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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 1
Pembelajaran
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Masa Kecil
1
: PPKn (3.1, 4.1) B. Indo (3.8,4.8), SBDP (3.2,4.2)

TUJUAN PEMBELAJARAN
• Dengan mendengarkan lagu bertempo cepat, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri sebuah
lagu yang memiliki ketukan cepat dengan tepat dan percaya diri.
• Dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan
ungkapan pemberian pujian dengan tepat.
• Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberian pujian secara
lisan dengan tepat.
• Dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat.
• Dengan menirukan teks Pancasila yang diucapkan oleh guru, siswa mengetahui rumusan
sila-sila Pancasila dengan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 1
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Masa Kecil
2
1 Hari
: B.Indo PPKn MTK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah melakukan latihan dalam kelompok, siswa dapat mempraktikkan gerak saling
mendorong secara tepat.
2. Setelah mengamati dan mendengarkan percakapan yang dibacakan, siswa dapat
menyebutkan ungkapan pemberian pujian secara lisan dengan benar.
3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mengungkapkan kalimat pujian dengan tepat.
4. Setelah membaca teks sederhana tentang pujian, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian
dengan tepat.
5. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
..............................................
Kepala SDN ..........................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 1
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Masa Kecil
3
1 Hari
B.Indo MTK PJOK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan menggunakan gambar kumpulan benda, siswa dapat membilang banyak benda
sebanyak 21 sampai dengan 40 secara urut.
2. Dengan membuat bentuk rantai dari kertas lipat, siswa dapat menunjukkan simbol sila kedua
dengan benar.
3. Dengan mengamati simbol-simbol dari sila Pancasila siswa dapat menuliskan kembali bunyi
sila kedua Pancasila.
4. Setelah mengamati teks bacaan tentang sikap saling menolong, siswa dapat menyebutkan
ungkapan pujian dengan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
..............................................
Kepala SDN ..........................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 1
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Masa Kecil
4
1 Hari
B.Indo MTK SBdP

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mendengarkan lagu bertempo lambat, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri sebuah
lagu yang memiliki ketukan lambat dengan tepat dan percaya diri.
2. Dengan mengamati contoh gerak bergantung dengan tangan yang diperagakan oleh guru,
siswa dapat menjelaskan prosedur gerak bergantung pada palang besi dengan runtun dan
percaya diri.
3. Setelah melakukan latihan dalam kelompok, siswa dapat mempraktikkan gerak bergantung
pada palang besi secara tepat.
4. Melalui teks sederhana, siswa dapat menunjukkan ungkapan pemberian pujian dengan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 1
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Masa Kecil
5
1 Hari
B.Indo PPKn MTK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan menggunakan gambar kumpulan benda, siswa dapat menghitung banyak anggota
suatu kumpulan objek sebanyak 21 sampai 40 dengan cara mengelompokkan.
2. Dengan menggunakan gambar kumpulan benda dan lambang bilangan, siswa dapat
memasangkan lambang bilangan 21 sampai 40 dengan kumpulan objek yang banyak
anggotanya sesuai.
3. Setelah mengamati sebuah gambar, siswa dapat menunjukkan ungkapan pemberian pujian
dengan tepat.
4. Setelah menemukan ungkapan pujian, siswa dapat menanggapi ungkapan pujian dengan
runtun dan percaya diri.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
..............................................
Kepala SDN ..........................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 1
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Masa Kecil
6
1 Hari
B.Indo PPKn PJOK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mengamati simbol-simbol sila Pancasila, siswa dapat menuliskan simbol sila kedua
Pancasila dengan tepat.
2. Dengan menggunakan gambar kumpulan benda, siswa dapat menghitung banyak anggota
suatu kumpulan objek sebanyak 21 sampai 40 dengan cara mengelompokkan.
3. Setelah membaca cerita sederhana, siswa mampu menemukan ungkapan pujian dengan tepat.
4. Setelah membuat cerita sederhana untuk bermain peran, siswa mampu memerankan
ungkapan pujian lisan dengan tepat dan percaya diri.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Bersama Teman
1
1 Hari
B.Indo PPKn SBdP

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak
tumbuhan dengan tepat.
2. Dengan menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf
lisan dengan tepat.
3. Melalui teks, siswa dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di
rumah.
4. Setelah berdiskusi dan membaca teks, siswa dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang
berkaitan dengan aturan bermain bersama teman dengan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Bersama Teman
2
1 Hari
B.Indo MTK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah menyimak teks, siswa dapat menjelaskan sikap permintaan maaf dengan tepat.
2. Melalui kegiatan menulis surat permintaan maaf, siswa dapat menggunakan ungkapan
permintaan maaf tulis dengan tepat.
3. Dengan menyimak teks, siswa dapat menjelaskan gerak bertumpu dalam aktivitas senam
lantai.
4. Setelah memahami prosedurnya, siswa mempraktikkan gerak bertumpu dalam aktivitas
senam lantai tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Bersama Teman
3
1 Hari
B.Indo PPKn PJOK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menulis lambang bilangan 21 sampai dengan 40
secara lengkap.
2. Setelah membaca percakapan, siswa dapat menunjukkan ungkapan permintaan maaf dengan
tepat.
3. Melalui kegiatan wawancara teman, siswa dapat mendata aturan bermain bersama teman di
rumah.
4. Setelah mengumpulkan data, siswa dapat mempresentasikan kegiatan rumah yang berkaitan
dengan aturan bermain bersama teman.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
..............................................
Kepala SDN ..........................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Bersama Teman
4
1 Hari
B.Indo MTK SBdP

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan
gerak tumbuhan.
2. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan gerak bergantung dengan tangan
dengan tepat.
3. Melalui kegiatan menyimak teks, siswa dapat menemukan ungkapan permintaan maaf lisan
dengan tepat.
4. Setelah menyimak teks, siswa dapat memerankan ungkapan permintaan maaf lisan dengan
tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
..............................................
Kepala SDN ..........................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Bersama Teman
5
1 Hari
B.Indo PPKn MTK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan menyimak teks, siswa dapat mencermati syair lagu berisi ungkapan kasih
sayang yang diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan.
2. Melalui kegiatan bernyanyi siswa melisankan syair lagu kasih sayang sebagai bentuk
ungkapan diri.
3. Melalui kegiatan bermain memasangkan bilangan dengan nama bilangan, siswa dapat
membaca nama bilangan 21 sampai dengan 40.
4. Melalui kegiatan melengkapi tabel, siswa menuliskan nama bilangan 21 sampai dengan 40.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Bersama Teman
6
1 Hari
B.Indo PJOK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan bernyanyi, siswa mengekspresikan kembali ungkapan sayang atau
persahabatan dalam sebuah syair lagu yang telah didengar dengan tepat.
2. Dengan melengkapi tabel nilai tempat, siswa dapat menuliskan bilangan terdiri atas dua
angka (21 sampai dengan 40) sesuai dengan nilai tempat.
3. Setelah menyimak teks, siswa dapat menjelaskan aturan bermain bersama teman di rumah.
4. Setelah mendiskusikan aturan bermain bersama teman, siswa dapat memeragakan kegiatan
yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 3
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Di Sekolah
1
1 Hari
B.Indo PPKn SBdP

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui pengamatan berbagai contoh foto keluarga, siswa dapat menggali informasi tentang
keberagaman karakteristik fisik individu di rumah dengan benar.
2. Dengan mengamati contoh karya ekspresi tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri
karya ekspresi tiga dimensi dengan tepat.
3. Dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan kata
ajakan dengan tepat.
4. Dengan menyalin contoh kata ajakan, siswa dapat menuliskan kata ajakan dengan tepat.
5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan kata ajakan dengan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 3
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Di Sekolah
2
1 Hari
B.Indo PPKn MTK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mengamati dan mendengarkan cerita yang dibacakan, siswa dapat menyebutkan kata
ajakan secara lisan dengan benar.
2. Dengan mengamati contoh berjalan di papan titian yang diperagakan oleh guru, siswa dapat
menjelaskan prosedur gerak keseimbangan dalam aktivitas senam lantai dengan runtun dan
percaya diri.
3. Dengan bantuan guru, siswa dapat mempraktikkan gerak keseimbangan dalam aktivitas
senam lantai secara tepat.
4. Setelah melakukan kerja sama dengan teman, siswa dapat mempraktikkan gerak
keseimbangan dalam aktivitas senam lantai secara tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 3
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Di Sekolah
3
1 Hari
B.Indo MTK PJOK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mengamati cerita bergambar yang ditunjukkan guru, siswa dapat menyebutkan
ragam kata ajakan dengan tepat.
2. Dengan mengetahui berbagai kata ajakan dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat
menemukan kalimat ajakan dengan tepat.
3. Dengan menggunakan gambar kumpulan benda, siswa dapat mengurutkan kumpulan benda
berdasarkan banyak anggotanya.
4. Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menggunakan kata lebih banyak, lebih
sedikit, atau sama banyak dalam membandingkan kumpulan benda.
5. Dengan mengamati banyak kumpulan benda, siswa dapat mengurutkan banyak benda.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 3
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Di Sekolah
4
1 Hari
B.Indo PPKn SBdP

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah menunjukkan kata ajakan yang terdapat dalam bacaan, siswa dapat menyebutkan
contoh kata ajakan lainnya dengan benar.
2. Setelah menyimak berbagai kata ajakan yang disampaikan oleh teman, siswa dapat
3. diri.
4. Setelah melakukan latihan dalam kelompok, siswa dapat mempraktikkan gerak sikap kapal
terbang secara tepat.
5. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan
bahan untuk membuat karya ekspresi tiga dimensi dari bahan lunak dengan baik.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 3
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Di Sekolah
5
1 Hari
B.Indo PPKn MTK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mengungkapkan kalimat ajakan yang tepat sesuai isi
gambar.
2. Dengan menggunakan lembar kegiatan siswa pada Buku Siswa, siswa dapat mengurutkan
bilangan dari 21 sampai dengan 40.
3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menggunakan kata lebih dari, kurang dari,
atau sama dengan saat membandingkan bilangan.
4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi banyak dan urutan bilangan dengan
tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 3
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman Di Sekolah
6
1 Hari
B.Indo MTK PJOK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui permainan membandingkan bilangan, siswa dapat mengidentifikasi istilah
perbandingan (lebih dari, kurang dari, atau sama dengan) saat membandingkan bilangan
dengan tepat.
2. Dengan mengidentifikasi istilah perbandingan (lebih dari, kurang dari, atau sama dengan)
siswa dapat menentukan bilangan yang lebih banyak atau lebih sedikit dengan tepat.
3. Dengan mengidentifikasi letak bilangan 21-40 yang terdapat pada garis bilangan, siswa
dapat mengurutkan sekelompok bilangan dari yang terkecil dengan tepat.
Dengan mengidentifikasi letak bilangan 21-40 yang terdapat pada garis bilangan,
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 4
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman yang berkesan
1
1 Hari
B.Indo PPKn SBdP

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah menyanyikan lagu “Kasih Ibu”, siswa dapat menuliskan ungkapan hormat kepada
ibu dalam sebuah syair lagu yang diperdengarkan dengan tepat.
2. Setelah menyimak teks, siswa dapat menggali informasi tentang contoh kegiatan kerja sama
dalam keberagaman di rumah.
3. Setelah mengumpulkan informasi, siswa dapat menceritakan pengalaman kerja sama
membersihkan rumah bersama keluarga.
4. Siswa mampu membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal
dari hewan (melukis kulit telur).
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
..............................................
Kepala SDN ..........................
Guru Kelas 1

..........................

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 4
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman yang berkesan
2
1 Hari
B.Indo PPKn MTK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah menyimak teks, siswa dapat menjelaskan gerak keseimbangan dengan tepat.
2. Siswa dapat melakukan gerakan keseimbangan dengan tepat.
3. Setelah melakukan kegiatan membaca puisi, siswa dapat menuliskan ungkapan rasa
persahabatan dengan tepat.
4. Melalui kegiatan menulis puisi sederhana, siswa dapat mengekspresikan ungkapan rasa
persahabatan dengan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 4
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman yang berkesan
3
1 Hari
B.Indo MTK PJOK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah menyimak teks, siswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam kehidupan
sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan cacah sampai dengan 40 dengan
tepat.
2. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan
penjumlahan dua bilangan cacah sampai dengan 40 dengan tepat.
3. Siswa dapat menceritakan pengalaman kerja sama saat ada anggota keluarga yang sakit
dengan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 4
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman yang berkesan
4
1 Hari
B.Indo PPKn SBdP

TUJUAN PEMBELAJARAN
1.
Setelah membaca puisi, siswa dapat menuliskan ungkapan kasih sayang terhadap ibu dengan
tepat.
2.
Melalui kegiatan membaca puisi siswa dapat mengekspresikan ungkapan kasih sayang dalam
puisi dengan tepat.
3.
Setelah menyimak teks, siswa mengenal bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk
membuat pigura dengan hiasan dari kulit telur.
4.
Siswa dapat membuat pigura dengan hiasan dari kulit telur dengan rapi dan indah.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 4
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman yang berkesan
5
1 Hari
B.Indo PPKn MTK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan menyimak syair lagu, siswa dapat menemukan kata-kata yang ada dalam
syair lagu dengan tepat.
2. Siswa dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata dari syair lagu dengan tepat.
3. Setelah menyimak teks, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan dua bilangan cacah
dengan hasil maksimal 40 menggunakan benda konkret.
4. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 40
dengan bantuan benda konkret.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................

..........................

..............................................
Guru Kelas 1

..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 5
Sub Tema 4
Pembelajaran
Alokasi Waktu
Muatan Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:

SD WWW.KANGMARTHO.COM
I (Satu) / 2
Pengalamanku
Pengalaman yang berkesan
6
1 Hari
B.Indo MTK PJOK

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah membaca puisi, siswa dapat menuliskan ungkapan kasih sayang kepada adik dalam
sebuah puisi yang diperdengarkan dengan tepat.
2. Siswa dapat menceritakan pengalaman kerja sama saat berbelanja bersama anggota keluarga
dengan percaya diri.
3. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 40
dengan bantuan benda konkret dengan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan
➢ Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa
➢ Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. (religius).
➢ Menyanyikan lagu nasional Guru memberikan penguatan semangat Nasionalisme.
➢ Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (literasi)
Kegiatan Inti
➢ Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan
➢ Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
➢ Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan
➢ Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan
➢ Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan
➢ Siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya
➢ Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikannya
➢ Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas
➢ Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok
➢ Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan
Kegiatan Bersama Orang Tua
➢ Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama orang
tua guru memantau pembelajaran melalui blog www.kangmartho.com
Kegiatan Penutup
➢ Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
➢ Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah nasionalisme
➢ Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
PENILAIAN
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengetahui
Kepala SDN ..........................
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