses yang meliputi
berikut ini.
1) KD mana saja yang sudah terpilih (dari Jaringan KD).
2) Indikator (dibuat oleh guru, juga diturunkan dari Jaringan.
3) Kegiatan Pembelajaran yang memuat perencanaan penyajian untuk berapa minggu tema tersebut
akan dibelajarkan.
4) Penilaian proses dan hasil belajar (diwajibkan memuat penilaian dari aspek sikap, pegetahuan, dan
keterampilan) selama proses pembelajaran berlangsung.
5) Alokasi waktu ditulis secara utuh kumulatif satu minggu berapa jam pertemuan (misalnya 36 JP x 35
menit) x 4 minggu.
6) Sumber dan Media.
f. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu
Langkah terakhir dari sebuah perencanaan adalah dengan menyusun RPP Tematik Terpadu. Dalam RPP
Tematik Terpadu ini diharapkan dapat tergambar proses penyajian secara utuh dengan memuat berbagai
konsep mata pelajaran yang disatukan dalam tema. Di dalam RPP Tematik Terpadu ini peserta didik diajak
belajar memahami konsep kehidupan secara utuh. Penulisan identitas tidak mengemukakan mata
pelajaran, melainkan langsung ditulis tema apa yang akan dibelajarkan.
Tahapan pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 langkah nomor 1 sampai dengan 5 sudah
dibuatkan oleh pemerintah. Sementara guru tinggal melaksanakan langkah ke-6 yaitu menyusun RPP
tematik terpadu.
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Standar Kompetensi Lulusan di SD/MI
Menurut Permendikbud No 57 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI, Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. SKL digunakan sebagai satuan utama pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar
Penilaian Pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar
Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. SKL untuk jenjang SD/MI dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.2 SKL Jenjang SD/ MI

Merujuk pada SKL SD/MI di atas jika dikaitkan dengan inklusi kesadaran pajak pada jenjang SD/MI maka dapat
diartikan bahwa kualifikasi kompetensi lulusan SD/MI harus mencakup domain sikap, pengetahuan, dan
keterampilan tentang kesadaran pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dirinci dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.3 SKL Inklusi Kesadaran Pajak Jenjang SD/ MI
Domain

Sikap

Pengetahuan
Keterampilan

SD/MI

Memiliki perilaku yang mencerminkan kesadaran kewajiban untuk taat
dan bangga membayar pajak pada kehidupan kelak di masyarakat
sehingga mampu mengapresiasi pembangunan sebagai hasil pajak.
Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual tentang kesadaran Pajak
sesuai dengan perkembangan usia dan psikologis anak.
Memiliki kemampuan tindakan yang produktif dan kreatif terkait
kesadaran Pajak sesuai dengan perkembangan usia dan psikologis
anak.
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2.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SD Kelas IV, V, dan VI
2.2.1 Kompetensi Inti (KI) SD Kelas IV, V, dan VI
Menurut Permendikbud No. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI, KI adalah gambaran mengenai
kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif,
kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata
pelajaran. Dengan kata lain, KI adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap
kelas melalui pembelajaran.
KI SD/MI dalam Kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki
seorang peserta didik SD/MI pada setiap tingkat kelas. KI dirancang untuk setiap kelas/ usia tertentu. Melalui
KI, sinkronisasi horizontal berbagai KD antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu,
sinkronisasi vertikal berbagai KD pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga
pula.
Rumusan KI SD/ MI dalam Kurikulum 2013 menggunakan notasi berikut ini:
a. KI-1 (KI-1) untuk KI sikap spiritual;
b. KI-2 (KI-2) untuk KI sikap sosial;
c. KI-3 (KI-3) untuk KI pengetahuan; dan
d. KI-4 (KI-4) untuk KI keterampilan.
Tabel 2.4 Kompetensi Inti Kelas IV
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Tabel 2.5 Kompetensi Inti Kelas V

Tabel 2.6 Kompetensi Inti Kelas VI
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Merujuk pada KI SD/MI dalam Kurikulum 2013 di atas maka kompetensi inklusi kesadaran pajak untuk
jenjang SD kelas tinggi (4,5, dan 6) dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.7 KI Inklusi Kesadaran Pajak Kelas IV, V, dan VI SD
No.
1.
2.

3.

4.

KI Inklusi Kesadaran Pajak
Menerima kesadaran untuk membayar pajak di kemudian hari sebagai cerminan perilaku
anak beriman dan berakhlak mulia.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, bangga, dan peduli membayar pajak
di kemudian hari sebagai cerminan ketaatan dalam berinteraksi dengan lingkungan
sekitarnya.
Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan
mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang reformasi pajak, sejarah pajak, peraturan
pajak, jenis-jenis pajak yang dikelola pemerintah pusat dan daerah, manfaat pajak untuk
kemandirian bangsa, serta hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan perkembangan usia
dan psikologis anak.
Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam tindakan tentang reformasi pajak,
sejarah pajak, peraturan pajak, jenis-jenis pajak yang dikelola pemerintah pusat dan daerah,
manfaat pajak untuk kemandirian bangsa, serta hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan
perkembangan usia dan psikologis anak.

2.2.2 Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia,
dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD Kelas IV, V, dan VI
KD dirumuskan untuk mencapai KI. Rumusan KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan
kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. KD meliputi empat kelompok
sesuai dengan pengelompokan KI sebagai berikut.
Kelompok 1: kelompok KD sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI1.
Kelompok 2: kelompok KD sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI2.
Kelompok 3: kelompok KD pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI3.
Kelompok 4: kelompok KD keterampilan dalam rangka menjabarkan KI4.
Setelah dikaji, materi inklusi kesadaran pajak di SD kelas IV, V, dan VI bisa disisipkan pada mapel PPKn,
Bahasa Indonesia, dan IPS. Di bawah ini KI dan KD mapel PPKn, bahasa Indonesia, dan IPS di SD Kelas IV, V,
dan VI dari Permendikbud No. 57 Tahun 2013. Daftar KD pada tiga mapel ini sangat berguna untuk
merumuskan keterkaitan antar ketiga KD tersebut yang dikemas dalam tema yang nantinya sangat
berguna untuk mencari materi esensial terkait inklusi kesadaran pajak di SD kelas IV, V, dan VI.
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Kompetensi Dasar (KD) PPKn
Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

Kelas IV
1. Menerima, menjalankan, dan
menghargai ajaran agama yang
dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab,
santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru, dan
tetangganya

3. Memahami pengetahuan faktual
dengan cara mengamati dan
menanya berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di
sekolah dan tempat bermain

1.1 Menghargai kebhinnekatunggalikaan dan keragaman
agama, suku bangsa, pakaian tradisional, bahasa, rumah
adat, makanan khas, upacara adat, sosial, dan ekonomi di
lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar
1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah,
sekolah dan masyarakat sekitar
2.1 Menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, percaya
diri, berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan
memberi maaf sebagaimana dicontohkan tokoh penting
yang berperan dalam perjuangan menentang penjajah
hingga kemerdekaan Republik Indonesia sebagai
perwujudan nilai dan moral Pancasila.
2.2 Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hak dan
kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar.
2.3 Menunjukkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban
sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah
sekolah dan masyarakat.
2.4 Menunjukkan perilaku bersatu sebagai wujud keyakinan
bahwa tempat tinggal dan lingkungannya sebagai bagian
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
3.1 Memahami makna dan keterkaitan simbol-simbol sila
Pancasila dalam memahami Pancasila secara utuh
3.2 Memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam
kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan masyarakat
3.3 Memahami manfaat keberagaman karakteristik individu di
rumah, sekolah dan masyarakat
3.4 Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah,
sekolah dan masyarakat.
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4. Menyajikan pengetahuan faktual
dalam bahasa yang jelas,
sistematis dan logis, dalam
karya yang estetis, dalam
gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku
anak beriman dan berakhlak
mulia

4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah
dan sekolah dari sudut pandang kelima simbol Pancasila
sebagai satu kesatuan yang utuh
4.2 Melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan
rumah, sekolah dan masyarakat
4.3 Bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di
lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat
4.4 Mengelompokkan kesamaan identitas suku bangsa
(pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas,
dan upacara adat), sosial ekonomi (jenis pekerjaan orang
tua) di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat
sekitar.

Kelas V
1. Menerima, menjalankan, dan
menghargai ajaran agama yang
dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab,
santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru, dan
tetangganya serta cinta tanah
air.

1.1 Menghargai semangat kebhinnekatunggalikaan dan
keragaman agama, suku bangsa pakaian tradisional,
bahasa, rumah adat, makanan khas,
2.1 Menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, percaya
diri, berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan
memberi maaf yang dijiwai keteladanan pahlawan
kemerdekaan RI dalam semangat perjuangan, cinta tanah
air, dan rela berkorban sebagai perwujudan nilai dan
moral Pancasila
2.2 Menunjukkan perilaku sesuai hak dan kewajiban dalam
bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum sebagai
warganegara dalam kehidupan sehari-hari sesuai
Pancasila dan UUD 1945
2.3 Menunjukkan penghargaan terhadap proses
pengambilan keputusan atas dasar musyawarah mufakat
2.4 Menunjukkan perilaku cinta tanah air Indonesia dalam
kehidupan di rumah, sekolah, dan masyarakat
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3. Memahami pengetahuan faktual
dan konseptual dengan cara
mengamati, menanya dan
mencoba berdasarkan rasa
ingin tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di
sekolah dan tempat bermain

3.1 Memahami nilai simbol-simbol Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah
3.2 Memahami hak kewajiban dan tanggungjawab sebagai
warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dan
sekolah
3.3 Memahami keanekaragaman sosial, budaya dan ekonomi
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan rumah
sekolah dan masyarakat
3.4 Memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah,
sekolah dan masyarakat
3.5 Memahami Nilai-nilai Persatuan pada masa Islam
3.6 Memahami perlunya saling memenuhi keperluan hidup

4. Menyajikan pengetahuan faktual
dan konseptual dalam bahasa
yang jelas, sistematis, logis dan
kritis, dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia

4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah,
sekolah dan masyarakat yang mencerminkan
pengamalan nilai-nilai kelima sila Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari
4.2 Melaksanakan kewajiban dan menegakkan aturan di
lingkungan rumah, dan sekolah
4.3 Membantu masyarakat dalam melaksanakan suatu
kegiatan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat
tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan sosial
ekonomi
4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah,
sekolah dan masyarakat
4.5 Mensimulasikan nilai-nilai persatuan pada masa Islam
dalam kehidupan di masyarakat
4.6 Menyajikan dinamika saling memenuhi keperluan hidup
antar daerah untuk menumbuhkan keutuhan nasional

Kelas VI
1. Menerima, menjalankan, dan
menghargai ajaran agama yang
dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru, dan tetangganya
serta cinta tanah air.

1.1 Menghargai semangat kebhinnekatunggalikaan dan
keragaman agama, suku bangsa, pakaian tradisional,
bahasa, rumah adat, makanan khas, dan upacara adat,
sosial, dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.1 Menunjukkan perilaku bertanggungjawab dan rela
berkorban dalam keluarga, sekolah dan lingkungan
sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila.
2.2 Menunjukkan perilaku patuh terhadap tata tertib, dan
aturan sesuai dengan tata urutan peraturan perundangundangan Indonesia.
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3. Memahami pengetahuan faktual
dan konseptual dengan cara
mengamati, menanya dan
mencoba berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di sekolah
dan tempat bermain.

4. Menyajikan pengetahuan faktual
dan konseptual dalam bahasa
yang jelas, sistematis, logis dan
kritis, dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia

2.3 Menunjukkan penghargaan terhadap proses pengambilan
keputusan dan komitmen menjalankan hasil musyawarah
mufakat.
2.4 Menunjukkan perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia.
3.1 Memahami moralitas yang terkandung dalam sila
Pancasila di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat
sekitar.
3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai
warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah,
dan masyarakat sekitar.
3.3 Memahami manfaat keanekaragaman sosial, budaya dan
ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang ada di
Indonesia.
3.4 Memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa
dalam kesatuan pemerintahan, wilayah, sosial, dan
budaya.
3.5 Memahami Nilai-nilai Persatuan pada masa penjajahan,
pergerakan nasional dan kemerdekaan.
3.6 Memahami saling ketergantungan dalam membangun
kehidupan kebangsaan.
4.1 Memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai dan moral
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat.
4.2 Melaksanakan kewajiban menegakkan aturan dan
menjaga ketertiban di lingkungan rumah, sekolah dan
masyarakat.
4.3 Melaporkan secara lisan dan tulisan keterlibatan kerja
sama dengan anggota masyarakat yang beragam dalam
melaksanakan kegiatan di lingkungan rumah, sekolah,
dan masyarakat.
4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya.
4.5 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada
masa penjajahan, pergerakan nasional dan kemerdekaan
dalam kehidupan sehari-hari.
4.6 Menyajikan realita keberagaman untk mendorong saling
ketergantungan dalam membangun dan mengokohkan
kehidupan kebangsaan.
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A. Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Indonesia
Kelas

Konpetensi Inti

Kompetensi Dasar

Kelas IV
1. Menerima,
menjalankan, dan
menghargai ajaran
agama yang
dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin,
tanggung jawab,
santun, peduli, dan
percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru,
dan tetangganya

3. Memahami
pengetahuan
faktual dengan cara
mengamati dan
menanya
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di
rumah, di sekolah
dan tempat bermain

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa
berupa bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa
persatuan yang kokoh dan sarana belajar untuk
memperoleh ilmu pengetahuan
1.2 Mengakui dan mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha
Esa atas keberadaan lingkungan dan sumber daya
alam, alat teknologi modern dan tradisional,
perkembangan teknologi, energi, serta permasalahan
sosial
2.1 Memiliki kepedulian terhadap gaya, gerak, energi
panas, bunyi, cahaya, dan energi alternatif melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap
penggunaan alat teknologi modern dan tradisional,
proses pembuatannya melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia
2.3 Memiliki perilaku santun dan jujur tentang jenis-jenis
usaha dan kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia
2.4 Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sumber
daya alam melalui pemanfaatan bahasa Indonesia
2.5 Memiliki perilaku jujur dan santun terhadap nilai
peninggalan sejarah dan perkembangan HinduBudha di Indonesia melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia
3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil
pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas,
bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku
3.2 Menguraikan teks instruksi tentang pemeliharaan
pancaindera serta penggunaan alat teknologi modern
dan tradisional dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku
3.3 Menggali informasi dari teks wawancara tentang jenisjenis usaha dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi
dan koperasi dengan bantuan guru dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku
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4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dalam bahasa yang
jelas, sistematis dan
logis, dalam karya
yang estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam
tindakan yang
mencerminkan
perilaku anak beriman
dan berakhlak mulia

3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan
tentang lingkungan dan sumber daya alam dengan
bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan
dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku
3.5 Menggali informasi dari teks ulasan buku tentang nilai
peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Budha
di Indonesia dengan bantuan guru dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku
4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan
hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas,
bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku
4.2 Menerangkan dan mempraktikkan teks
arahan/petunjuk tentang pemeliharaan pancaindera
serta penggunaan alat teknologi modern dan
tradisional secara mandiri dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata
baku
4.3 Mengolah dan menyajikan teks wawancara tentang
jenis-jenis usaha dan pekerjaan serta kegiatan
ekonomi dan koperasi secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
4.4 Menyajikan teks cerita petualangan tentang
lingkungan dan sumber daya alam secara mandiri
dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku
4.5 Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang
nilai peninggalan sejarah dan perkembangan HinduBudha di Indonesia secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku

Kelas V
1.

2. Menerima,
menjalankan,
dan
menghargai
ajaran
agama yang dianutnya.

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa
berupa bahasa Indonesia yang diakui sebagai sarana
yang lebih unggul, daripada bahasa lain untuk
memperoleh ilmu pengetahuan
1.2 Meresapi anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas
keberadaan proses kehidupan bangsa dan lingkungan
alam
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2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin,
tanggung
jawab,santun, peduli,
percaya diri, dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru,
dan tetangganya,
serta cinta tanah air.

3. Memahami
pengetahuan faktual
dan konseptual
dengan cara
mengamati, menanya,
dan mecoba
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan
Tuhan , dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di rumah,
di sekolah dan tempat
bermain.

2.1 Memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap
makanan dan rantai makanan serta kesehatan melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
2.2 Memiliki perilaku jujur dan disiplin tentang proses daur
air rangkaian listrik, sifat magnet, anggota tubuh
(manusia, hewan, tumbuhan) dan fungsinya, serta
sistem pernapasan melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia
2.3 Memiliki perilaku santun dan jujur serta bertanggung
jawab dan disiplin tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia
2.4 Memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan rasa cinta
tanah air terhadap bencana alam dan keseimbangan
ekosistem serta kehidupan berbangsa dan bernegara
melalui pemanfaatan bahasa Indonesia
2.5 Memiliki rasa percaya diri dan cinta tanah air tentang
nilai-nilai perkembangan kerajaan Islam melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
3.1 Menggali informasi dari teks laporan buku tentang
makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia,
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh
kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih
dan memilah kosakata baku
3.2 Menguraikan isi teks penjelasan tentang proses daur
air, rangkaian listrik, sifat magnet, anggota tubuh
(manusia, hewan, tumbuhan) dan fungsinya, serta
sistem pernapasan dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih
dan memilah kosakata baku
3.3 Menguraikan isi teks paparan iklan tentang ekspor
impor sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa dengan
bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan
dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku
3.4 Menggali informasi dari teks pantun dan syair tentang
bencana alam serta kehidupan berbangsa dan
bernegara dengan bantuan guru dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku
3.5 Menggali informasi dari teks cerita narasi sejarah
tentang nilai-nilai perkembangan kerajaan Islam di
Indonesia dengan bantuan guru dan teman dalam
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bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku

4. Menyajikan
4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan
pengetahuan faktual dan
buku tentang makanan dan rantai makanan,
konseptual dalam bahasa
kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta
yang jelas, sistimatis,
alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri
logis, dan kritis dalam
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih
karya yang estetis, dalam
dan memilah kosakata baku
gerakan yang
4.2 Menyampaikan teks penjelasan tentang proses daur
mencerminkan anak
air, rangkaian listrik, sifat magnet, anggota tubuh
sehat, dan dalam
(manusia, hewan, tumbuhan) dan fungsinya, serta
tindakan yang
sistem pernapasan secara mandiri dalam bahasa
mencerminkan perilaku
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah
anak beriman dan
kosakata baku
berakhlak mulia.
4.3 Menyajikan teks paparan iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa secara mandiri
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih
dan memilah kosakata baku
4.4 Melantunkan dan menyajikan teks pantun dan syair
tentang bencana alam serta kehidupan berbangsa dan
bernegara secara mandiri dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata
baku
4.5 Mengolah dan menyajikan teks cerita narasi sejarah
tentang nilai-nilai perkembangan kerajaan Islam di
Indonesia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan
dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku

Kelas VI
1. Menerima,menjalankan
dan menghargai ajaran
agama yang dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa
berupa bahasa Indonesia yang diakui sebagai sarana
yang lebih unggul daripada bahasa lain untuk
memperoleh ilmu pengetahuan.
1.2 Meresapi makna anugerah Tuhan yang Maha Esa
atas keberadaan ciri khusus makhluk hidup, hantaran
panas, energi listrik dan perubahannya, serta tata
surya.
2.1 Memiliki kepedulian dan tanggung jawab tentang ciri
khusus makhluk hidup dan lingkungan melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia.
2.2 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu tentang
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berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru,
dan tetangganya serta
cinta tanah air.

2.3

2.4

3. Memahami
pengetahuan faktual
dan konseptual dengan
cara mengamati,
menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di rumah,
di sekolah dan tempat
bermain

3.1

3.2

3.3

3.4

4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dan konseptual dalam
bahasa yang jelas,
sistematis, logis dan
kritis, dalam karya yang
estetis, dalam gerakan
yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam
tindakan yang

perubahan benda dan hantaran panas, energi listrik
dan perubahannya, serta tata surya melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia.
Memiliki sikap disiplin dan rasa cinta tanah air
terhadap sistem pemerintahan serta layanan
masyarakat daerah melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia melalui pemanfaatan bahasa Indonesia.
Memiliki kesetiaan, dan kebanggaan terhadap
keutuhan wilayah nusantara Indonesia melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia.
Menggali informasi dari teks laporan investigasi
tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan,
serta campuran dan larutan dengan bantuan guru
dan teman dalam ahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah kosakata baku.
Menguraikan isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah
tentang penyebab perubahan dan sifat benda,
hantaran panas, energi listrik dan perubahannya,
serta tata surya dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku.
Menguraikan isi teks pidato persuasif tentang cinta
tanah air dan sistem pemerintahan serta layanan
masyarakat daerah dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku.
Menggali informasi dari teks cerita fiksi sejarah
tentang keutuhan wilayah nusantara Indonesia dan
hubungannya dengan negara tetangga dengan
bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku.

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan
investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan
lingkungan, serta campuran dan larutan secara
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah kosakata baku.
4.2 Menyajikan teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah
tentang penyebab perubahan dan sifat benda,
hantaran panas, energi listrik dan perubahannya,
serta tata surya secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
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mencerminkan perilaku
anak beriman dan
berakhlak mulia

memilah kosakata baku.
4.3 Menyampaikan teks pidato persuasif tentang cinta
tanah air dan sistem pemerintahan serta layanan
masyarakat daerah secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku.
4.4 Mengolah dan menyajikan teks cerita fiksi sejarah
tentang keutuhan wilayah nusantara Indonesia dan
hubungannya dengan negara tetangga secara
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah kosakata baku.

B. Kompetensi Dasar (KD) IPS
Kelas

Konpetensi Inti

Kompetensi Dasar

1.Menerima,
menjalankan, dan
menghargai ajaran
agama yang dianutnya

1.1 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan
waktu dengan segala perubahannya
1.2 Menjalankan ajaran agama dalam berfikir dan
berperilaku sebagai penduduk Indonesia dengan
mempertimbangkan kelembagaan sosial, budaya,
ekonomi dan politik dalam masyarakat
1.3 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan
manusia dan lingkungannya
2.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin bertanggung
jawab, peduli, santun dan percaya diri sebagaimana
ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pada masa Hindu
Buddha dan Islam dalam kehidupannya sekarang
2.2. Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli,
menghargai, dan bertanggungjawab terhadap
kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik
2.3. Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli
dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan
dan teman sebaya
3.1 Mengenal manusia, aspek keruangan, konektivitas
antar ruang, perubahan dan keberlanjutan dalam
waktu, sosial, ekonomi, dan pendidikan
3.2 Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan
dalam waktu pada masa praaksara, Hindu Budha,
Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan
pendidikan
3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan
kondisi geografis di sekitarnya

Kelas IV

2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru,
dan tetangganya

3. Memahami
pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
dan menanya
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan
benda-benda yang
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dijumpainya di rumah, di
sekolah dan tempat
bermain

4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dalam bahasa yang jelas,
sistematis dan logis,
dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam
tindakan yang
mencerminkan perilaku
anak beriman dan
berakhlak mulia

3.4 Memahami kehidupan manusia dalam kelembagaan
sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di
masyarakat sekitar
3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan
lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi .
4.1 Menceriterakan tentang hasil bacaan mengenai
pengertian ruang, konektivitas antar ruang,
perubahan, dan keberlanjutan dalam waktu, sosial,
ekonomi, dan pendidikan dalam lingkup masyarakat di
sekitarnya
4.2 Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan
manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu
pada masa praaksara, Hindu Budha, Islam dalam
aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan
4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan
lingkungan geografis tempat tinggalnya
4.4 Mendeskripsikan kehidupan manusia dalam
kelembagaan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya
di masyarakat sekitar
4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi
dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi

Kelas V
1.Menerima,
Menjalankan, dan
Menghargai Ajaran
Agama yang Dianutnya.

2.Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga,teman, guru,
dan tetangganya, serta
cinta tanah air.

3. Memahami
pengetahuan faktual

1.1 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan
waktu dengan segala perubahannya
1.2 Menjalankan ajaran agama dalam berfikir dan
berperilaku sebagai penduduk Indonesia dengan
mempertimbangkan kelembagaan sosial, budaya,
ekonomi dan politik dalam masyarakat
1.3 Menghargai karunia Tuhan YME yang telah
menciptakan manusia dan lingkungannya
2.1 Menunjukkan perilaku bijaksana dan
bertanggungjawab, peduli, santun dan percaya diri
sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pada
masa penjajahan dan gerakan kebangsaan dalam
menumbuhkan rasa kebangsaan
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, sopan, estetikadan
memiliki motivasi internal ketika berhubungan
dengan lembaga sosial, budaya, ekonomi dan politik
2.3 Menunjukkan perilaku peduli, gotongroyong,
tanggungjawab dalam berpartisipasi
penanggulanganpermasalahan lingkungan hidup
3.1 Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan
manusia dalam ruang, konektivitas antar ruang dan
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dan konseptual
dengan cara
mengamati, menanya,
dan mencoba
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan
Tuhan, dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di rumah,
sekolah, dan tempat
bermain.

4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dan konseptual dalam
bahasa yang jelas,
sistematis logis, dan
kritis dalam karya yang
estetis, dalam gerakan
yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam
tindakan yang
mencerminkan
perilaku anak beriman
dan berakhlak mulia

waktu serta dan keberlanjutannnya dalam kehidupan
sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam lingkup
nasional
3.2 Mengenal perubahan dan keberlanjutan yang terjadi
dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia
pada masa penjajahan, masa tumbuhnya rasa
kebangsaan serta perubahan dalam aspek sosial,
ekonomi, pendidikan dan budaya
3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan
kondisi geografis di wilayah Indonesia
3.4 Memahami manusia Indonesia dalam aktivitas yang
yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan
sosial, ekonomi dan budaya, dalam masyarakat
Indonesia
3.5 Memahami manusia Indonesia dalam bentuk-bentuk
dan sifat dinamika interaksi dengan lingkungan alam,
sosial, budaya, dan ekonomi
4.1 Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan
perubahan kehidupan manusia dalam ruang,
konektivitas antar ruang dan waktu serta dan
keberlanjutannya dalam kehidupan sosial, ekonomi,
pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional dari
sumber-sumber yang tersedia
4.2 Menceritakan hasil pengamatan mengenai perubahan
dan keberlanjutan yang terjadi dalam kehidupan
manusia dan masyarakat Indonesia pada masa
penjajahan, masa tumbuhnya rasa kebangsaan serta
perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan
dan budaya dalam berbagai jenis media
4.3 Menyajikan pemahaman tentang manusia dalam
hubungannya dengan kondisi geografis di wilayah
Indonesia
4.4 Menceritakan secara tertulis pemahaman tentang
manusia Indonesia dan aktivitasnya yang yang terkait
dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial,
ekonomi dan budaya, dalam masyarakat Indonesia
4.5 Menceritakan secara tertulis hasil kajian mengenai
aktivitas manusia Indonesia dalam dinamika interaksi
dengan lingkungan

Kelas VI
1. Menerima,
menjalankan, dan
menghargai ajaran

1.1 Menerima karunia Tuhan YME yang telah memberikan
kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk
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agama yang
dianutnya.
1.2

1.3
2. Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
peduli, dan percaya
diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman,
guru, dan
tetangganya serta
cinta tanah air.
3. Memahami
pengetahuan faktual
dan konseptual
dengan cara
mengamati,
menanya dan
mencoba
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di
rumah, di sekolah
dan tempat bermain

4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dan konseptual
dalam bahasa yang
jelas, sistematis,

2.1

2.2
2.3

melakukan perubahan dalam aspek geografis,
ekonomi, budaya dan politik.
Menerimaadanya kelembagaan sosial, budaya,
ekonomi dan politik dalam masyarakat yang
mengatur kehidupan manusia dalam berfikir dan
berperilaku sebagai penduduk Indonesia.
Menghargai karunia dan rahmat Tuhan YME yang telah
menciptakan manusia dan lingkungannya.
Menunjukkan perilaku cinta tanah air dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan rasa
nasionalisme.
Memiliki kepedulian dan penghargaan terhadap
lembaga sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli,
percaya diri dalam mengembangkan pola hidup sehat,
kelestarian lingkungan fisik, budaya, dan peninggalan
berharga di masyarakat.

3.1 Mengemukakan keragaman aspek keruangan dan
konektivitas antar ruang, waktu, perubahan dan
keberlanjutan kehidupan manusia dalam aspek sosial,
ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam masyarakat
Indonesia.
3.2 Menunjukkan pemahaman sebab dan akibat
terjadinya perubahan masyarakat Indonesia dari masa
pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal
reformasi dalam kehidupan berpolitik,
berkebangsaan, dan bernegara.
3.3 Memahami keterkaitan manusia dalam hubungannya
dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia serta
pengaruhnya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan
budaya.
3.4 Menelaah manfaat kelembagaan politik, sosial,
ekonomi dan budaya bagi kehidupan masyarakat dan
bangsa Indonesia.
3.5 Menelaah landasan dari dinamika interaksi manusia
dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan
ekonomi.
4.1 Menyajikan hasil pengamatan terhadap keragaman
aspek keruangan dan konektivitas antar ruang, waktu,
perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia
dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya
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logis dan kritis,
dalam karya yang
estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam
tindakan yang
mencerminkan
perilaku anak
beriman dan
berakhlak mulia.

4.2

4.3

4.4

4.5

dalam masyarakat Indonesia dalam bentuk
cerita,tulisan atau media lainnya.
Menyajikan hasil pemahaman tentang sebab dan
akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia
dari masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan
awal reformasi dalam kehidupan berpolitik,
berkebangsaan, dan bernegara dalam bentuk tulisan.
Mengemukakan hasil pemahaman mengenai
keterkaitan manusia dalam hubungannya dengan
kondisi geografis di wilayah Indonesia serta
pengaruhnya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan
budaya dalam berbagai bentuk media (lisan, tulisan,
gambar, oto, dan lainnya).
Menyajikan pemahaman mengenai manfaat
kelembagaan politik, sosial, ekonomi dan budaya bagi
kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam
berbagai bentuk media (lisan, tulisan, gambar, oto,
dan lainnya).
Menyajikan hasil telaah mengenai landasan dari
dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam,
sosial, budaya, dan ekonomi dalam berbgai bentuk
media (lisan, tulisan, gambar, oto, dan lainnya).

C. Materi Inti Inklusi Kesadaran Pajak
1) Leveling Muatan Materi Pajak
Materi inti inklusi pajak untuk SD kelas tinggi, yakni untuk kelas IV, V, dan VI merujuk pada Leveling Muatan
Materi Pajak di bawah ini.
No.
1.

Jenjang
Pendidikan
Kelas IV-VI

Tabel 2.5 Standar Kompetensi Lulusan (Leveling Muatan Materi Pajak)
Materi Inti
1.
2.
3.
4.
5.

Mengerti contoh manfaat pajak
Mengerti sumber anggaran dari hasil pembangunan
Mengerti cara apresiasi hasil pembangunan
Mengerti alasan bayar pajak
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2. Uraian Materi Inti Kesadaran Pajak di SD kelas IV, V, dan, VI
A. Ayo Cari Tahu Contoh Manfaat Pajak!
Tahukah kita pajak bermanfaat untuk kemandirian bangsa? Pajak
banyak sekali manfaatnya buat kita semua. Ayo kita cari tahu manfaat
pajak!
Kita semua sudah tahu bahwa membayar pajak itu sangat bermanfaat
untuk pembangunan. Oleh karena itu Mari Taat Pajak!. Berbagai
manfaat pajak sudah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sudah banyak jalan dan jembatan yang dibangun pemerintah, gedunggedung,sekolah-sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Kita
juga menikmati membayar kesehatan murah, pendidikan murah,
subsidi BBM, dan listrik, fasilitas umum yang sudah diperbaiki sehingga
kita nyaman menggunakannya, dan layanan layanan pemerintah
lainnya. Pajak juga sangat penting dalam upaya mendukung Indonesia
menjadi negara yang maju dan mandiri. Jika semua warga negara
patuh membayar pajak, maka bukan tidak mungkin hal tersebut dapat
terwujud. Alangkah senang dan bangganya apabila Indonesia mampu
menjadi negara maju, mandiri, sejahtera, dan tidak bergantung pada negara lain berkat peran serta
masyarakat dalam membayar pajak
Perhatikanlah perhatikan gambar di bawah ini!

1. Manfaat pajak untuk
kesejahteraan rakyat
2. Manfaat pajak untuk
pembangunan
3. Manfaat pajak untuk
subsidi
4. Manfaat pajak untuk
pertahanan dan
keamanan
Gambar
2.1 Manfaat Pajak
Di bawah ini penjelasan manfaat pajak yang bisa dinikmati.
a. Manfaat pajak untuk kesejateraan rakyat, contohnya:
1) pendidikan yang murah dan terjangkau;
2) biaya kesehatan untuk masyarakat;
3) penangulangan kemiskinan;
4) penyediaan beras murah; dan
5) program-program lain yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
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Sumber: Direktora Jenderal Pajak. 2013. Kartu Permainan Kwartet. Kemenkeu RI.

b. Manfaat pajak untuk pembangunan, contohnya:
1) pembangunan perumahan dan pemukiman;
2) pembangunan infrastruktur perhubungan;
3) irigasi; dan
4) pembangunan infrastruktur yang diprogramkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2013. Kartu Permainan Kwartet. Kemenkeu RI

c. Manfaat pajak untuk subsidi, contohnya:
1) subsidi Bahan Bakar Minyak;
2) subsidi listrik;
3) subsidi pangan;
4) subsidi pupuk dan benih; dan
5) subsidi pelayanan publik.

d. Manfaat pajak untuk pertahanan dan kemamanan, contohnya:
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1)
2)
3)
4)

pembelian alat pertahanan; dan
pembelian mobil dan peralatan polisi.
Melindungi masyarakat dari ancaman teroris
Kesejahteraan tentara dan polisi

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak. 2013.
Sumber: Direktorat jenderal Pajak. 2013. Kartu Permainan Kwartet. Kemenkeu RI.

B. Tahukah Kita bahwa Sumber Anggaran dari Hasil Pembangunan?
Sumber anggaran neraga kita diperoleh dari hasil pembangunan. Seperti yang sudah kita ketahui, pajak
dikelola oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tentu saja memerlukan dana. Apalagi
untuk negara sebesar Indonesia, tentunya banyak sekali dana yang dibutuhkan demi menyejahterakan
lebih dari 250 juta penduduknya. Nah, bagaimana ya caranya pemerintah bisa membiayai itu semua?
Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik dari pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya.
Kita bisa saja menjual sumber daya alam kita sebagai sumber pendapatan negara. Akan tetapi, karena
keterbatasan jumlahnya, maka kita tidak bisa semata-mata bergantung pada sumber daya alam. Kita juga
bisa meminjam dari luar negeri, tapi nanti utang kita jadi banyak. Kasihan anak cucu kita yang nanti harus
membayar utang-utang kita.
Ada satu sumber pendapatan lagi yang jumlahnya besar dan kita tidak harus menguras alam atau
memperbanyak utang ke luar negeri, yaitu pajak. Pajak dibayarkan oleh masyarakat sebagai bentuk
kepeduliannya kepada negara. Hingga saat ini, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara (yang tertuang
dalam APBN) lebih kurang 70% dari seluruh pendapatan negara. Artinya, 70% dana yang digunakan
pemerintah untuk pembangunan dan untuk menyejahterakan rakyat adalah dari pajak.

Pajak merupakan solusi yang paling tepat
dalam mengatasi permasalahan keuangan
negara. Pajak merupakan cerminan
kemandirian bangsa
Hanya dengan pajak, negara bisa membiayai pemerintah dan pembangunan tanpa harus bergantung atau
terkait dengan apapun.Meminjam dari negara lain tidak hanya mengakibatkan tumpukan jumlah utang dan
bungannya yang besar yang harus dibayar kemudian hari, tetapi juga menimbulkan keterikatan/
ketergantungan yang menyebabkan kita tidak bisa bebas memutuskan suatu kebijakan.
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Pemberian dari luar negeri baik berupa uang maupun hibah biasanya akan disertai dengan beberapa
persyaratan baik di bidang ekonomi, politik, maupun bidang lainnya. Untuk menjadi negara yang mandiri
dan maju, Indonesia harus bisa membiayai pengeluarannya sendiri dan terus mengurangi utang luar negeri.
Bagaimana uang pajak dari masyarakat bisa kembali ke masyarakat lagi? Mari kita lihat alur berikut ini!

..
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Pajak Pedia.Jakarta: Kementerian Keuangan RI

Dari gambar di atas kita bisa mengetahui bahwa wajib pajak membayarkan pajaknya, uang tersebut akan
masuk ke kas negara melalui bank atau kantor pos. Seluruh dana yang terkumpul akan masuk ke dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah dalam hal ini Presiden dan jajarannya,
beserta DPR akan berkumpul dan mengadakan rapat untuk menentukan kepada kementerian, lembaga,
badan, instansi, dan pemerintah daerah mana saja dana ini akan diberikan dan berapa besarnya.
Setelah Undang-Undang APBN disyahkan, dana tersebut akan didistribusikan kepada kementrian, lembaga,
badan, instansi, dan pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kemakuran rakyat sesuai tugas dan
fungsinya masing-masing. Semua akan dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk bantuan/ dana sosial,
fasilitas umum/publik dan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pemerintah.
Penggunaan dana APBN ini diharapkan menunjang pertumbuhan ekonomi negara, sehingga penghasilan
rakyat meningkat. Masyarakat wajib pajak yang memiliki penghasilan kemudian membayarkan pajaknya
sesuai peraturan yang berlaku kepada negara. Pajak yang telah disetorkan akan digunakan kembali oleh
pemerintah untuk membiayai pengeluaran lainnya. Peran dari DJP penyaluran dana APBN yaitu
mengadministrasikan sekaligus mengawasi kegiatan terkait pembayaran pajak dari masyarakat ini.
Pembayaran pajak yang disetorkan masyarakat ini masuk ke kas negara dan terkumpul dalam APBN untuk
kemudian dialokasikan kembali bagi Kementrian, lembaga, badan, instansi dan pemerintah daerah agar
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Begitulah seterusnya.

Pajak merupakan unsur terbesar dalam APBN. Itulah sebabnya
mengapa pajak menjadi sangat penting dalam keberlangsungan
negara kita
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C. Mengerti Cara Apresiasi Hasil Pembangunan
Cara mengapresasi hasil pembangunan bagi anak-anak SD bisa diungkapkan dalam cerita pendek atau
puisi-puisi anak, seperti puisi di bawah ini.

http://www.infobdg.com/v2/wp-content/uploads/2015/01/ada.jpg

Masjid Rayaku
Karya: Ayra Nurvian Majid (Kelas VI SD Al-Gifari Kota Bandung)
Masjidku, tempat ibadahku
tempat aku bersujud pada-Mu
tempat aku menimba ilmu agama
tempat aku bersilaturahmi
tiap Minggu aku, ibu, bapa, dan kakak
datang mengunjungi masjidku
untuk mengaji Qur’an dan mendengarkan ceramah ustad
Masjidku, aku nyaman berada di sana
halaman yang luas, hijau, rapi, dan sejuk bak permadani hijau
betapa tempat yang sangat indah
aku ingin memeliharamu supaya tetap bersih
aku benar-benar bangga
Masjidku, gedung yang sangat megah dan mewah
Lantai granit yang dingin, dinding yang menawan,
dan kubah yang mempesona
Aku suka pada masjidku
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Puisi di atas salah satu apresiasi anak SD pada pembangunan masjid tempat ibadah orang Islam. Arya
mengungkapkan rasa kekaguman akan pembangunan Masjid Raya Kota Bandung yang dekat dengan
tempat tinggalnya. Kagum akan bangunan masjid yang megah, kagum akan taman yang indah dan luas,
dan ada hasrat untuk selalu menjaga kebersihan. Itulah cara apresiasi anak SD terhadap hasil
pembangunan. Hasil pembangunan ini merupakan manfaat dari membayar pajak. Manfaat membayar
pajak salah satunya digunakan untuk membangun tempat-tempat ibadah, gedung perkantoran, gedung
bersejarah, jalan, jembatan, dst.
Selain itu ada juga puisi anak yang menggambarkan kekaguman akan pembangunan taman-taman di
dalam kota yang menjadi daya tarik untuk tempat bermain, bersantai, berlomba. Di kota Bandung banyak
terdapat taman. Taman tematik di kota Bandung membanggakan anak-anak Bandung, membanggakan
semua warga Bandung. Ada taman Balai Kota, Taman Lansia, Taman Musik, Pet Park, Taman Film, Taman
Musik Centrum, Taman Super Hero dan masih banyak lagi. Semua taman-taman tersebut dibangun dari
pembayaran pajak.

http://www.google.co.id/imgres?imgurl

http://www.asianafricancarnival.com

Taman Balai Kota, yang Indah
Kota Bandung adalah kota kelahiranku
Aku senang menjadi warga kota Bandung
Sekarang di Kota Bandung banyak dibangun taman tematik
Ada Taman Balai Kota, Taman Lansia, Taman Musik Centrum,
Taman Film, Taman Super Hero, Pet Park
Sejak itu Kota Bandung menjadi bersih, hijau, dan berbunga
Banyak taman tematik yang dibangun, sang wali kota
Ya..Ridwan Kamil menjadi harapan dan kebanggaan warga Bandung
Aku kagum pada karyanya! Dialah Sang Visioner
Karya: Arya Nurvian Majid (kelas VI SD Al-Gifari Kota Bandung
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Puisi di atas hanya sepenggal kata hati seorang Arya Nurvian Majid, siswa kelas VI SD Al-Gifari Kota Bandung
tentang apresiasinya terhadap pembangunan taman-taman di Kota Bandung. Kekaguman tersebut terlihat
dari kata-kata yang dipilihnya: aku kagum pada taman di kota Bandung. Apresiasi seorang anak terhadap
pembangunan taman tersebut mencerminkan bahwa dalam dirinya sudah tersadarkan akan artinya
pembangunan untuk kesenangan , kesejahteraan, dan keselamatan.Sang Wali Kota berusaha mewujudkan
pembangunan yang terkonsep tematik untuk membuat warga Bandung betah tinggal di tempat
kelahirannya. Pembangunan taman-taman tersebut didapatkan salah satu sumber biayanya dari
pembayaran pajak.
Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan salah satu penyadaran akan pentingnya pembayaran pajak untuk
anak SD jika nanti anak tersebut sudah dewasa dan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menopang
hidupnya. Cara apresiasi hasil pembangunan bagi anak SD bisa melalui pembelajaran puisi, cerita pendek,
drama, atau wawancara.
D. Mengerti Alasan Bayar Pajak
Mengapa kita perlu membayar pajak? Mari kita cari tahu alasan bayar pajak! Dari tahun ke tahun penerimaan
pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor
pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
sebagai warga negara.Kurangnya kesadaran dan kepedulian masysrakat akan pentingnya peranan pajak
serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering
menimbulkan sikap penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar
menyediakan berbagai fasilitas. Sikap semacam ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai pendompleng
(free rider) pembangunan.
Pendompleng (free rider) pembangunan adalah orang yang menikmati
pembangunan, menikmati segala fasilitas yang diberikan pemerintah, namun
tidak mau membayar pajak dengan taat. Mereka adalah orang-orang yang
mementingkan diri sendiri sehingga tidak mau memberikan kontribusinya
kepada negara. Jadi sebagai warna negara yang baik Mari Taat Pajak!
Pendompleng (free rider) pembangunan adalah orang yang menikmati
pembangunan, menikmati segala fasilitas yang diberikan pemerintah, namun
tidak mau membayar pajak dengan taat.
Mereka adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri sehingga tidak
mau memberikan kontribusinya kepada negara. Jadi sebagai warna negara
yang baik Mari Taat Pajak!
Alasan lainnya mengapa kita harus bayar pajak adalah pajak mempunyai nilai-nilai posistif. Salah satu nilai
positif tersebut adalah pajak mengajak kita untuk berbagi kepada sesama. Masyarakat yang mempunyai
penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar kepada negara untuk disalurkan kepada yang lebih
membutuhkan. Banyak sarana umum yang dipergunakan bersama juga dibiayai dari pajak. Jadi semua
orang dapat merasakan manfaat pajak.

Pajak Mengajak Kita untuk Berbagi kepada
Sesama
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Betapa bangganya apabila kita dapat ikut berperan serta membangun negeri ini sekaligus berbagi dan
membantu sesama melalui partisipasi kita dalam membayar pajak. Ayo teman-teman, kita ingatkan teman
sesama guru, orang tua, kerabat, tetangga, atau orang di sekeliling kita untuk membayar pajak. Mari kita
bergotong royong membangun negeri ini dengan membayar pajak! Mari kita tunjukkan kepedulian kita
kepada negeri yang kita cintai ini. Aku Bangga Bayar Pajak!

Ayo Kita Bangga Bayar
Pajak!
Perhatikan gambar-gambar sikap teladan wajib pajak di bawah ini! Sikap teladan wajib pajak adalah disiplin,
patuh, dan tanggung jawab.

....

....

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Kartu Permainan Kwartet. Kemenkeu RI

2.2.3 Analisis SKL, KI, dan KD Mapel PPKn, Bahasa Indonesia, dan IPS di SD Kelas IV, V, VI
Dalam Kurikulum 2013 terdapat Permendikbud No. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/ MI. Dalam
Permendikbud tersebut termuat KI dan KD yang diajarkan di SD/ MI. Di bawah ini hasil analisis KD terkait
materi Inklusi Kesadaran Pajak pada Kurikulum 2013 Mapel PPKn, Bahasa Indonesia, dan IPS di SD kelas IV,
V, VI dapat dilihat pada tabel bawah ini
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2.2.3.1 Inklusi Kesadaran Pajak di SD Kelas IV
Analisis Keterkaitan SKL, KI, KD
Tema
Subtema
Pembelajaran
Fokus Pembelajaran

: 1. Indahnya Kebersamaan
: 1. Keberagaman Budaya Bangsaku
:1
: PPKn dan IPS

Standar Kompetensi Lulusan
Sikap
1. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap orang
beriman, berakhlak mulia,
berilmu, percaya diri, dan
bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial
dan alam di lingkungan
rumah, sekolah, dan
tempat bermain.

Kompetensi Inti

1. Menerima, menjalankan,
dan menghargai ajaran
agama yang dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku

Kompetensi Dasar
PPKn
2.1 Menghargai
kebhinnekatunggalikaan dan
keragaman agama, suku
bangsa, pakaian tradisional,
bahasa, rumah adat, makanan
khas, upacara adat, sosial, dan
ekonomi di lingkungan rumah,
sekolah dan masyarakat
sekitar.
IPS
1.2 Menjalankan ajaran agama
dalam berfikir dan berperilaku
sebagai penduduk Indonesia
dengan mempertimbangkan
kelembagaan sosial, budaya,
ekonomi dan politik dalam
masyarakat .
PPKn

jujur, disiplin, tanggung
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Materi Esensial

Materi Inklusi
Kesadaran Pajak

Menghargai keragaman
keadaan ekonomi di
lingkungan masyarakat
sebagai bentuk
mensyukuri ajaran agama
yang dianutnya.

1. Mengerti jenis-jenis
pekerjaan yang ada
di lingkungan
masyarakat di
dalamnya ada
pekerjaan sebagai
pegawai pajak.
Sehingga bisa saling
menghargai
keberagaman
pekerjaan yang ada
di masyarakat.
2. Mengapresiasi
pekerjaan sebagai
pegawai pajak.
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jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru,
dan tetangganya.

Pengetahuan
2. Memiliki pengetahuan
3. Memahami pengetahuan
faktual dan konseptual
faktual dengan cara
berdasarkan rasa ingin
mengamati dan menanya
tahunya tentang ilmu
berdasarkan rasa ingin
pengetahuan, teknologi,
tahu tentang dirinya,
seni, dan budaya dalam
makhluk ciptaan Tuhan,
wawasan kemanusiaan,
dan kegiatannya, dan
kebangsaan, kenegaraan,
benda-benda yang
dan peradaban terkait
dijumpainya di rumah, di
fenomena dan kejadian di
sekolah dan tempat
lingkungan rumah, sekolah,
bermain.
dan tempat bermain.
Keterampilan
4. Memiliki kemampuan pikir 4. Menyajikan pengetahuan
dan tindak yang produktif
faktual dalam bahasa
dan kreatif dalam ranah
yang jelas, sistematis dan
abstrak dan konkret sesuai
logis, dalam karya yang

2.4 Menunjukkan perilaku bersatu
sebagai wujud keyakinan
bahwa tempat tinggal dan
lingkungannya sebagai bagian
dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
IPS
2.3. Menunjukkan perilaku santun,
toleran dan peduli dalam
melakukan interaksi sosial
dengan lingkungan dan teman
sebaya
PPKn
3.4 Memahami arti bersatu dalam
keberagaman di rumah, sekolah
dan masyarakat.

Menunjukkan perilaku
bersatu dalam
berinteraksi sosial di
lingkungan masyarakat
sekitar.

Memahami arti bersatu
dalam keberagaman di
masyarakat.

IPS
3.5 Memahami manusia dalam
dinamika interaksi dengan
lingkungan alam, sosial, budaya,
dan ekonomi .

Memahami dinamika
interaksi manusia dengan
lingkungan ekonomi.

PPKn
4.4 Mengelompokkan kesamaan
identitas suku bangsa (pakaian
tradisional, bahasa, rumah adat,
makanan khas, dan upacara

Mengelompokkan jenisjenis pekerjaan yang ada
di lingkungan masyarakat.
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dengan yang ditugaskan
kepadanya

estetis, dalam gerakan
yang mencerminkan anak
sehat dan dalam
tindakan yang perialku
anak beriman dan
berakhlak mulia.

adat), sosial ekonomi (jenis
pekerjaan orang tua) di
lingkungan rumah, sekolah dan
masyarakat sekitar.
IPS
4.5 Menceritakan manusia dalam
dinamika interaksi dengan
lingkungan alam, sosial, budaya,
dan ekonomi
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Menceritakan manusia
dan jenis pekerjaannya
dalam dinamika interaksi
di lingkungan masyarakat.
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2.2.3.2 Inklusi Kesadaran Pajak di SD Kelas V
Analisis Keterkaitan SKL, KI, KD
Tema
Subtema
Pembelajaran
Fokus Pembelajaran

: 5. Bangga sebagai Bangsa Indonesia
: Indonesia Bangsa yang Kaya
:4
: Bahasa Indonesia, PPKn, IPS

Standar Kompetensi Lulusan
Sikap
1.Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap orang
beriman, berakhlak mulia,
berilmu, percaya diri, dan
bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial
dan alam di lingkungan
rumah, sekolah, dan tempat
bermain.

Kompetensi Inti

1. Menerima,
menjalankan,dan
menghargai ajaran
agama yang dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru,

Kompetensi Dasar
Bahasa Indonesia
1.1. Meresapi makna anugerah Tuhan Yang
Maha Esa berupa bahasa Indonesia yang
diakui sebagai sarana yang lebih unggul
daripada bahasa lain untuk memperoleh
ilmu pengetahuan
PPKn
1.2 Menghargai kebersamaan dalam
keberagaman sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa
IPS
1.3 Menghargai karunia Tuhan YME yang
telah menciptakan manusia dan
lingkungannya

Materi Esensial
Menghargai
karunia Tuhan
Yang Maha Esa
berupa bahasa
indonesia sebagai
sarana untuk
melakukan
kebersamaan
dalam
keberagaman
hidup di
masyarakat.

Bahasa Indonesia
2.4 Memiliki kepedulian, tanggung jawab,
rasa cinta tanah air terhadap bencana
alam dan keseimbangan ekosistem serta
kehidupan berbangsa dan bernegara
melalui pemanfaatan bahasa Indonesia

Memiliki
kepedulian, cinta
tanah air , dan
gotong royong
dalam
berpartisipasi
membangun
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Mengerti Manfaat pajak untuk
pembangunan bangsa
2. Mengerti Cara Apresiasi Hasil
Pembangunan
3. Mengerti Alasan mebayar pajak.
1.
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dan tetangganya.serta
cinta tanah air.

PPKn
2.2 Menunjukkan perilaku sesuai hak dan
kewajiban dalam bidang sosial, ekonomi,
budaya, hukum sebagai warganegara
dalam kehidupan sehari-hari sesuai
Pancasila dan UUD 1945

kehidupan
berbangsa dan
bernegara.

IPS
2.3 Menunjukkan perilaku peduli,
gotongroyong, tanggungjawab dalam
berpartisipasi
penanggulanganpermasalahan
lingkungan hidup
Pengetahuan
2. Memiliki pengetahuan
faktual dan konseptual
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi,
seni, dan budaya dalam
wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian di
lingkungan rumah,
sekolah, dan tempat
bermain.

3. Memahami pengetahuan
faktual dengan cara
mengamati dan menanya
dan mencoba berdasarkan
rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di
sekolah dan tempat
bermain.

Bahasa indonesia
3.4 Menggali informasi dari teks pantun dan
syair tentang bencana alam serta
kehidupan berbangsa dan bernegara
dengan bantuan guru dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku
PPKn
3.1 Memahami nilai simbol-simbol Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan
di sekolah
IPS
3.3 Memahami manusia dalam hubungannya
dengan kondisi
geografis di wilayah Indonesia
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memahami teks
pantun atau syair
tentang nilai-nilai
persatuan bangsa
dalam
mendeskripsikan
manfaat
pembangunan
bangsa untuk
kehidupan
masyarakat.
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Keterampilan
3.Memiliki kemampuan pikir
dan tindak yang produktif
dan kreatif dalam ranah
abstrak dan konkret sesuai
dengan yang ditugaskan
kepadanya

4. Menyajikan pengetahuan
faktual dan konseptual
dalam bahasa yang jelas,
sistematis, logis, dan
kritis dalam karya yang
estetis, dalam gerakan
yang mencerminkan
anak sehat dan dalam
tindakan yang perilaku
anak beriman dan
berakhlak mulia

Bahasa Indonesia
4.4 Melantunkan dan menyajikan teks
pantun dan syair tentang bencana alam
serta kehidupan berbangsa dan
bernegara secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih
dan memilah kosakata baku
PPKn
4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di
sekitar rumah, sekolah dan masyarakat
yang mencerminkan pengamalan nilainilai kelima sila Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari
IPS
4.3 Menyajikan pemahaman tentang
manusia dalam hubungannya dengan
kondisi geografis di wilayah Indonesia

56

Membuat dan
melantunkan teks
pantun dan syair
tentang manfaat
pembangunan
untuk kehidupan
berbangsa dan
bernegara.
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2.2.3.3 Inklusi Kesadaran Pajak di SD Kelas VI
Analisis Keterkaitan SKL, KI, KD
Tema
Subtema
Pembelajaran
Fokus Pembelajaran

: 4. Globalisasi
: 1. Globalisasi di Sekitarku
:6
: PPKn dan IPS

Standar Kompetensi Lulusan
Sikap
1.Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap orang
beriman, berakhlak mulia,
berilmu, percaya diri, dan
bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan
alam di lingkungan rumah,
sekolah, dan tempat bermain.

Kompetensi Inti
1.Menerima, menjalankan,
dan menghargai ajaran
agama yang dianutnya

Kompetensi Dasar
IPS
1.3 Menghargai karunia dan rahmat
Tuhan YME yang telah menciptakan
manusia dan lingkungannya
PPKn
1.2 Menghargai kebersamaan dalam
keberagaman sebagai anugerah Tuhan
yang Maha Esa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara

2.Menunjukkan perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab,
santun, peduli, dan percaya
diri dalam berinteraksi
dengan keluarga, teman,
guru, dan tetangganya.serta
cinta tanah air.

IPS
2.2 Memiliki kepedulian dan
penghargaan terhadap
lembaga sosial, budaya,
ekonomi dan politik
PPKn
2.4 Menunjukkan perilaku bangga
sebagai bangsa Indonesia.
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Materi Esensial
Menghargai
kebersamaan
kehidupan
bermasyarakat
sebagai anugrah
Tuhan Yang Maha
Esa.

Memiliki kepedulian
dan menunjukan
sikap bangga
sebagai bangsa
Indonesia sebagai
bentuk apresiasi
terhadap hasil-hasil
pembangunan.

Materi Inklusi Kesadaran Pajak
Mengerti manfaat pajak untuk
kehidupan bangsa.
2. Mengerti cara apresiasi terhadap
hasil pembangunan.
3. Mengerti alasan membayar
pajak.
1.
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Pengetahuan
2.Memiliki pengetahuan
faktual dan konseptual
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni,
dan budaya dalam wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban
terkait fenomena dan
kejadian di lingkungan rumah,
sekolah, dan tempat bermain

3. Memahami pengetahuan
faktual dengan cara
mengamati dan menanya dan
mencoba berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di
rumah, di sekolah dan temapt
bermain.

Keterampilan
3.Memiliki kemampuan pikir
dan tindak yang produktif dan
kreatif dalam ranah abstrak
dan konkret sesuai dengan
yang ditugaskan kepadanya

4. Menyajikan pengetahuan
faktual dalam bahasa yang
jelas, sistematis, logis, dan
kritis, dalam karya yang
estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat
dan dalam tindakan yang
perialku anak beriman dan
berakhlak mulia

IPS
3.1 Mengemukakan keragaman
aspek keruangan dan
konektivitas antar ruang, waktu,
perubahan dan keberlanjutan
kehidupan manusia dalam
aspek sosial, ekonomi,
pendidikan, dan budaya
dalam masyarakat Indonesia

Mengemukakan
contoh-contoh
keberagaman hasil
pembangunan
bangsa dan
hubungannya
dengan kehidupan
bermasyarakat dan
berbudaya.

PPKn
3.6 Memahami saling ketergantungan
dalam membangun
kehidupan kebangsaan
IPS
4.1 Menyajikan hasil pengamatan
terhadap keragaman aspek
keruangan dan konektivitas
antar ruang, waktu, perubahan
dan keberlanjutan kehidupan
manusia dalam aspek sosial,
ekonomi, pendidikan, dan
budaya dalam masyarakat
Indonesia dalam bentuk cerita,
tulisan, atau media lainnya.
PPKn
4.6 Menyajikan realita keberagaman
untuk mendorong saling
ketergantungan dalam
membangun dan mengokohkan
kehidupan kebangsaan
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Menceritakan
apresiasi terhadap
hasil pembangunan
bangsa.
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2.2.4 Lembar Kerja 1: Analisis Kompetensi Dasar Terkait materi Inklusi Kesadaran Pajak pada Kurikulum 2013 SD/MI
Petunjuk Pengisian:
1. Kerjakan LK 1 ini secara berkelompok!
2. Cermati contoh analisis KD yang sudah tersedia!
3. Lakukan analisis KD pada tema dan subtema dan pembelajaran yang berbeda di kelas IV, V, dan, VI!
4. Gunakan Permendikbud No. 57 tahun 2014 sebagai pedoman untuk menuliskan KD!
5. Presentasikan hasil analisisnya!

Analisis Keterkaitan SKL, KI, KD Inklusi Kesadaran Pajak di SD Kelas .....
1.
2.
3.
4.

Tema
Subtema
Pembelajaran
Fokus Pembelajaran

: ..................................
: ..................................
: ..................................
: ..................................
Standar Kompetensi Lulusan

Sikap
1.Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia,
berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat
bermain.
Pengetahuan
2.Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan
kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain
Keterampilan
3.Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah
abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya
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Kompetensi
Inti
1.
2.

3.

4.

Kompetensi
Dasar

Materi Esensial

Materi Inklusi
Kesadaran Pajak
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MATERI PELATIHAN #3
ANALISIS BAHAN AJAR INKLUSI KESADARAN PAJAK
3.1 Analisis Bahan Ajar
3.2 Contoh Analisis Bahan Ajar
3.3 Lembar Kerja
3.4 Analisis Video Inklusi Kesadaran Pajak
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3.1 Analisis Bahan Ajar
3.1.1 Ayo Bacalah Pajak dari Masa ke Masa!

Tahukah Kita? Pajak ternyata sudah
dikenal sejak zaman dahulu kala. Ayo
kita pelajari Pajak dari Masa Ke Masa
labih lanjut!

Pajak ternyata sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Kita pasti sudah mengenal Kerajaan
Sriwijaya, kerajaan Maritim terbesar dan pertama di Nusantara ini mampu bertahan selama
lebih dari seribu tahun karena pengelolaan uang pajak yang baik oleh kerajaan.
Begitu juga dengan Kerajaan Mataram Kuno. Dari prasasti-prasasti abad kesepuluh warisan
kerajaan Mataram Kuno diketahui bahwa pajak merupakan modal utama untuk pembiayaan
negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Kerajaan-kerajaan Maritim di pesisir pantai
juga mengenakan pajak atas kegiatan perdagangan, termasuk ekspor dam impor yang menjadi
sumber penghasilan yang amat penting bagi kerajaan.

Ayo cari tahu! Pajak yang dikenal pada zaman dulu antara
lain pajak hasil sawah, pagangan, kebun sirih, tepiantepian, sungai, dan rawa. Pajak ini digunakan untuk
kepentingan pemeliharaan bendungan yang sangat
bermanfaat untuk mengantisipasi jika musim kering tiba.

Setidaknya ada tujuh jenis pajak yang disebutkan dalam adat Aceh, selain dikenal juga
perbedaan bentuk pembayaran pajak yang dibagi menjadi emas atau barang. Kekuatan
pengelolaan pajak inilah yang membuat Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda menjadi
maju pesat. Begitu juga dengan Kerajaan Banten dan kerajaan-kerajaan tepi pantai lainnya,
seperti: Jepara, Gresik, Timor, Maluku, dan Ternate-Tidore.
Di masa penjajahan, pajak tetap menjadi prioritas untuk mendanai pemerintah kolonial Belanda
agar dapat tetap bertahan di Indonesia, karena beban pajak yang sangat tinggi sehingga
membuat rakyat menderita, Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan terhadap
Kolonial Belanda (1925-1930). Perang Dipenogoro ini menjadi salah satu pemicu Belanda
menerapkan sistem tanam paksa (1830-1870). Pungutan ini telah menimbulkan kemelaratan
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hebat dan kegelisahan sosial yang berujung pada pemberontakan sosial yang luas dari rakyat
pribumi.
Meski masa pendudukan Jepang relatif pendek, tidak berarti pajak tanah di Indonesia menjadi
terhambat. Pada era ini, tanah lebih ditujukan untuk melipatgandakan hasil bumi yang penting
bagi Jepang. Jepang meneruskan Land Rente (yang diubah menjadi Land Tax) yang dikenalkan
Inggris dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan perseorangan. Rakyat diwajibkan
melakukan sistem wajib serah padi, pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas seperti jalan
raya dan jembatan, juga wajib membayar pajak sepeda. Saat Perang Dunia II meletus, Pajak
Perang diberlakukan. Daenles memegang peranan penting dalam membawa sistem sentral ke
Hindia. Raffles juga menjadi tokoh penting yang menemukan sistem pajak tanah
(landrentestelsel) dan menjadikan pajak menjadi tanggung jawab pribadi.
3.1.2 Mari Mengenal Pajak!
Pajak ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi apa sebenarnya pajak itu? Pengertian pajak dapat
kita lihat dalam undang-undang. Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP), pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut definisi di atas, pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang pelaksanaanya diatur
dengan undang-undang dan peraturan Pajak lainnya. Jika kita membayar pajak, maka uang pajak yang
akan masuk ke kas negara untuk kemudian dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya. Jadi pajak itu
dari masyarakat dan akan dikembalikan lagi ke masyarakat.

Ayo Sadar Pajak!
Pajak itu dari masyarakat dan akan
dikembalikan lagi ke masyarakat.

Pajak berbeda dengan restribusi. Jika kita membayar retribusi, maka kita akan mendapatkan
kontraprestasi langsung sedangkan pajak tidak. Setiap warga negara wajib membayar pajak. Pajak apa
saja, bagaimana cara membayarnya, berapa besarnya, diatur dalam peraturan Pajak, imbalannya akan
kita nikmati melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan,
jembatan, sekolah, gedung, dan sebagainya.
Ayo Cari tahu! Siapa yang mengumpulkan uang pajak dari rakyat?
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Pajak dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh
karena itu dikenal pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Pemerintah
Pusat (Presiden RI), dalam hal ini dikelola oleh DJP, Kementrian Keuangan, sedangkan
pajak daerah dikelola Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/ Wali Kota) oleh institusi
yang menangani pemungutan pajak di daerahnya masing-masing.Pajak yang dikelola
Pemerintah Pusat biasa disebut Pajak Pusat. Pajak apa saja yang termasuk pajak pusat?
3.1.2.1 Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas
setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib
pajak. Penghasilan adalah setiap kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang
dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat
menabah kekayaan wajjib pajak, dengan nama dan
dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat berupa
keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, hasil sewa
rumah, bungan, dividen, royalti, komisi, gratifikasi,
bonus, dan lain sebagainya.

Ayo Bacalah! Pajak Pusat ada 5 macam,
yaitu:
a. Pajak Penghasilan (PPh);
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
c. Pajak Penjualan barang Mewah
(PPnBM);
d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3); dan
e. Bea Materai.
.

3.1.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang
dan/atau jasa dalam negeri. Pada prinsipnya setiap barang dan atau jasa di dalam negeri dikenakan
PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok beras.
3.1.2.3 Pajak Penjualan atas Barang yang tergolong Mewah (PPnBM)
Pajak penjualan barang mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap konsumsi baranng-barang yang
tergolong mewah. Barang yang tergolong mewah adalah:
1) barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok;
2) barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3) barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
4) barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
3.1.2.4 Bea Materai
Pajak Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan domkumendokumen tertentu. Contoh: surat berharga, kuitansi pembayaran yang
menyebutkan jumlah uang, surat perjanjian,
akta-kata notaris, termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah, surat-surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian di depan
pengadilan, dan sebagainya.

Ayo cari tahu! Wajib Pajak itu Siapa Saja Sih?
Wajib pajak ada dua macam, yaitu orang pribadi termasuk warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak dan badan. Setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban Pajak
sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan Pajak.
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Orang pribadi bukan akan dikenai kewajiban membayar pajak jika dia memiliki penghasilan atau saat
melakukan transaksi. Atas penghasilannya ia akan dikenai PPh, sedangkan untuk transaksi
(penyerahan). Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan, wajib pajak akan
dikenai PPN. Jika ia membeli barang yang termasuk dalam kategori barang mewah, maka ia harus
membayar PPnBM.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu ahli waris.
Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan
walaupun pewaris telah meninggal dunia.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan naa dan bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Wajib pajak dimaksud meliputi:
-pembayar pajak;
-pemotong pajak; dan/atau
-pemungut pajak.
Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga wajib pajak lho. Apa itu BUT? BUT adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia.

3.4.3 Ayo Kita Pelajari Hak-dan Kewajiban Wajib Pajak!
3.1.3.1 Hak-hak wajib pajak antara lain hak untuk:
a) kerahasiahan bagi wajib pajak.
b) pengasuran atau penundaan pembayaran.
c) penundaan pelaporan SPT Tahunan.
3.1.3.2 Kewajiban Wajib Pajak
Selain hak, wajib pajak juga mempunyai kewajiban. Kewajiban-kewajiban wajib pajak antara lain di
bawah ini.
1) Mendaftarkan diri.
Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). Bagi pengusaha, selain mempunyai NPWP dia juga wajib mendaftarkan diri sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika telah memenuhi persyaratan tertentu.
2) Membayarkan pajak yang terutang.
Setelah menghitung pajaknya, wajib pajak harus menyetorkan pajak yang terutang melalui bank atau
kantor pos. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3) Melaporkan pajak.
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Setelah membayarkan pajaknya, wajib pajak harus melakukan pelaporan pajak. Laporan pajak
merupakan sasaran bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan
pajaknya. Pelaporan terdiri dari dua macam, yaitu pelaporanpajak masa dan tahunan dengan
menggunakan formulir Surat pemberitahuan (SP). Semua wajib pajak harus melakukan pelaporan pajak
tahunan, namun tidak semua wajib pajak melapor bulanan.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Kartu Permainan Kwartet. Kemenkeu RI.

“Bangga Bayar Pajak” merupakan salah satu slogan yang sedang galak-galaknya disosialisasikan
kepada masyarakat. Oleh karena itu, diadakanlah Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan.
Di sekolah siswa-siswa bisa menonton film animasi yang menceritakan tentang manfaat pajak. Tidak
hanya itu, siswa-siswa juga bisa membaca Buku Komik Fiska dan Si Pintar tentang Pajak.
Memberikan pemahaman dan pengetahuan Pajak sejak dini melalui sosialiasi Pajak di lingkungan
sekolah merupakan salah satu langkah efektif dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak,
artinya, Tax Goes To School . Melalui kegiatan ini, para siswa-siswa diharapkan mampu memahami arti
pentingnya pajak bagi negara, sehingga nantinya mereka akan menyadari apa perannya sebagai warga
negara yang baik dengan taat dan patuh melaksanakan kewajiban Pajaknya.
Kegiatan Kesadaran Pajak dalam Pendidikan untuk menambah pengetahuan para siswa dan akan
sangat bermanfaat bagi masa depan. “siswa-siswa jadi lebih tahu, seperti yang kita tahu bahwa
masyarakat itu masih sangat awan dengan pajak, dengan adanya cara semacam ini maka siswa-siswa
dididik sejak dini untuk mengenal apa sih pajak, apa manfaatnya sehingga mereka nantinya akan
tumbuh kesadaran pribadi akan pajak” lanjutnya. Salah satu manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh
wajib pajak adalah untuk dunia pendidikan misalnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),dan
sebagainya. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan inklusi kesadaran Pajak ini para siswa
yang menjadi pewaris bangsa Indonesia dan merupakan future tax payer menjadi lebih mengerti
tentang pajak, sehingga menumbuhkan rasa peduli dan sadar pajak (DJP, 2012)
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3.2 Contoh Analisis Bahan Ajar
3.2.1 Analisis Bahan Ajar Inklusi Kesadaran Pajak
Kelas
Semester
Tema
Subtema
Pembelajaran
No

1

Muatan
Pelajaran
PPKN

: IV
:1
: Indahnya Kebersamaan
: Keragaman Budaya Bangsaku
:3

Kompetensi Dasar

Lingkup Materi

1.1 Menghargai kebhinekatunggalikaan dan
keberagaman agama,suku
bangsa, pakaian tradisional,
bahasa, rumah adat,
makanan khas, upacara
adat, sosial dan ekonomi di
lingkunganrumah, sekolah
dan masyarakat sekitar
2.1 . Menunujukkan , perilaku
disiplin, tanggung jawab,
percaya diri, berani,
mengakui kesalahan ,
meminta maaf dan memberi
maaf sebagaimana
dicontohkan tokoh penting
yang berperan dalam
perjuangan menentang
penjajahan hingga
kemerdekaan RI sebagai
perwujudan nilai dan moral
Pancasila.
2.4.Menunjukkan perilaku
bersatu sebagai wujud
keyakinan bahwa tempat
tinggal dan lingkungannya
sebagai bagian dari wilayah
NKRI.
3.4. Memahami arti bersatu
dalam keberagaman di
rumah, sekolah dan
masyarakat
66

Mengerti manfaat
pajak untuk
kehidupan
bermasyarakat.

Aktivitas / Kegiatan Belajar
Siswa untuk Mencapai
Kompetensi
1. Peserta didik di bentuk
kelompok , untuk
melaksanakan
permainan gobak sodor
yang mengandung
makna persatuan
2. Peserta didik menonton
dengan mengamati
video tentang ketaatan
membayar pajak
3. Peserta didik
mengajukan
pertanyaan tentang
ketaatan membayar
pajak ditayangan video
4. Peserta didik berdiskusi
tentang ketaatan
membayar pajak di
tayangan video
 Peserta didik
mengkomunikasikan
 Peserta didik
menyimak
penjelasan hasil
diskusi
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4.1 Mengamati dan
menceritakan perilaku di
sekitar rumah dan sekolah
darii sudut pandang kelima
simbol Pancasila sebagai
satu kesatuan yang utuh.
2

IPS

3.5 Memahami manusia dalam
dinamika interaksi dengan
lingkungan alam sosial,
budaya dan ekonomi
4.5 Menceritakan manusia
dalam dinamika interaksi
dengan lingkungan alam,
sosial, budaya dan ekonomi.

3.2.2 Analisis Bahan Ajar Inklusi Kesadaran Pajak
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Teks cerita
tentang cara-cara
apresiasi
terhadap hasil
pembangunan

Peserta didik menceritakan
tentang cara-cara apresiasi
terhadap hasil
pembangunan.
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Kelas
Semester
Tema
Subtema
No.

: V (Lima)
:1
: Benda-Benda Di Lingkugan Sekitar
: Wujud Benda Dan Cirinya

Mata
Pelajaran

1.

Bahasa
Indonesia

2.

IPS

Lingkup Materi

Kompetensi Dasar

3.1. Menggali informasi dari
Informasi dari
teks laporan buku tentang bacaan tentang :
makanan dan rantai
contoh manfaat
makanan, kesehatan
pajak, sumber
manusia, keseimbangan
anggaran dan
ekosistem, serta alam
hasil
dan pengaruh kegiatan
pembangunan,
manusia dengan bantuan
serta cara
guru dan teman dalam
apresiasi hasil
bahasa Indonesia lisan dan pembangunan
tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku
3.1. Memahami aktivitas dan
Mengenal
perubahan kehidupan
aktivitas
manusia dalam ruang,
kehidupan
konektivitas antar ruang
manusia dan
dan waktu serta
perubahannya
keberlanjutannnya dalam dalam ruang di
kehidupan sosial,
bidang sosial
ekonomi, pendidikan dan
yang
budaya dalam lingkup
berhubungan
nasional
dengan cara
apresiasi hasil
pembangunan
dan alasan bayar
pajak.
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Kegiatan Belajar Siswa
Untuk Mencapai
Kompetensi
Melalui bacaan siswa dapat
menjelaskan:
contoh manfaat pajak,
sumber anggaran dan hasil
pembangunan, serta cara
apresiasi hasil
pembangunan

Ditayangkan video tentang
hasil
pembangunan,kemudian
siswa mendiskusikan
secara kelompok untuk
menentukan:
1. Cara menghargai hasil
pembangunan
2. Alasan membayar
pajak
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3.3 Lembar Kerja 3: Analisis Bahan Ajar Inklusi Kesadaran Pajak
Kelas
Tema
Subtema

:……………………………
:……………………………
: …………………………..

Petunjuk Pengisian:
1. Kerjakan LK 2 ini secara berkelompok!
2. Cermati contoh analisis bahan ajar yang terkait dengan Pajak yang sudah tersedia!
3. Lakukan analisis bahan ajar yang terkait dengan Pajak pada tema, subtema, dan
pembelajaran yang berbeda!
4. Gunakan Buku Guru dan Buku Siswa untuk pedoman/referensi analisis!
5. Gunakan Permendikbud No.57 tahun 2014 sebagai pedoman untuk menuliskan KD!
6. Presentasikan hasil analisisnya!
No.

Mata
Pelajaran

1.

PPKn

2.

Bahasa
Indonesia

3.

IPS

Kompetensi Dasar

Lingkup Materi
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Kegiatan Siswa untuk
Mencapai Kompetensi
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3.4 Analisis Video Inklusi Kesadaran Pajak
3.4.1 Pengantar
Video inklusi kesadaran pajak menjadi sebuah media pembelajaran yang harus ditonton oleh siswa,
sebagai bahan untuk memperkaya materi inklusi kesadaran pajak bagi anak SD. Guru diberi kebebasan
untuk memilih penayangan video inklusi kesadaran pajak disesuaikan dengan jenjang SKL, KI, KD, kelas,
tema, subtema, karakteristik siswa, dan keadaan lingkungan.
Judul-judul video inklusi kesadaran pajak ini antara lain: Infrastruktur Penggerak Ekonomi, Aku Peduli,
Anti Korupsi Diam Berarti Pro, Bagimu Negeri, Indonesia Raya, Jingle Pajak, dan Manfaat pajak.

3.4.2 Tujuan Kegiatan
Melalui analisis video inklusi kesadaran pajak, peserta mampu mengkritisi isi video dikaitkan dengan
inklusi kesadaran pajak, kesadaran membangun karakter bangsa, dan penerapannya dalam
pembelajaran tematik terpadu, pendekatan saintifik, dan penilaian autentik.

3.4.3 Langkah Kegiatan
a. Diskusikan dan dikritisi isi video inklusi kesadaran pajak!
b. Gunakan format analisis video inklusi kesadaran pajak untuk menganalisis isi video tersebut!
c. Siapkan pulpen/pensil dan kertas kosong untuk mencatat hal-hal penting dari isi tayangan video
tersebut!
d. Analisis hasil pengamatan melalui diskusi kelompok!
e. Buatlan rangkuman dari hasil analisis!
f. Berikan saran-saran perbaikannya!
g. Presentasikan hasil diskusi kelompok untuk menyamakan persepsi dan merangkum hasil
analisis video pembelajaran!
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3.4.4 Format Hasil Analisis Video Inklusi Kesadaran Pajak
Judul Video

: ____________
Aspek yang Diamati

Hasil Analisis

1. Nilai-nilai karakter yang ingin
disampaikan dikaitkan dengan inklusi
kesadaran pajak.
2. Amanat, nasihat atau pokok pikiran
utama yang ingin disampaikan
dikaitkan dengan inklusi kesadaran
pajak.
3. Isi video bersifat universal (tidak
terbatas pada ruang spesial dan
waktu).
4. Penggunaan bahasa dalam video
inklusi kesadaran pajak.
5. Kemenarikan penyajian sehingga isi
video mudah untuk diapresiasi.
6. Kesesuaian isi video dengan dengan
SKL, Ki, dan KD.
7. Kesesuaia isi video dengan tematema atau mata pelajaran.
8. Kesesuaian isi video dengan
karakteristik, kodisi, dan kebutuhan
anak didik.
9. Penerapan isi video dalam
pembelajaran tematik terpadu.
10. Penerapan isi video dalam
Pendekatan Saintifik.
11. Penerapan isi video dengan
penilaian autentik.
12. Isi video kesadaran memudahkan
pelibatan siswa secara aktif.
13. Isi video memudahkan untuk
memanfaatkan media/sumber
belajar lainnya.
Rangkuman
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3.4.5 Rubrik Analisis Video Inklusi Kesadaran Pajak
Rubrik penilaian analisis video inklusi Kesadaran pajak digunakan fasilitator untuk menilai produk hasil
analisis peserta pelatihan terhadap tayangan video inklusi kesadaran pajak.
Langkah-langkah penilaian hasil analisis.
1. Cermati format analisis analisis video pada LK-3.2 serta hasil analisis peserta yang akan dinilai!
2. Komponen yang dinilai sesuai dengan LK 3.2 yaitu hasil kajian pada tayangan video!
3. Berikan nilai pada setiap komponen sesuai dengan penilaian Anda terhadap hasil analisis
menggunakan rentang nilai seperti pada tabel di bawah ini!
Tabel 4.1 Peringkat Nilai dan Kriteria
Peringkat

Nilai

Kriteria

Sangat Baik (SB)

90 < AB ≤ Hasil analisis lengkap, semua komponen dikritisi
100
seluruhnya dengan tepat.

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Hasil analisis lengkap,semua komponen dikritisi tetapi
hanya sebagian yang tepat

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Hasil analisis hanya sebagian , tetapi seluruhnya tepat

Kurang (K)

≤ 70

Hasil analisis kurang lengkap dan kurang tepat

4. Setelah selesai penilaian masing-masing komponen, jumlahkan nilai seluruh komponen sehingga
menghasilkan nilai tugas peserta pada analisis video inklusi kesadaran pajak!
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MATERI PELATIHAN #4
PENYUSUNAN RPS
4.1 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
4.2 Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
4.3 Penilaian Autentik
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4.1 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Tahap pertama dalam pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan
kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Agar dapat mewujudkan inklusi
kesadaran Pajak dalam pembelajaran maka perlu disusun RPP inklusi kesadaran Pajak.

4.1.1 Hakikat RPP
RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku
teks pelajaran, dan buku panduan guru.

4.1.2 Prinsip Penyusunan RPP
RPP disusun oleh guru dengan mengacu pada silabus dengan prinsip:
a. memuat secara utuh kompetensi dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan
keterampilan;
b. dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih dari satu kali pertemuan;
c. memperhatikan perbedaan individual peserta didik;
d. berpusat pada peserta didik;
e. berbasis konteks;
f. berorientasi kekinian;
g. mengembangkan kemandirian belajar;
h. memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran;
i. memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan; dan
j. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

4.1.3 Komponen dan Sistematika RPP
Menurut Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan
Menengah, RPP paling sedikit memuat:
a. identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu;
b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi;
c. materi pembelajaran;
d. kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup;
e. penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; dan
f. media, alat, bahan, dan sumber belajar.
Komponen-komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut ini.

4.1.4 Langkah-langkah Penyusunan RPP Inklusi Pajak
1. Menganalisis KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 yang dapat disisipi kompetensi Pajak;
2. Menganalisis materi Pajak yang dapat disisipkan ke dalam pembelajaran pada tema dan subtema
tertentu;
3. Mengkaji silabus meliputi: (a) KI dan KD; (b) materi pembelajaran; (c) proses pembelajaran; (d)
penilaian pembelajaran; (e) alokasi waktu; dan (f) sumber belajar;
4. Merumuskan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4; termasuk indikator inklusi
kesadaran Pajak;
5. Materi Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar
lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar, serta
bahan-bahan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
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6. Menjabarkan Kegiatan Pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional
berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan
termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar;
7. Menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus,
selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup;
8. Mengembangkan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen
penilaian, serta membuat pedoman penskoran;
9. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian; dan
10. Menentukan Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan
dalam langkah penjabaran proses pembelajaran.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah :
Kelas/Semester :
Tema/Subtema/ Pembelajaran:
Alokasi Waktu :
A.
B.

Kompetensi Inti (KI)
Kompetensi Dasar
1. KD pada KI-1
2. KD pada KI-2
3. KD pada KI-3
4. KD pada KI-4
C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)
1. Indikator KD pada KI-1
2. Indikator KD pada KI-2
3. Indikator KD pada KI-3
4. Indikator KD pada KI-4
D. Materi Pembelajaran (dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain
berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang
dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial)
E. Pendekatan atau Model dan Metode Pembelajaran.
F. Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Pendahuluan
2. Kegiatan Inti **)
 Mengamati
 Menanya
 Mengumpulkan informasi/mencoba
 Menalar/mengasosiasi
 Mengomunikasikan
3. Kegiatan Penutup
G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
1. Teknik penilaian
2. Instrumen penilaian
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.
H. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1. Media/alat
2. Bahan
3. Sumber Belajar
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah :
Kelas/Semester :
Tema/Subtema/ Pembelajaran:
Alokasi Waktu :
I.
J.

Kompetensi Inti (KI)
Kompetensi Dasar
5. KD pada KI-1
6. KD pada KI-2
7. KD pada KI-3
8. KD pada KI-4
K. Indikator Pencapaian Kompetensi*)
5. Indikator KD pada KI-1
6. Indikator KD pada KI-2
7. Indikator KD pada KI-3
8. Indikator KD pada KI-4
L. Materi Pembelajaran (dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain
berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang
dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial)
M. Pendekatan atau Model dan Metode Pembelajaran.
N. Kegiatan Pembelajaran
4. Kegiatan Pendahuluan
5. Kegiatan Inti **)
 Mengamati
 Menanya
 Mengumpulkan informasi/mencoba
 Menalar/mengasosiasi
 Mengomunikasikan
6. Kegiatan Penutup
O. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
4. Teknik penilaian
5. Instrumen penilaian
6. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.
P. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
4. Media/alat
5. Bahan
6. Sumber Belajar

 Pada setiap KD dikembangkan indikator atau penanda. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan
dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD
pada KI-3 dan KI-4. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang
dapat diamati dan terukur.
 Pada kegiatan inti, kelima pengalaman belajar tidak harus muncul seluruhnya dalam satu pertemuan tetapi dapat dilanjutkan
pada pertemuan berikutnya, tergantung cakupan muatan pembelajaran. Setiap langkah pembelajaran dapat digunakan
berbagai metode dan teknik pembelajaran
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4.4.1 Contoh RPP Kelas IV
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP)
Satuan pendidikan
Kelas/ Semester
Tema/Sub Tema
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

: SD/MI
: IV /1
: Indahnya kebersamaan/ Keberagaman budaya bangsaku
:3
: 1 x pertemuan
: 6 X 35 menit

Kompetensi inti
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi
dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan
bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,
4. makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah,
dan tempat bermain.
5. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
Kompetensi Dasar dan indikator Pencapaian Kompetensi
PPKn
Kompetensi Dasar :
1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar.
2.1 Menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani mengakui kesalahan, meminta
maaf dan memberi maaf sebagaimana dicontohkan tokoh
penting yang berperan dalam
perjuangan menentang penjajah hingga kemerdekaan Republik Indonesia sebagai perwujudan nilai
dan moral Pancasila
3.4 Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan masyarakat
4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dari sudut
pandang kelima simbol Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh.
Indikator :
1.2.1 Menghargai kebersamaan sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa.
2.1.1 Menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam mengapresasi hasil pembangunan
3.4.1 Menjelaskan pentingnya perilaku, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani mengakui
kesalahan, meminta maaf dan memberi maaf sebagaimana dicontohkan tokoh penting yang
berperan dalam perjuangan menentang penjajah hingga kemerdekaan Republik Indonesia
sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila
3.1.1. Menuliskan makna dari tiap sila Pancasila dalam bentuk peta pikiran
3.4.2 Menjelaskan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam bentuk tulisan
4.1.3 Mendesain poster tentang ketaatan pajak dalam meningkatkan persatuan
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IPS
Kompetensi Dasar :
1.3 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan manusia dan lingkungannya
2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam melakukan interaksi sosial dengan
lingkungan dan teman sebaya
3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam,sosial, budaya, dan
ekonomi.
4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan
ekonomi
Indikator :
1.3.1 Mensyukuri karunia Tuhan YME yang telah menciptakan manusia dan Lingkungannya
2.3.1 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam melakukan interaksi sosial dengan
lingkungan dan teman sebaya
3.5.1 Menjelaskan nilai-nilai yang dipelajari pada saat mempraktikkan permainan tradisional contoh
manfaat pajak yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
4.5.1 Menceritakan contoh manfaat pajak untuk kehidupan sehari-hari.
PJOK
Kompetensi Dasar :
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan
yang tidak ternilai
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai wujud syukur kepada
sang Pencipta
2.1 Menjelaskan disiplin, kerja sama,toleransi, belajar menerima kekalahan dan kemenangan, sportif
dan tanggung jawab, menghargai perbedaan Menunjukkan perilaku santun kepada teman, guru dan
lingkungan sekolah selama pembelajaran PJOK
3.2 Memahami pengaruh aktivitas fisik dan istirahat terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh
4.1 Mempraktikkan kombinasi gerak dasar untuk membentuk gerakan dasar atletik jalan dan lari yang
dilandasi konsep gerak melalui permainan dan atau tradisional
Indikator
1.1.1 Mensyukuri karunia ciptaan Tuhan dengan cara taat membayar pajak
2.1.1 Menyadari pentingnya disiplin, kerja sama,toleransi, belajar menerima kekalahan dan
kemenangan, sportif dan tanggung jawab , menghargai perbedaan Menunjukkan perilaku
santun kepada teman, guru dan lingkungan sekolah selama pembelajaran PJOK.
3.2.1 Menjelaskan pengaruh aktivitas fisik dan istirahat terhadap pertumbuhan dan
perkembangan
tubuh
4.1.1.Mempraktikkan permainan tradisional dengan teknik bermain yang benar
Tujuan Pembelajaran
 Setelah memperhatikan penjelasan guru dan menonton tayangan video, siswa mampu
mempraktikkan permainan tradisional dengan teknik bermain yang benar.
 Setelah mempraktikkan permainan tradisional, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai yang dipelajari,
yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
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 Setelah menyaksikan tayangan video dan bermain game, siswa mampu menuliskan sumber pajak,
dan pentingnya ketaatan membayar pajak yang dikaitan dengan nilai sila Pancasila dalam bentuk
peta pikiran dengan benar.
 Setelah berdiskusi siswa mampu menjelaskan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam
bentuk tulisan dengan benar.
 Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang ketaatan membayar pajak dalam
kehidupan bernegara.
Materi Pembelajaran
1. Jenis permainan tradisional dan monopoli kwartet
2. Peraturan permainan
3. Membuat poster tentang ketaatan membayar pajak
Pendekatan dan metode pembelajaran
Pendekatan : Scientifik
Metode
: Diskusi, Demonstrasi, Game
Media, Alat, dan Sumber
Media : Gambar-gambar permainan tradisional, Video permainan Tradisional, Video Pajak
Alat
: perlengkapan permainan tradisional ( kapur, batu dll ), kwartet Pajak
Sumber Belajar : Buku teks siswa, Buku guru, Lingkungan sekitar.
Langkah langkah pembelajaran
Kegiatan

Deskripsi kegiatan

Kegiatan
pembuka

 Salam, doa, absen, Ice breaking
 Mengingatkan materi sebelumnya
 Menyampaikan tujuan pembelajaran
 Siswa menyaksikan gambar - gambar permainan tradisional
 Siswa menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru ( questioning)
 Guru mengenalkan berbagai jenis permainan tradisional yang ada pada
buku siswa ( nama, asal,permainan dan cara bermain ( penilaian no 1 ).
 Siswa menyaksikan tayangan video tentang permainan gobak sodor
 Murid memprediksikan bagaimana strategi untuk memenangkan
permainan,
 Mengajak siswa mendemonstrasikan permainan tradisional
 Meminta anak menuliskan kesan tentang permainan yang baru dimainkan
 Menyaksikan video tentang pajak ( murid memberikan komentar
 Mempraktikkan permainan Monopoli dari DJP
 Mempraktikkan permainan Kartu Permainan Kwartet Pajak
 Murid membandingkan permainan tradisional dengan monopoli
 Siswa membuat poster tentang ketaatan membayar pajak ( penilaian 2)
 Siswa mengkomunikasikan hasil kerja mereka di depan kelas
Kesimpulan yang diharapkan.

Kegiatan
Inti
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 Setelah membuat perbandingan ditiap permainan, Kelompok/individu
siswa mempresentasikan secara singkat hasil observasinya
 Meminta siswa melengkapi pekerjaan siswa ( dibuku siswa )
Kegiatan
penutup

Melakukan refleksi
 Pelajaran apa yang sudah dilakukan
 Melaporkan tentang apa yang disukai dan tidak dalam kegiatan ini
 Kesulitan - kesulitan yang ditemui
 Nilai - nilai apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari hari
 Murid Mengungkapkan rencana selanjutnya.
 Guru memberikan penugasan

15
menit

Penilaian pembelajaran
1. Tehnik penilaian
: unjuk kerja , Observasi
2. Instrumen penilaian :
1. Daftar periksa produk
Kriteria
 Murid-murid mampu menuliskan nama, asal,permainan dan cara
 Cara penulisan di buat dengan kesungguhan ( tidak asal asalan )

Sudah

Belum

Sudah

Belum

Sudah

Belum

2.Daftar periksa Tabel observasi
Kriteria
Mampu memberikan komentar setelah melihat tayangan video
Mampu membandingan antara satu permainan dengan permainan lainnya.
Mampu menceritakan kembali peraturan setelah melihat video/ permainan
langsung
Mampu menuliskan strategi setelah melihat permainan tradisional
Daftar periksa produk ( komunikasi )
Kriteria
Dapat membuat poster tentang permainan tradisional
Dapat mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman lain tentang
permainan tradisional
Mampu menarik kesimpulan nilai nilai yang di dapatdari permainan tradisional
Diisi dengan mencentang.
Skor : total skor
x 100
skor maksimal
Penilaian sikap
No

Sikap

1
2
3

Disiplin
Tanggung jawab
Kepedulian

Belum
terlihat

Mulai
terlihat

Mulai
berkembang

82

membudaya

Keterangan

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

Tugas Dirumah.
Mengajak teman-teman sepermainan untuk bermain permainan tradisional dan menuliskan
laporannya.
Soal Evaluasi
Petunjuk:
1. Pilihlah 2 jenis permainan tradisional.
a. Jelaskan nama, asal, perlengkapan dan cara bermain
b. Bandingkanlah antara ke dua jenis permainan itu kelebihan dan kekurangan permaian
radisional tersebut
2. Buatlah poster sederhana untuk mengajak teman tentang ketaatan membayar pajak !
Pengayaan : Siswa dapat mencari permainan tradisional dari seluruh dunia
Remedial : Diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM
Jakarta 23 Maret 2016
Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Kelas

Rahmatulloh, S.Pd

Sumilah, M.Pd
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4.4.2 Contoh RPP Kelas V
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 1
Sub Tema 1
Pembelajaran Ke
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:
:

SDN Pejaten Timur 09 Pagi
V/1
Benda-Benda di Lingkungan Sekitar
Wujud Benda dan Cirinya
1
1 x Pertemuan (6 x 35 menit)

A. Kompetensi Inti (Ki)
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya
yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar (Kd) & Indikator
Kompetensi Dasar (KD) :
Bahasa Indonesia
1.1
2.4.

3.1

Meresapi anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas keberadaan proses kehidupan bangsa dan
lingkungan alam
Memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air terhadap bencana alam dan
keseimbangan ekosistem serta kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia
Menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan
manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia dengan
bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku

Indikator:
1.1.1
2.4.1

3.1.1

Mensyukurin anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas keberadaan proses kehidupan bangsa dan
lingkungan alam
Menumbuhkan sikap kepedulian, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air terhadap bencana
alam dan keseimbangan ekosistem serta kehidupan berbangsa dan bernegara melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
Menjelaskan isi informasi dari bacaan tentang alam dan pengaruh kegiatan manusia
keseimbangan ekosistem yang diakibatkan oleh kegiatan manusia
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Kompetensi Dasar (KD) :
4.1

Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai
makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan
manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku

Indikator:
4.1.1

Menyajikan hasil laporan dalam bentuk tabel mengenai perubahan alam dan sekitarnya

Matematika
1.1
2.1:

Menerima ajaran agama yang dianutnya.
Menunjukkan sikap kritis, cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, isiplin
waktu, tidak mudah menyerah serta bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas

3.2

Memahami berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal dan persen) dan dapat
mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal, serta melakukan perkailan dan
pembagian

Indikator:
1.1.1

Dapat menjalankan ajaran agama yang dianutnya

2.1.1

Menumbuhkan rasa jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah
menyerah serta bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas

3.2.1

Menyelesaikan soal latihan pecahan biasa, campuran, desimal

Kompetensi Dasar (KD) :
4.1

Mengurai sebuah pecahan sebagai hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian
dua buah pecahan yang dinyatakan dalam desimal dan persen dengan berbagai kemungkinan
jawaban

Indikator:
4.1.1

Mengenal bentuk pecahan biasa

4.1.2

Mengenal bentuk pecahan campuran

4.1.3

Mengenal bentuk pecahan desimal

IPS
1.1
2.2

Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan waktu dengan segala perubahannya
Menunjukkan perilaku jujur, sopan, estetika dan memiliki motivasi internal ketika
berhubungan dengan lembaga sosial, budaya, ekonomi dan politik

3.1

Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam ruang, konektivitas antarruang
dan waktu serta keberlanjutannnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya
dalam lingkup nasionalI

Indikator:
1.1.1

Dapat bersyukur atas karunia Tuhan YME yang telah menciptakan waktu dengan segala
perubahannya

2.1.1

Menjalankan perilaku jujur, sopan, estetika dan memiliki motivasi internal ketika berhubungan
dengan lembaga sosial, budaya, ekonomi dan politik
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3.1.1

Mengenal aktivitas kehidupan manusia dan perubahannya dalam ruang di bidang sosial,
ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam lingkup nasional

Kompetensi Dasar (KD) :
4.1

Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam
ruang, konektivitas antarruang dan waktu serta dan keberlanjutannya dalam kehidupan sosial,
ekonomi, pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional dari sumber-sumber yang tersedia

Indikator:
4.1.1

Menyusun laporan secara tertulis dalam bentuk tabel hasil identifikasi tentang aktivitas dan
perubahan kehidupan manusia.

C. Materi Pembelajaran



Membuat kerajinan ronce dengan mengikuti prosedur yang benar.
Melakukan percobaan dan pengamatan tentang perubahan bentuk benda setelah mengalami
pendinginan dan pembakaran
Mengamati dan memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada lilin yang dibakar
Menjelaskan kerusakan dan perubahan alam karena perilaku manusia berdasarkan bacaan




D. Pendekatan & Metode Pembelajaran
Pendekatan : Saintifik
Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah
E. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan

1. Siswa diberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a menurut
agama dan keyakinan masing-masing.
2. Siswa dicek atas kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
3. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang ” Wujud
Benda dan Cirinya”.
4. Siswwa diberi sampaian tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan
mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan dan
menyimpulkan.

Inti

1. Siswa mengamati gambar yang menunjukkan contoh perilaku yang tidak
selaras dengan lingkungan, yakni membuang sampah ke sungai.
2. Siswa menjawab pertanyaan pada buku iswa berdasarkan pengamatan
gambar.
3. Gunakan rubrik pengamatan gambar untuk mengetahui tingkat
pencapaian siswa
4. Siswa mengamati dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang
terjadi di alam yang memiliki dampak bagi kehidupan manusia, (sosial).
5. Siswa membaca bacaan berjudul Aneh, Kenapa Bisa Begitu?
6. Siswa diberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta membaca
dalam hati.
7. Siswa ditunjuk untuk membacakan bacaan tersebut dan meminta siswa
lain menyimak.
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8. Selesai membaca, siswa menuliskan pada tabel contoh kosakata baku
dan kosakata tidak baku yang terdapat pada bacaan.
9. Setelah membaca dan memahami kosakata-kosakata baku dan tidak
baku, siswa menuliskan informasi-informasi yang terdapat pada bacaan
di atas berkaitan dengan perubahan wujud benda
10. Siswa membentuk kelompok diskusi untuk mengamati dan
mengidentifikasi perubahan-perubahan alam yang terjadi di lingkungan
sekitar tempat tinggalnya.
11. Siswa diberikan penjelasan tentang konsep pecahan melalui ilustrasi
pembagian roti dan buah jeruk .
12. Siswa diberikan kesempatan untuk bertaya dan memberikan tanggapan.
13. Siswa mengerjakan soal latihan untuk mengubah bentuk pecahan biasa
menjadi bentuk pecahan campuran dan mengubah bentuk pecahan
campuran menjadi bentuk pecahan biasa.
14. Gunakan rubrik menyelesaikan soal latihan pecahan untuk mengetahui
tingkat pencapaian siswa.
15. Siswa diberi penjelasan tentang konsep persen.
16. Siswa diberikan kesempatan untuk bertaya dan memberikan tanggapan.
17. Siswa mengerjakan soal latihan untuk mengubah bentuk pecahan biasa
menjadi bentuk pecahan persen yang berkaitan dengan Pajak
penghasilan dan mengubah bentuk pecahan persen menjadi bentuk
pecahan biasa.
18. Gunakan rubrik menyelesaikan soal latihan pecahan untuk mengetahui
tingkat pencapaian siswa.
19 Siswa diberi penjelasan konsep bentuk pecahan desimal.
20 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan
tanggapan.
21 Siswa mengerjakan soal latihan untuk mengubah bentuk pecahan
desimal menjadi bentuk pecahan biasa dan mengubah bentuk pecahan
biasa menjadi bentuk pecahan desimal.
22 Gunakan rubrik menyelesaikan soal latihan pecahan, persen yang
berkaitan dengan PPh untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa.
23. Siswa mengisi tabel mengenai kompetensi yang sudah dipelajari,
berkaitan dengan perubahan alam dan perubahan wujud benda
Penutup

F.


24. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman hasil belajar
selama sehari
25. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk mengetahui
hasil ketercapaian materi)
26. Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang
pembelajaran yang telah diikuti.
27. Melakukan penilaian hasil belajar
28. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masingmasing (untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran)

15 menit

Sumber Dan Media Pembelajaran
Buku Siswa Tema : Benda-Benda di Lingkungan Sekitar Kelas V (Buku Tematik Terpadu Kurikulum
2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).
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Buku, teks bacaan perubahan wujud benda, dan gambar tentang perilaku yang tidak selaras dengan
lingkungan

G.

Penilaian Hasil Pembelajaran

a. Penilaian uji unjuk kerja
Kompetensi yang dinilai:
·

Pengetahuan siswa tentang materi gambar yang diamati

·

Keterampilan siswa dalam mengamati

·

Kecermatan dan ketelitian siswa dalam mengamati

Rubrik Menulis Berdasarkan Pengamatan Gambar
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Keseluruhan
jawaban yang
ditulis siswa
sesuai dengan
gambar yang
diamati dan
benar
mengelompokka
n jawaban

Keseluruhan
jawaban yang
ditulis siswa
sesuai dengan
gambar yang
diamati dan
sebagian besar
benar dalam
mengelompokkan jawaban

Sebagian besar
jawaban yang
ditulis siswa
sesuai dengan
gambar yang
diamati dan
sebagian besar
benar dalam
mengelompokkan jawaban

Hanya sebagian
kecil jawaban
yang ditulis
siswa sesuai
dengan gambar
yang diamati
dan hanya
sebagian kecil
benar dalam
mengelompokk
an jawaban

Penggunaan Bahasa
Bahasa Indonesia
Indonesia yang baik dan yang baik dan
benar :
benar digunakan
Bahasa Indonesia yang dengan efisien
dan menarik
baik dan benar
dalam
digunakan dalam
keseluruhan
penulisan ringkasan
penulisan

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dengan efisien
dalam keseluruhan
penulisan

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dengan sangat
efisien dalam
sebagian besar
penulisan

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dengan sangat
efisien dalam
sebagian kecil
penulisan

SIkap:

Kecermatan,ket
elitian bekerja,
dan ketepatan
waktu dalam
pemenuhan
tugas yang
diberikan
menunjukkan
kualitas sikap

Kecermatan,ket
elitian bekerja,
dan ketepatan
waktu dalam
pemenuhan
tugas yang diberikan
menunjukkan
kualitas sikap
yang masih

Kecermatan,ket
elitian bekerja,
dan ketepatan
waktu dalam
pemenuhan
tugas yang
diberikan
menunjukkan
kualitas sikap
yang masih

Aspek
Isi dan Pengetahuan:
Hasil yang ditulis sesuai
dengan kejadian atau
peristiwa yang tampak
pada gambar yang
diamati

Tulisan hasil
pengamatan dibuat
dengan cermat dan
teliti, sesuai dengan
tenggat waktu dan
batasan materi yang
ditugaskan

Kecermatan,ketel
itian bekerja, dan
ketepatan waktu
dalam
pemenuhan
tugas yang
diberikan, disertai
juga dengan
kreatifitas dalam
bekerja
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Keterampilan
Penulisan:
Tulisan hasil
pengamatan dibuat
dengan benar,
sistematis dan jelas,
yang menunjukkan
keterampilan penulisan
yang baik

menunjukkan
kualitas sikap
yang sangat baik
dan terpuji

yang sangat
baik

dapat terus
ditingkatkan

harus terus
diperbaiki

Keseluruhan hasil
penulisan hasil
pengamatan
yang sistematis
dan benar
menunjukkan
keterampilan
penulisan yang
sangat baik, di
atas rata-rata
kelas

Keseluruhan
hasil penulisan
penulisan hasil
pengamatan
yang sistematis
dan benar
menunjukkan
keterampilan
penulisan yang
baik

Sebagian besar
hasil penulisan
penulisan hasil
pengamatan
yang sistematis
dan benar
menunjukkan
keterampilan
penulisan yang
terus
berkembang

Hanya sebagian
kecil hasil
penulisan
penulisan hasil
pengamatan
yang sistematis
dan benar
menunjukkan
keterampilan
penulisan yang
masih perlu
terus
ditingkatkan

b. Penilaian Uji unjuk Kerja
Kompetensi yang dinilai:
· Pengetahuan siswa tentang konsep pecahan
· Keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan masalah
· Kercamatan dan ketelitian siswa dalam menggunakan konsep pecahan untuk menyaksikan soal
pecahan
RUBRIK MENYELESAIKAN SOAL LATIHAN PECAHAN
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Melakukan
seluruh prosedur

Seluruh langkah
pengerjaan
dilakukan

Sebagian besar
langkah pengerjaan dilakukan

Sebagian kecil
langkah
pengerjaan
dilakukan

Dikerjakan tanpa
memperhatikan
prosedur
pengerjaan

Jawaban lengkap
sesuai butir
pertanyaan

Seluruh butir
pertanyaan diisi

Sebagian besar
pertanyaan diisi

Sebagian kecil
pertanyaan diisi

Sama sekali tidak
diisi

Isi jawaban
sesuai pertanyaan

Seluruh jawaban
benar sesuai
pertanyaan

Sebagian besar
awaban benar
sesuai
pertanyaan

Sebagian Kecil
jawaban benar
sesuai pertanyaan

Jawaban sama
sekali tidak sesuai
dengan
pertanyaan

Sikap

Percaya diri,
mandiri, rasa
ingin tahu

Percaya diri, sesekali meminta
bantuan guru,
rasa ingin tahu

Tidak percaya diri,
mengandalkan
bimbingan guru

Menyontek

Aspek
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c. Penilaian uji unjuk kerja
Kompetensi yang dinilai:
· Pengetahuan siswa terhadap perubahan alam
· Keterampilan siswa dalam mengumpulkan informasi dan menyaksikannya
· Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi perubahan alam
Menyajikan laporan tertulis dalam bentuk tabel hasil identifikasi perubahan alam
Aspek
Isi dan Pengetahuan:
Isi tabel lengkap,
menunjukkan
pengetahuan
penulis yang baik
atas materi yang
disajikan

Penggunaan
Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar :
Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dalam penulisan
tabel
SIkap:
Tabel dibuat
dengan mandiri,
cermat dan teliti,
sesuai dengan
tenggat waktu
dan batasan
materi yang
ditugaskan

Keterampilan
Penulisan:

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Tabel yang lengkap
dan infomatif dan
memudahkan
pembaca memahami
keseluruhan materi.
Beberapa gambar
dan keterangan lain
yang diberikan memberikan tambahan
informasi berguna
bagi pembaca

Tabel yang
lengkap dan
infomatif dan
memudahkan
pembaca
memahami
keseluruhan
materi.

Tabel yang lengkap dan infomatif
dan
memudahkan
pembaca memahami sebagian
besar materi.

Tabel yang lengkap dan infomatif
dan
memudahkan
pembaca memahami beberapa
bagian dari
materi.

Bahasa Indonesia
yang baik dan benar
dan sangat efektif
digunakan dalam
penulisan
keseluruhan kalimat
dalam tabel

Bahasa
Indonesia
yang baik dan
benar
digunakan
dalam
penulisan
keseluruhan
kalimat
dalam tabel

Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dalam penulisan
sebagian besar
kalimat dalam
tabel

Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dalam penulisan
beberapa bagian
dari tabel

Tabel dibuat dengan
lengkap, mandiri,
cermat dan teliti,
diselesaikan sesuai
batas waktu, dengan
beberapa penambahan kreatifitas
untuk menjelaskan
materi

Keseluruhan
tabel dibuat
dengan
mandiri
lengkap,
cermat dan
teliti,
diselesaikan
sesuai batas
waktu yang
diberikan

Sebagian besar
tabel dibuat
dengan mandiri,
lengkap, cermat
dan teliti,
diselesaikan
sesuai batas
waktu yang
diberikan

Hanya beberapa
bagian tabel
dibuat dengan
mandiri, lengkap,
cermat dan teliti,
diselesaikan
sesuai batas
waktu yang
diberikan

Keseluruhan tabel
yang sangat menarik,
jelas dan benar ,

Keseluruhan
tabel yang
menarik, jelas

Sebagian besar
tabel yang dibuat
dengan menarik,

Bagian-bagian
tabel yang dibuat
dengan menarik,
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Tabel dibuat
dengan benar,
sistematis, dan
menarik
menunjukkan
keterampilan
pembuatan tabel
yang baik

menunjukkan
keterampilan
membuat tabel yang
tinggi dari
pembuatnya

dan benar ,
menunjukkan
keterampilan
membuat
tabel yang
baik dari
pembuatnya

jelas dan benar ,
menunjukkan
keterampilan
membuat tabel
yang terus
berkembang dari
pembuatnya

jelas dan benar ,
menunjukkan
ketrampilan
membuat tabel
yang dapat terus
ditingkatkan

Remedial
Perubahan Wujud Benda
Bentuk perubahan

Pengertian

Contoh

Penguapan
Pencairan
Pengembunan
Pembekuan
Pengayaan
Lakukan kegiatan berikut:
1. Carilah gambar yang menujukkan adanya proses daur air.
2. Temukan perubahan wujud benda pada proses tersebut.
3. Jelaskan pada kolom berikut:

Soal :
1.

Gaji seorang pegawai Rp2.400.000,00 dipotong pajak 0,5%. Gaji itu digunakan untuk kebutuhan
5
rumah tangga 50%, membayar listrik dan telpon 20 6 %, untuk uang sekolah, transpor dan lain3

lain 18 4 %, dan sisanya di tabung. Berapa rupiah jumlah uang yang ditabung?

Mengetahui
Kepala Sekolah

Jakarta, 23 Maret 2016
Guru Kelas

Darmi, S.Pd

Asep Yudi Kurniawan, S.P
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4.2 Telaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Kompetensi
Mampu mengembangkan RPP inklusi kesadaran Pajak.
Tujuan Kegiatan
Melalui kegiatan telaah RPP, peserta mampu mengembangkan RPP inklusi kesadaran Pajak sesuai
dengan prinsip-prinsip pengembangan RPP.
Langkah-langkah Kegiatan:
1. Pelajari dan diskusikan setiap aspek RPP yang harus ditelaah dalam format yang tersedia!
2. Isilah format sesuai dengan petunjuk pada format telaah RPP!
3. Berikan catatan khusus atau alasan Anda memberi skor pada suatu aspek pada RPP!
4. Berikan masukan atau rekomendasi secara umum sebagai saran perbaikan RPP pada kolom yang
tersedia!
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4.2.1 Format Telaah RPP
1. Berilah tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 ) sesuai dengan kriteria yang tertera pada kolom
tersebut. Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP sesuai penilaian Anda!
2. Isilah Identitas RPP yang ditelaah.
Nama
: .....................................................
Tema/Subtema
: .....................................................
Pembelajaran ke : .....................................................
No
A

Hasil Penelaahan dan Skor
1
2
3
Tidak ada
Kurang
Sudah
Lengkap
Lengkap

Komponen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
Identitas Mata Pelajaran

1.

Terdapat : satuan pendidikan,kelas, semester,
program/program keahlian, mata pelajaran atau
tema pelajaran/subtema, jumlah pertemuan

B.

Perumusan Indikator

1.

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar

2.

Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur
Kesesuaian rumusan dengan aspek
pengetahuan.
Kesesuaian rumusan dengan aspek
keterampilan

3.
4
C.

Perumusan Tujuan Pembelajaran

1
2

Kesesuaian dengan Indikator
Kesesuaian perumusan dengan aspek
Audience, Behaviour, Condition, dan Degree

D.

Pemilihan Materi Ajar

1.
2.
3

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik
Keruntutan uraian materi ajar

E.

Pemilihan Sumber Belajar

1.
2.
3
4.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
Kesesuaian dengan materi pembelajaran
Kesesuaian dengan pendekatan saintifik
Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik

F.

Pemilihan Media Belajar

1.
2.
3.
4.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
Kesesuaian dengan materi pembelajaran
Kesesuaian dengan pendekatan saintifik
Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik

G.

Metode Pembelajaran

1.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

93

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Catatan
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2.
3.

Komponen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
Kesesuaian dengan pendekatan saintifik
Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik

H.

Skenario Pembelajaran

1.

Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan
penutup dengan jelas
Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan
saintifik(mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasikan
informasi, mengkomunikasikan)
Kesesuaian dengan metode pembelajaran
Kesesuaian kegiatan dengan
sistematika/keruntutan materi
Kesesuaian alokasi waktu kegiatan
pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan
penutup dengan cakupan materi

No

2.

3
4.
5.

I.

Rancangan Penilaian Autentik

1

Kesesuaian bentuk, teknik dan instrumen
dengan indikator pencapaian kompetensi
Kesesuaian antara bentuk, teknik dan
instrumen penilaian sikap
Kesesuaian antara bentuk, teknik dan
instrumen penilaian pengetahuan
Kesesuaian antara bentuk, teknik dan
instrumen penilaian keterampilan
Jumlah skor

2.
3.
4.

1

Hasil Penelaahan dan Skor
2
3

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Catatan

Masukan terhadap RPP secara umum:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................
.
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4.3 Penilaian Autentik
4.3.1 Konsep Penilaian Autentik
Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen
lainnya khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara
berkesinambungan.
Penegasan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik
mengetahui capaian pembelajaran (learning outcomes). Berdasarkan penilaian hasil belajar, pendidik
dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan
belajar.
Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, pendidik dan peserta didik memiliki arah yang jelas
mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa yang dilakukannya
dalam pembelajaran dan belajar. Bagi peserta didik memungkinkan melakukan proses transfer cara
belajar tadi untuk mengatasi kelemahannya (transfer oflearning). Bagi guru, hasil penilaian hasil belajar
oleh pendidik merupakan alat untuk mewujudkan akuntabilitas profesionalnya, dan dapat juga
digunakan sebagai dasar dan arah pengembangan pembelajaran remedial atau program pengayaan
bagi peserta didik yang membutuhkan, serta memperbaiki RPP dan proses pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan wujud pelaksanaan tugas profesional
pendidik sebagaimana termaktubdalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen. Penilaian hasil belajar oleh pendidik tidak terlepas dari proses pembelajaran. Oleh karena itu,
penilaian hasil belajar oleh pendidik menunjukkan kemampuan guru sebagai pendidik profesional.
Dalam konteks pendidikan berdasarkan standar (standard-based education), kurikulum berdasarkan
kompetensi (competency-based curriculum), dan pendekatan belajar tuntas(mastery learning)
penilaian proses dan hasil belajar merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal.
Untuk itu, berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran perlu
dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik agar mudah dalam belajar dan mencapai
keberhasilan belajar secara optimal.
Kurikulum 2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian autentik (authentic assesment). Secara
paradigmatik penilaian autentik memerlukan perwujudan pembelajaran autentik (authentic
instruction) dan belajar autentik (authentic learning). Hal ini diyakini bahwa penilaian autentik lebih
mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik secara holistik dan valid.

4.3.2 Fungsi Penilaian Autentik
Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau
hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara
berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:
a. Formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan
keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester,
sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu dan mau. Hasil dari kajian
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terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan
perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan
berikutnya;dan
b. Sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu
tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan
keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas dan keberhasilan belajar
satuan pendidikan seorang peserta didik.

4.3.3 Tujuan Penilaian Autentik
a. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam
pembelajaran remedial dan program pengayaan.
b. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu
tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu semesteran,satu tahunan,dan masa studi satuan
pendidikan.
c. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi
bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajardan
pencapaian hasil belajar.
d. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.

4.3.4 Acuan Penilaian Autentik
a.

b.

c.

Penilaian Hasil Belajar menggunakan Acuan Kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta
didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari
hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan
dengan skor peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang
dipersyaratkan.
Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial
yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual,
kelompok, maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai
dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelompok. Program pengayaan
merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari.
Acuan Kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan capaian
optimum untuk keterampilan.

4.3.5 Prinsip Penilaian Hasil Belajar
Prinsip penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum
dalam penilaian hasil Belajar oleh pendidik adalah sebagai berikut.
a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi
subjektivitas penilai.
c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan
khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi,
dan gender.
d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan
dari kegiatan pembelajaran.
e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat
diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
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f.

Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek
kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi
yang harus dikuasai peserta didik.
g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkahlangkah baku.
h. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur,
maupun hasilnya.
i. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar.
Prinsip khusus dalam penilaian hasil belajaroleh pendidik berisikan prinsip-prinsip Penilaian Autentik
sebagai berikut.
a. Materi penilaian dikembangkan dari kurikulum.
b. Bersifat lintas muatan atau mata pelajaran.
c. Berkaitan dengan kemampuan peserta didik.
d. Berbasis kinerja peserta didik.
e. Memotivasi belajar peserta didik.
f. Menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik.
g. Memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya.
h. Menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
i. Mengembangkan kemampuan berpikir divergen.
j. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran.
k. Menghendaki balikan yang segera dan terus menerus.
l. Menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata.
m. Terkait dengan dunia kerja.
n. Menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata.
o. Menggunakan berbagai cara dan instrumen.

4.3.6 Lingkup Penilaian Hasil Belajar
Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial),
pengetahuan, dan keterampilan.
a. Penilaian Sikap (Spiritual dan Sosial)
Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada aspek sikap spiritual dan sikap sosial adalah sebagai
berikut.
Tabel 1.12 Tingkatan Penilaian Sikap dan Deskripsinya
Tingkatan Sikap

Deskripsi

Menerima nilai.

Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian
terhadap nilai tersebut.
Menanggapi nilai.
Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam
membicarakan nilai tersebut.
Menghargai nilai.
Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen
terhadap nilai tersebut.
Menghayati nilai.
Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya.
Mengamalkan nilai.
Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir,
berkata, berkomunikasi, dan bertindak (karakter).
(Sumber: Olahan Krathwohl dkk.,1964)
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b. Penilaian Pengetahuan
Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada kemampuan berpikir adalah sebagai berikut.
Tabel 1.13 Kemampuan Berpikir dan Deskripsinya
Kemampuan Berpikir
Deskripsi
Mengingat:
mengemukakan kembali apa
yang sudah dipelajari dari
guru, buku, sumber lainnya
sebagaimana aslinya, tanpa
melakukan perubahan
Memahami:
sudah ada proses pengolahan
dari bentuk aslinya tetapi arti
dari kata, istilah, tulisan,
grafik, tabel, gambar, foto
tidak berubah.

Menerapkan:
menggunakan informasi, konsep,
prosedur, prinsip, hukum, teori
yang sudah dipelajari untuk
sesuatu yang baru/belum
dipelajari.

Menganalisis:
menggunakan keterampilan
yang telah dipelajarinya
terhadap suatu informasi yang
belum diketahuinya dalam
mengelompokkan informasi,
menentukan keterhubungan
antara satu kelompok/
informasi dengan kelompok/
informasi lainnya, antara fakta
dengan konsep, antara
argumentasi
dengan kesimpulan, benang
merah pemikiran antara satu
karya dengan karya lainnya

Pengetahuan hafalan: ketepatan, kecepatan, kebenaran
pengetahuan yang diingat dan digunakan ketika menjawab
pertanyaan tentang fakta, definisi konsep, prosedur,
hukum, teori dari apa yang sudah dipelajari di kelas tanpa
diubah/berubah.
Kemampuan mengolah pengetahuan yang dipelajari menjadi
sesuatu yang baru seperti menggantikan suatu kata/istilah
dengan kata/istilah lain yang sama maknanya; menulis
kembali suatu kalimat/ paragraf/ tulisan dengan kalimat/
paragraf/tulisan sendiri dengan tanpa mengubah artinya
informasi aslinya; mengubah bentuk komunikasi dari bentuk
kalimat ke bentuk grafik tabel/visual atau sebaliknya;
memberi tafsir suatu kalimat/paragraf/tulisan/data sesuai
kemampuan peserta didik; memperkirakan kemungkinan
yang terjadi dari suatu informasi dalam suatu
kalimat/paragraf/tulisan/ data.
Kemampuan menggunakan pengetahuan seperti konsep
massa, cahaya, suara, listrik, hukum penawaran dan
permintaan, hukum Boyle, hukum Archimedes,
membagi/mengali/menambah/ mengurangi/ menjumlah,
menghitung modal dan harga, hukum persamaan kuadrat,
menentukan arah kiblat, menggunakan jangka,
menghitung jarak tempat di peta, menerapkan prinsip
kronologi dalam menentukan waktu suatu
benda/peristiwa, dan sebagainya dalam mempelajari
sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya.
Kemampuan mengelompokkan benda berdasarkan
persamaan dan perbedaan ciri- cirinya, memberi nama bagi
kelompok tersebut, menentukan apakah satukelompok
sejajar/lebih tinggi/lebih luas dari yang lain, menentukan
mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan
muncul,menentukan mana yang memberikan pengaruh dan
mana yang menerima pengaruh, menemukan keterkaitan
antara fakta dengan kesimpulan, menentukan konsistensi
antara apa yang dikemukakan di bagian awal dengan bagian
berikutnya, menemukan pikiran pokok
penulis/pembicara/narasumber, menemukan kesamaan
dalam alur berpikir antara satu karya dengan karya lainnya,
dan sebagainya
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Kemampuan Berpikir

Deskripsi

Mengevaluasi:
menentukan nilai suatu benda
atau informasi berdasarkan
suatu kriteria

Kemampuan menilai apakah informasi yang diberikan
berguna, apakah suatu informasi/ benda
menarik/menyenangkan bagi dirinya, adakah penyimpangan
dari kriteria suatu pekerjaan/ keputusan/peraturan,
memberikan pertimbangan alternatif mana yang harus
dipilih berdasarkan kriteria, menilai benar/salah/ bagus/jelek
dan sebagainya suatu hasil kerja berdasarkan kriteria.

Mencipta:
membuat sesuatu yang baru dari
apa yang sudah ada sehingga
hasil tersebut merupakan satu
kesatuan utuh dan berbeda dari
komponen yang digunakan
untuk membentuknya

Kemampuan membuat suatu cerita/tulisan dari berbagai
sumber yang dibacanya, membuat suatu benda dari bahan
yang tersedia, mengembangkan fungsi baru dari suatu
benda, mengembangkan berbagai bentuk kreativitas
lainnya.

(Sumber: Olahan Anderson, dkk. 2001).
Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada dimensi pengetahuan adalah sebagai berikut.
Tabel 1.14 Dimensi Pengetahuan dan Deskripsinya
Dimensi
Pengetahuan
Faktual
Konseptual
Prosedural

Metakognitif

c.

Deskripsi
Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun, dan
hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran.
Pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori
dengan lainnya, hukum kausalita, definisi, teori.
Pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran
seperti algoritma, teknik, metoda, dan kriteria untuk menentukan ketepatan
penggunaan suatu prosedur.
Pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, menentukan
pengetahuan yang penting dan tidak penting (strategic knowledge),
pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu, dan pengetahuan diri
(self-knowledge).

Penilaian Keterampilan

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik pada keterampilan abstrak berupa kemampuan belajar
adalah sebagai berikut.
Tabel 1.15 Kemampuan Belajar dan Deskripsinya
Kemampuan
Deskripsi
Belajar
Mengamati
Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu
tulisan/mendengar suatu penjelasan,catatan yang dibuat tentang yang
diamati,kesabaran, waktu (on task) yang digunakan untuk mengamati
Menanya
Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik
(pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik).
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Kemampuan
Belajar
Mengumpulkan
informasi/mencoba

Deskripsi

Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan
informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/ alat
yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Mengasosiasi/
Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai
Mengolah Informasi
keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi
dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori,
mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan
antarberbagai jenis fakta/konsep/ teori/ pendapat; mengembangkan
interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang
menunjukkan hubungan fakta/ konsep/teori dari dua sumber atau lebih
yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru,
argumentasidan kesimpulan dari konsep/teori/pendapat yang berbeda
dari berbagai jenis sumber.
Mengomunikasikan
Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk
tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain.
(Sumber: Olahan Dyers)
Tabel 1.16 Keterampilan Konkret dan Deskripsinya
Keterampilan Kongkret
Deskripsi
Persepsi (perception)
Kesiapan (set)
Meniru (guided response)
Membiasakan gerakan (mechanism)
Mahir (complex or overt response)
Menjadi gerakan alami (adaptation)
Menjadi tindakan
orisinal (origination)

Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan.
Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan
suatu gerakan.
Meniru gerakan secara terbimbing.
Melakukan gerakan mekanistik.
Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi.
Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas
dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya.
Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh
orang lain dan menjadi ciri khasnya.
(Sumber: Olahan dari kategori Simpson)
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MATERI PELATIHAN #5
PRAKTIK PEMBELAJARAN INKLUSI KESADARAN PAJAK
5.1 Pedoman Praktik Pembelajaran Inklusi Kesadaran Pajak
5.2 Format Pengamatan Praktik Pembelajaran
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5.1 Pedoman Praktik Pembelajaran Inklusi Kesadaran Pajak
Menurut Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan
Menengah, tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi:
1. Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
a. mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan;
b. mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan
dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan;
c. menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari;
d. menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; dan
e. menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2. Kegiatan Inti
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, yang dilakukan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik muatan
pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati,
menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi
dasar dari KI-1 dan KI-2 antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin,
taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP.
3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup terdiri atas:
a. Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu: (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran; (b)
melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan (c) memberikan umpan balik
terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan
b. Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam
bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas
baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c)
menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
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5.2 Format Pengamatan Praktik Pembelajaran
Inklusi Kesadaran Pajak
(Peer Teaching)

1. Nama Peserta

: .................................................

2. Asal Sekolah

: .................................................

3. Tema/ST/PB

: .................................................

Aspek yang Diamati

Ya

Kegiatan Pendahuluan
Apersepsi dan Motivasi
1

Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan
menyapa dan memberi salam

2

Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan
pengalaman peserta didik atau pembelajaran
sebelumnya.
Mengajukan pertanyaan menantang.
Menyampaikan manfaat materi pembelajaran.
Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema.

3
4
5

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan
1
2

Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta
didik.
Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual,
kerja kelompok, dan melakukan observasi.

Kegiatan Inti
Penguasaan Materi Pelajaran
1
2

3
4

Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan
pembelajaran.
Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan
lain yang relevan, perkembangan Iptek , dan kehidupan
nyata.
Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan
tepat.
Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit,
dari konkrit ke abstrak)

Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik
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Aspek yang Diamati
1
2
3
4
5
6

Ya

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi
yang akan dicapai.
Melaksanakan pembelajaran secara runtut.
Menguasai kelas.
Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual.
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan
tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect).
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi
waktu yang direncanakan.

Penerapan Pendekatan Saintifik
1

Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati.

2

Memancing peserta didik untuk bertanya.

3

Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana.

4

Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba.

5

Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis.

6

Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar
(proses berpikir yang logis dan sistematis).

7

Menyajikan kegiatan peserta didik untuk
berkomunikasi.

Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu
1

Menyajikan pembelajaran sesuai tema.

2

Menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai
muatan pelajaran dalam satu PBM meliputi Pendidikan
Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia,
Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta
Penjasorkes.

3

Menyajikan pembelajaran yang memuat komponen
karakteristik terpadu.

4

Menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan
menyenangkan.

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran
1

Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber
belajar pembelajaran.

2

Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media
pembelajaran.

3

Menghasilkan pesan yang menarik.
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Aspek yang Diamati

Ya

4

Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber
belajar pembelajaran.

5

Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media
pembelajaran.

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran
1

Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui
interaksi guru, peserta didik, sumber belajar.

2

Merespon positif partisipasi peserta didik.

3

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta
didik.

4

Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif.

5

Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik
dalam belajar.

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam
Pembelajaran
1

Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar.

2

Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar.

Kegiatan Penutup
Penutup pembelajaran
1

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan
melibatkan peserta didik.

2

Memberikan tes lisan atau tulisan .

3

Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio.

4

Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan
kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan.
Jumlah
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