
Kelas  Materi  Waktu 

P1 Perbedaan dalam kesatuan Juli  

Hidup rukun Agustus  

Hidup tertib September - Oktober  

Melaksanakan tata tertib November  

Hak anak Januari 

Melaksanakan hak anak Februari  

Melaksanakan kewajiban anak Maret 

Pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong 
menolong 

April 

Pelaksanaan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong 
menolong dalam kehidupan 

Mei  

 

P2 Pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong 
menolong 

Juli 

Pelaksanaan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong 
menolong dalam kehidupan 

Agustus - September 

Pentingnya lingkungan alam Oktober - November 

Pemeliharaan lingkungan November – Desember  

Musyawarah Januari 

Sikap yang dikembangkan dalam musyawarah Februari 

Budi pekerti Maret  

Makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa April 

Nilai – nilai sumpah pemuda dalam kehidupan sehari – 
hari 

Mei 

 

P3 Makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Juli – Agustus 

Nilai – nilai sumpah pemuda dalam kehidupan sehari – 
hari 

September  

Konsep aturan – aturan yang berlaku di lingkungan 
masyarakat sekitar 

Oktober  

Contoh aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat 
sekitar 

November 

Akibat melanggar aturan – aturan yang berlaku di 
lingkungan masyarakat sekitar 

Desember  

Pentingnya harga diri Januari 

Bentuk – bentuk harga diri Januari 

Perilaku yang mencerminkan harga diri Februari 

Kekhasan bangsa Indonesia  Maret  

Rasa bangga sebagai anak Indonesia  Maret 

Pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan April  

Struktur organisasi desa dan pemerintahan kecamatan Mei  
 

 



P4  Pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan Juli – Agustus 

Struktur organisasi desa dan pemerintahan kecamatan Agustus - September 

Lembaga – lembaga dalam susunan pemerintahan 
kabupaten, kota dan provinsi 

Oktober - November 

Struktur organisasi kabupaten, kota dan provinsi November – Desember  

Lembaga – lembaga negara dalam susunan pemerintahan 
tingkat pusat 

Januari  

Organisasi pemerntahan tingkat pusat Februari  

Pengaruh globalisasi di lingkungan Maret  

Jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam 
misi kebudayaan internasional 

April 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Mei 
 

P5  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Juli 

Pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

Agustus 

Perilaku dalam menjaga keutuhan negara kesatuan  Agustus 

Pengertian dan pentingnya peraturan perundang-
undangan tingkat pusat dan daerah 

September 

Contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan 
daerah 

September 

Pentingnya organisasi Oktober  

Contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat Oktober  

Peran serta dalam memilih organisasi di sekolah Oktober  

Bentuk-bentuk keputusan bersama November  

Mematuhi keputusan bersama November  
 

P6 Nilai-nilai juang dalam perumusan pancasila sebagai dasar 
negara 

Januari 

Nilai kebersamaan dalam perumusan pancasila sebagai 
dasar negara 

Januari 

Nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses 
perumusan pancasila sebagai dasar negara dalam 
kehidupan sehari-hari 

Januari 

Proses pemilu dan pilkada Februari 

Lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil 
amandemen 

Maret 

Tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah Maret 

Kerjasama negara-negara Asia Tenggara April  

Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia 
Tenggara 

April  

Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif Mei 

Peranan politik luar negeri Indonesia dalam peraturan 
internasional  

Mei 

 


