
Format :  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Oleh: HENI DWI DIANASTUTI,S.Pd 

 

Nama Mata Pelajaran  : B. Indonesia, PPKN, MTK, SBDP 

Tema/Materi Pembelajaran :Hidup Rukun Tema I/ hidup rukun di rumah 

Tujuan Materi Pembelajaran : 1. Dengan memahami teks anak bisa menyebutkan ungkapan yang ada 

    2. dengan menghitung tumpukan kubus anak bisa membilang sampai 100 

    3. dengan diberikan lagu  anak bisa melihat panjang pendeknya bunyi 

Indikator Pembelajaran : 1. Menyebutkan ungkapan 

       2. menyatakan kumpulan objek sampai 100 

      3. membedakan panjang pendek bunyi 

Alokasi waktu  : 1 hari 

 

A. PENDAHULUAN 

▪ Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan doa bersama. (Religius) 

▪ Siswa mengamati gambar. Guru memancing motivasi siswa dengan bertanya jawab dengan siswa.  

▪ Pertanyaan  adalah, “Bagaimana agar kerukunan dapat terjaga di rumah, tempat bermain, sekolah, dan 

masyarakat? 

▪ Guru merespons setiap jawaban siswa sehingga terjadi suasana diskusi yang hidup. 

▪ Pertanyaaan  tersebut akan dijawab dengan kegiatan pembelajaran menggunakan Tema Hidup Rukun. 

(Nasionalis) 

B. KEGIATAN INTI 

▪ Siswa mengamati gambar ( Communication ) 

▪ Siswa menuliskan jawaban pertanyaan yang ada di Buku Siswa pada selembar kertas. (Mandiri) 

▪ secara bergantian, siswa membaca jawaban . Siswa dan guru menanggapi jawaban tersebut. (Collaboration ) 

▪ Siswa menyimak teks cerita pada Buku Siswa yang dibacakan guru. ( Literasi ) 

▪ Siswa memperhatikan ungkapan yang ada pada teks bacaan.  

▪ Siswa menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita. (Mandiri) 

▪ Siswa menyebutkan ungkapan dan arti ungkapan yang terdapat pada teks cerita. (Mandiri) 

▪ Kemudian siswa mengamati gambar kelompok 10 kubus dan kelompok 100 kubus. Siswa mengamati kelompok 

1 ratusan kubus, tiga puluhan kubus, 8 delapan kubus. (Mandiri) 

▪ Siswa mendengarkan penjelasan guru cara membaca banyak kubus sesuai dengan gambar yang terdapat pada 

Buku Siswa. ( Communication ) 

▪ Siswa berlatih menyatakan bilangan cacah menggunakan gambar alat peraga kubus. Alat peraga yang lain, 

misalnya kancing baju atau stik es krim dapat digunakan untuk lebih memahamkan siswa mengenai bilangan 

tiga angka. ( Creativity and Innovation ) 

▪ Siswa membaca bilangan cacah sampai 999. Guru mengamati kemampuan siswa dalam membaca bilangan 

cacah sampai 999 (Rubrik Penilaian 2). Sikap yang diamati adalah teliti. 

▪ Siswa menyimak guru menyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Siswa diminta ikut merasakan kapan nada lagu 

dinyanyikan panjang dan kapan dinyanyikan pendek. (Integritas) 

▪ Siswa bersama-sama menyanyikan lagu Peramah dan Sopan bersama sama dengan guru. Siswa merasakan 

panjang dan pendeknya nada. 



▪ Siswa berlatih menandai bagian-bagian lagu yang dinyanyikan panjang dan  pendek.  

 

C. PENUTUP  

▪ Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman hasil belajar selama sehari (Integritas) 

▪ Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian materi). 

▪ Melakukan penilaian hasil belajar 

▪ Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) (Religius) 

 

Sumber/media pelatihan : 

 

 Buku Siswa Tema : Hidup Rukun Kelas 2 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Rev.2017, Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 Rev.2017). 

 Teks lagu “Peramah dan Sopan”. 

 



 


