RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan
: MI. Al- ikhlas bahomohoni
Kelas / Semester
: 1 /2
Tema
: Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri (Tema 6)
Sub Tema
: Lingkungan Rumahku (Sub Tema 1)
Muatan Terpadu
: B Ind, PPKn, SBdP
Pembelajaran ke
: 1
Alokasi waktu
: 1 hari
TUJUAN PEMBELAJARAN
 Melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan siswa mampu menyebutkan ungkapan petunjuk yang
terdapat dalam teks dengan tepat.
 Dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan ungkapan petunjuk yang ada di dalam teks
dengan tepat.
 Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menggali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang
berhubungan dengan kebersihan rumah.
 Melalui kegiatan wawancara siswa mampu mendata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan
menjaga kebersihan di rumah.
 Dengan menyimak lagu dan penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi kuat lemah bunyi dalam
sebuah lagu.
 Dengan menggunakan instrumen musik ritmis siswa mampu mempraktikkan kuat lemah bunyi dalam
sebuah lagu.
KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pendahuluan
 Kelas di mulai dengan di buka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa dan di pandu oleh orang tua murid
 Menyanyikan lagu wajib dan Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat
Nasionalisme.
 Mengulang sedikit materi yang telah disampaikan hari sebelumnya
 Guru mengulang tugas belajar dirumah bersama orangtua yang telah dilakukan.
Kegiatan inti
 Siswa mengamati gambar dan bacaan yang ada pada buku siswa dan Siswa mengikuti guru membaca denga
intonasi dan ejaan yang benar
 Siswa membaca wacana yang ada pada buku sesuai arahan guruSiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yan
terkait dengan isi bacaan
 Beberapa siswa diminta menceritakan kembali isi teks dengan bahasa mereka sendiri dengan melalui vide
masing-masing siswa
 Masing-masing kelompok diminta mencari mana di antara 5 kalimat tersebut yang merupakan kalimat ungkapa
petunjuk
Kegiatan penutup
 Sebagai penutup guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti seluruh kegiatan
 Siswa bergantian merespon pertanyaan guru.
 Guru memberi kesempatan beberapa siswa untuk menyampaikan pertanyaan.
 Guru juga memberikan reward kepada siswa yang menunjukkan sikap-sikap positif menonjol agar menjadi conto
buat siswa lain.
 Guru menyampaikan tugas dirumah dikerjakan dengan bimbingan orang tua.
 Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan Nasionalisme, Persatuan.
 Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa dan di dampingi oleh orang tua siswa kelalui video call
PENILAIAN

Penilaian sikap : observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian pengetahuan
Penilaian keterampilan
Mengetahui
Kepala Madrasah
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