
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP)  

 

SEKOLAH      : SD NEGERI 2 SAMBIK ELEN 

KELAS/SEMESTER  : III/1  

TEMA      : 2 (Menyayangi Tumbuhan Dan Hewan)  

SUBTEMA      : 2 (Manfaat Hewan Bagi Kehidupan manusia)  

MUATAN PELAJARAN   : Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP 

PEMBELAJARAN   : 3 

ALOKASI WAKTU   : 2  × 30 MENIT   

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengkreasikan gerak cepat 

tangan dalam suatu tari dengan tepat. 

2. Dengan membaca pada media power point maupun buku paket , siswa dapat 

menganalisis  infomasi dongeng yang di baca dengan tepat. 

3. Dengan mengamati gambar pada media power point siswa dapat menafsirkan 

sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. 

 

 

B. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

KEGIATAN INTI KEGIATAN 
ALOKASI 
WAKTU 

AWAL 

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
memberi arahan sesuai protokol kesehata dan 
mengabsen siswa 

2. Guru mengajak peserta didik berdoa dengan di pimpin 
oleh ketua kelas.(Religius) 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (Motivasi) 
4. Menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa dan  tepuk 

PPK. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 
menanamkan semangat (Nasionalisme) 

5. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 
tentang Tema 2 sub tema 1 yaitu tentang “manfaat 
hewan bagi kehidupan manusia” 

6. Guru menggali pengetahuan siswa berdasarkan 
pengalaman dilingkungan  yaitu dengan 
memgingatkan pembeljran tentang tari ayam 
(Appersepsi) 

10 menit 

INTI 

 Guru menampilkan gambar tentang kucing dan 
manusia pada power point 

 Siswa bersama – sama memperagakan gerak tangan 
cepat seperti mencakar gerakan kucing. 

 Siswa sebelumnya telah di bagikan kelompok 
 Siswa maju kedepan kelas memperagakan bersama 

kelompoknya. 
 Siswa mengamati  dan menyimak teks dongeng 

tentang “Kisah Anak Petani Dan Anak Harimau” yang 
ditampilkan guru melalui power point.(Saintifik) 

 Siswa membaca teks yang terdapat pada power point 

50 menit 
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secara bergiliran  (Literasi ) 
 Guru menstimulus siswa setelah mendengar guru 

membacakan cerita yang ada pada power point. 
1. Siapa nama seorang kakek dalam kisah dongeng 
anak petani dan ank harimau ? 
2. Siapa yang diselamatkan oleh kakek mauliya ? 

 Siswa mengerjakan LKPD kelompok (colaboration ) 
 Siswa mengumpulkan LKPD yang telah di berikan. 
 Siswa mengamati power point tentang gambar ayam 

dan penulisannya dalam perkalian. ( Saintifik ) 
 Guru menstimulus siswa apa yang terjadi pada 

gambar dengan sifat pertukaran pada perkalian. 
 Guru membagikan LKPD Mandiri kepada siswa  
 Siswa di bagikan evaluasi  

 

PENUTUP 

 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari. ( kolaborasi ) 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 
untuk mengetahui hasil ketercapaian materi 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 
yang telah diikuti. 

 Guru memberikan tugas rumah berdiskusi bersama 
orangtua tentang manfaat hewan di sekitar. 

 Mengajak semua peserta didik untuk tetap menjaga 
protokol kesehatan covid-19 dan berdo’a menurut 
agama dan keyakinan masing-masing untuk 
mengakhiri kegiatan pembelajaran. (Religius) 

10 menit 

 

C. PENILAIAN 

Teknik penilaian:  

a. Penilaian sikap  

b. Penilaian pengetahuan  

c. Penilaian keterampilan  
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Lampiran 1 

PEMETAAN KOMPETENSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



LAMPIRAN 2 

BAHAN AJAR 

Satuan Pendidikan : SDN 2 SAMBIK ELEN 

Kelas / Semester : III / 1  

Tema    : 2 Sayangi Hewan Dan Tumbuhan 

Sub Tema   : 2 Manfaat Hewan Bagi Kehidupan Manusia  

Pembelajaran Ke : 1  

Alokasi Waktu : 1 x pertemuan 

  

 
A. MATERI PEMBELAJARAN 

SBDP : PERAGAAN GERAK 

BAHASA INDONESIA : DONGENG 

MATEMATIKA : SIFAT PERTUKARAN OPERASI HITUNG PADA PERKALIAN 

B. URAIAN MATERI  

                                                                                  

                                                 

Kita menirukan gerakan kucing, yuk! 

1. Gerakan kucing mencakar-cakar 

2. Gerakan kucing menangkap tikus 

3. Menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan  menangkap tikus 

  



 

Kisah Petani dan Anak Harimau 

Pengarang: Anonim 

Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. 

Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat 

bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah.  

Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari 

dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada tiga ekor anak harimau yang 

terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun 

sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. “Aku percaya.. bahwa 

kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula.” 

Dikeluarkanya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru 

saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah 

induk dari tiga anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia 

mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu 

mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya, lalu dia pergi membawa anak-anaknya. 

Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya 

ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. 

“Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula”. 

 

                                     

Sore hari Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. 
 

 
 
 
 

 



 
 

Perhatikan gambar berikut ini! 
 

         

Penulisan lambang bilangan: 5 × 2 = …… 

  

Penulisan lambang bilangan: 2 × 5 = …… 

Jadi, 5 × 2 = 2 × 5 

 

 

 

- Orang tua bercerita tentang manfaat ayam bagi manusia. 
 
 

DAFTAR RUJUKAN 

a. Kemendikbud 2016,permen no 22 dan 24 tahun 2016 

b) Buku Pegangan Siswa Kelas 5  Tema 4 Edisi Revisi 2018 

c) Buku Pegangan Guru Kelas 5 Tema 4 Edisi Revisi 2018 

d) Internet . 

 

  



LAMPIRAN 3 

 ( LKPD 1 ) 

DISKUSI KELOMPOK 

 
Satuan Pendidikan : SDN 2 SAMBIK ELEN 

Kelas / Semester : III / 1  

Tema  : 2. Menyayangi Tumbuhna Dan Hewan 

Sub Tema  : 2 Manfaat Hewan Bagi Kehidupan Manusia 

Pembelajaran Ke : 1  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan SBDP 

Nama Kelompok :  

Kelas : III/1 

Hari/Tanggal : ……………………………………………… 

 
 
 

INDIKATOR 

3.8.1 Mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. 

3.8.2 Memahami tanda baca yang terdapat pada sebuah dongeng.  

4.2.1 memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat.. 

 

TUJUAN LKPD 

□ Siswa dapat menemukan informasi isi dongeng yang telah di baca 

□ Siswa dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. 

 

LANGKAH KERJA 

 Kerjakan secara berkelompok 

 Bacalah teks bacaan dibawah ini. 

  



Kisah Petani dan Anak Harimau 

Pengarang: Anonim 

Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. 

Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat 

bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah.  

Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari 

dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada tiga ekor anak harimau yang 

terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun 

sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. “Aku percaya.. bahwa 

kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula.” 

Dikeluarkanya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru 

saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah 

induk dari tiga anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia 

mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu 

mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya, lalu dia pergi membawa anak-anaknya. 

Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya 

ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. 

“Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula”. 

Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan isi dongeng di dongeng yang telah di baca ! 

1. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca dongeng yang berjudul “kisah petani dan anak harimau” tuliskan 
pendapatmu pada kolom di bawah ini ! ( critical thinking skill) 

 

2. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng “ Kisah Anak Petani Dan Anak Harimau” 

 



LAMPIRAN 4 

LKPD 2 

TUGAS MANDIRI 

 
Sekolah : SDN 2 SAMBIK ELEN 

Kelas/Semester : III/1 

Tema : 2 Menyayangi Tumbuhan Dan Hewan 

Sub Tema : 2 Manfaat Hewan Bagi Kehidupan Manusia 

Muatan pelajaran  : Matematika 

Nama siswa : ........................................................................... 

Hari/Tanggal : ........................................................................... 

LANGKAH KERJA 

 Kerjakanlah latihan berikut seperti contoh yang telah di jelaskan oleh gurumu  

Baca dan kerjakan dengan teliti ! 

Kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya, yuk! Caranya dengan menyelesaikan soal-

soal di bawah ini! 

1. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur telur ayam 

dikandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia! 

a. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? 

 

 

 

 

 

 

Jika telur disimpan pada 5 kotak maka tiap kotak berisi ……… butir telur. 

Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan …… × …… = …… 

 

b. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? 

 

 

 

Jika telur di simpan pada 4 kotak maka tiap kotak berisi ……… butir telur.Maka kita 

dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni. …… × …… = …… × …… 

 



2. Beni juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Beni 

membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia! 

a. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? 

 

 

 

 

 

Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci maka tiap kelinci mendapatkan ……… batang 

wortel. 

Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan …… × …… = …… 

 

b. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? 

 

 

 

 

 

 

Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci maka tiap kelinci mendapatkan ……… batang 

wortel. 

Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan …… × …… = …… 

Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci. 

    …… × …… = …… × ……  



 

LAMPIRAN 5 

KISI KISI SOAL 

Indikator Indikator soal 
Level 

kognitif 

No 

soal 

Bentuk 

soal 

informasi isi dongeng 

yang di dengar dengan 

tepat 

 

 

Siswa mampu 

mengkarakteristikkan sikap yang 

terdapat dalam teks bacaan . 

C4 1 PG 

Siswa mampu menganalisis 

informasi isi bacaan dengan tepat 

C4 2 PG 

Siswa mampu menganalisis 

informasi isi bacaan dengan tepat 

C4 3 PG 

Siswa mampu menghubungkan 

informasi bacaan dengan sikap 

yang baik.  

C6 4 PG 

pertukaran pada 

perkalian untuk 

menyelseikan masalah 

dengan tepat 

Siswa mampu menemukan 

pasangan gambar yang tepat pada 

bilangan perkalian 

C4 5 PG 

Siswa mampu menemukan 

bilangan perkalian dengan dengan 

mengamati gambar 

C4 6 PG 

Siswa mampu memperjelas sifat 

pertukaran bilangan perkalian 

dengan jelas . 

C6 7 PG 

Siswa mampu menemukan hasil 

dari perkalian . 

C4 8 PG 

pola gerak tari 

Siswa mampu memfokuskan diri 

pada suatu gerakan tari. 

C4 9 PG 

 Siswa mampu memilih kostum 

yang tepat untuk suatu tari. 

C5 10 PG 

  



LAMPIRAN  6 

EVALUASI 

Nama : ................... 

Kelas : ..................  

1. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar! 

1. Bagaimana sikap ki mauliya  pada teks yang berjudul “petani dan anak harimau “ ? 

a.  sikap menolong b. Menjebak  c. menangkap 

 

2. Diantara hewan berikut manakah hewan yang di tolong ki mauliya ? 

a. kelinci  b. Anak harimau  c. Ikan  

 

3. Apa yang di rasakan ki maulya saat melihat induk harimau ? 

a. berlari  b. Menangis   c. Takut  

 

4. Jika kita berbuat kebaikan maka akan di balas dengan .... 

a. kebaikan  

b. keburukan  

c. kecurangan. 

 

5. Penulisan yang tepat untuk menggambarkan  2 X 4  adalah... 

 

 

 

a.  

 

 

 

b.  

 

 

c.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai : 

    

                            

  



6.  

 

 
 
 
 
 
Penulisan  untuk  lambang bilangan  perkalian nya adalah .... 
a. 4 X 3   b. 3 X 3 c. 2 X 2 
 

7. 4 X 5 dapat juga di tulis menjadi ... 
a. 4 X 4   b. 2 X 5  c. 5 x 4 
 

8. Jika 2 X 6 = 12 maka  hasil dari 6 X 2 = .... 
a. 14   b. 12  c. 13 
 

9. Contoh dari gerak tangan cepat gerakan ayam adalah .... 
 

a.   b.   c.  

 

10. Pakaian tari untuk gerak kupu – kupu adalah ... 
 

a.   b.   c.   

 

  

            



LAMPIRAN 7 

 
KUNCI JAWABAN  

EVALUASI 
1. a 

2. b 

3. c 

4. a 

5. a 

6. b 

7. c 

8. b 

9. a 

10. a 

 

  



LAMPIRAN 8 

PENILAIAN 
 

A. Penilaian sikap  
 
(pada saat tugas kelompok) 
 
 
BERILAH TANDA CENTANG PADA CIRI YANG NAMPAK PADA SISWA 

Keterangan : 
1.  T= Terlihat 
2.  MT= Mulai terlihat 
3.  PB= Perlu Bimbingan 
 

B. PENILAIAN PENGETAHUAN  
 
Tes tertulis: Skor 

Melengkapi soal-soal perkalian  yang memiliki sifat pertukaran 

Banyak soal: 10 buah 

Skor maksimal: 100 

Skor setiap jawaban: 10 

 
 

C. PENILAIAN KETERAMPILAN  
 

KRITERIA PENILAIAN SBDP 

NO KRITERIA BAIK SEKALI BAIK CUKUP  PERLU 
BIMBINGAN 

1 Kreativitas  Siswa mampu membuat 3 
Rangkaian gerakan kupu –
kupu sehingga menjadi 
Rangkaian gerakan yang 
harmonis. 

Siswa mampu 
membuat 3 
rangkaian 
gerakan 
kupukupu, 
namun 
rangkaian 
gerakannya 
kurang 
harmonis. 

Siswa mampu 
membuat 2 
rangkaian 
gerakan 
kupukupu 
sehingga 
menjadi 
rangkaian 
gerakan yang 
harmonis. 

Siswa hanya 
mampu 
membuat 1 
gerakan 
kupukupu. 

2 Gerakan  Semua gerakan 
menyerupai gerakan kupu-
kupu yang cepat. 

Sebagian 
gerakan 
menyerupai 
gerakan 
kupukupu 
yang cepat. 

Sebagian 
gerakan tidak 
menyerupai 
gerakan 
kupukupu 

Gerakan tidak 
menyerupai 
gerakan 
kupukupu 

NO NAMA SISWA 

SALING 
MENGHARGAI 

Kerjasama PERCAYA DIRI 

T MT PB T MT PB T MT PB 

  
 

         

  
 

         

   
 

        



 

Instrument penilaian membuat gerakan cepat tangan, peniruan gerak kupu-kupu 
 

 
NO 

 
 

 
NAMA  ANGGOTA KELOMPOK 

Kriteria 1 Kriteria 2 

4 3 2 1 4 3 2 1 

1 
 
 

        

2 
 
 

        

3 
 
 

        

4 
 

         

5 
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