RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
MODEL PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema
Subtema
Pembelajaran ke
Alokasi Waktu
Muatan Pembelajaran

: MIN 3 POSO
: I / II
: 5. Pengalamanku
: 4. Pengalaman yang Berkesan
:1
: 1 Hari
: Bahasa Indonesia, SBDP, PPKN

A. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah menyajikan lagu “kasih ibu”, siswa dapat menuliskan ungkapan hormat kepada
ibu dalam sebuah syair lagu yang diperdengarkan dengan tepat.
2. Melalui kegiatan bernyanyi, siswa dapat mengerkspresikan kembali ungkapan sayang dan
persahabatan dalam sebuah puisi/syair lagu yang telah di dengar dengan tepat.
3. Setelah menyimak teks, siswa dapat menggali informasi tentang contoh kegiatan kerja
sama dalam keberagaman di rumah.
4. Setelah mengumpulkan informasi, siswa dapat menceritakan pengalaman kerja sama
membersihkan rumah bersama keluarga.
5. Melalui kegiatan menyimak teks, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan bahan
berasal dari hewan yaitu melukis kulit telur.
6. Siswa mampu membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal
dari hewan (melukis kulit telur).
B. Kegiatan Inti
1. Pendahuluan
a. Guru mengucapkan salam dan mengingatkan siswa untuk berdo’a sebelum mengikuti
proses pembelajaran luring
b. Guru meminta peran orang tua peserta didik dalam ikut aktif membimbing dan
mendampingi peserta didik di rumah
c. Guru menyampaikan materi kepada peserta didik yang akan dipelajari
d. Guru memberi penjelasan kepada peserta didik dengan pendampingan orang tua
e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik dan orang tua untuk bertanya
/konfirmasi
f. Peserta didik mengumpul hasil kerja siswa melalui luring
g. Peserta didik mengumpul hasil kerja melalui orang tua langsung kepada guru
h. Guru memeriksa hasil kerja peserta didik
i. Guru memberikan tindak lanjut pembelajaran luring pada pertemuan berikutnya
2. Penutup
a. Guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat belajar dari rumah
b. Guru memastikan semua masih berada di rumah
c. Guru mengakhiri pelajaran luring dengan mengucapkan salam
C. Penilaian
Peserta didik mengerjakan soal latihan melalui lembar kerja
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