
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN/PELATIHAN 

OLEH JUNITA 

 

Nama Pelatihan  : Kegiatan belajar mengajar tema 3 ( Kegiatanku )  kelas I   

Nama Mata Diklat  : 1. Kegiatan Pagi Hari 

Tujuan Pelatihan  : siswa dapat menyusun kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat 

Indikator Pelatihan  : Menyusun kosakata tentang kegiatan pagi hari sebagai bagian dari peristiwa     

                                     siang dan malam yang tepat sesuai gambar 

 Alokasi Waktu   : 10 menit.  

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Dengan menyimak gambar  serta arahan guru, siswa dapat menyusun kosakata tentang 

kegiatan pagi hari dengan tepat.  
2. Dengan mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik, siswa dapat menuliskan kosa kata tentang 

kegiatan pagi hari dengan tepat.  
3.  Melalui gambar serta penjelasan guru, siswa mampu melafalkan bunyi sila-sila Pancasila 

dengan tepat.  
4. Dengan poster teks pancasila, siswa mampu menyusun bunyi sila-sila Pancasila dengan mandiri. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan  Deskripsi Kegiatan  
Alokasi 

Waktu  

Pembukaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar.  

2.  Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema 

serta tujuan pembelajaran dan menjelaskan bahwa dalam 

tema ini, siswa akan mencari informasi dan memahami lebih 

rinci tentang kegiatan pagi hari. 

3. Siswa diminta merasakan bagaimana suasana pagi hari 

disekitarnya dan guru menyampaikan motivasi yang dapat 

mendorong siswa untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia 

pagi hari ini. (menganalisis)  

4. Guru menyampaikan pertanyaan apersepsi, diantaranya:  

1) Bagaimana perasaanmu merasakan udara pagi hari? 

 2) Bagaimana suasana pagi hari yang tadi kalian rasakan? 

3 menit   



Inti  Ayo Mengamati    

 Siswa mengamati gambar  contoh kegiatan pagi hari.  

 
 Guru memancing sikap kritis siswa dengan mengajukan 

pertanyaan “adakah yang ingin kamu ketahui dari tayangan 
yang kamu amati?” 

  Dengan arahan guru, siswa menyebutkan kegiatan-kegiatan 
di pagi hari baik di rumah maupun di sekolah. (memahami)  

 Siswa diminta menyebutkan serta menuliskan kata-kata yang 
berhubungan dengan pagi hari.  

 Siswa mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik 

 Ayo Mengamati   

• Guru menampilkan pembacaan pancasila.  

• Setelah itu guru menunjukkan poster bertuliskan teks Pancasila 
dan meminta siswa melafalkannya.  

• Guru meminta siswa mengerjakan  secara kelompok lembar 
evaluasi, menyusun kartu kata menjadi bunyi teks sila-sila  
Ayo Menulis  

• Siswa menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan 
sederhana dengan memperhatikan ejaan yang benar.  

• Setelah laporan selesai, siswa membacakan laporan yang telah 
ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat.  

• Guru memberikan penguatan dan motivasi terhadap hasil kerja 

siswa dalam membuat laporan sederhana.  

5 menit  

Penutup  1. Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini   

2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan   

3. Siswa diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan 
menambahkan informasi dari siswa lainnya.   

4. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.  

2 menit  

  

C. PENILAIAN / ASESSMENT   

Teknik Penilaian   

1. Penilaian Sikap     : Observasi / pengamatan langsung  

2. Penilaian pengetahuan  : Tes Tertulis  

3. Penilaian keterampilan  : Unjuk Kerja  
  
  

  

  

  

  
    

  

Mengetahui            Lingga Utara ,01 agustus 

2022 

    
Kepala  Sekolah SD N 016 LINGGA UTARA          Guru Kelas   

  

  

        SUTRISNO  S.Pd           JUNITA  ,S.Pd.SD   
  N IP   :19860216 201101 1 002         NIPPPK19860623 202221 2006   

  



LAMPIRAN  
  

Instrumen Penilaian  
1. Penilaian Sikap 

Petunjuk:  

Berilah tanda centang () pada sikap setiap siswa yang terlihat!  

No  
Nama 

siswa  

Jujur  Disiplin  
Tanggung 

jawab  
santun  Peduli  

Percaya 

Diri  

T  BT  T  BT  T  BT  T  BT  T  BT  T  BT  

1                            

2                            

3                            

       Keterangan:  

       T    : Terlihat  

       BT  : Belum Terlihat  

  
2. Penilaian Pengetahuan  

5. B.indo :  dapat menyusun kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. 
               Skor  : 5  

  

• PPKN 

No  Kriteria  Terlihat (v)  Belum terlihat (v)  

1  Siswa mampu melafalkan bunyi sila-sila 
Pancasila dengan tepat.  

    

2  siswa mampu menyusun bunyi sila-sila 

Pancasila dengan mandiri..   

    

3  Siswa menyusun kartu kata menjadi bunyi 
teks sila-sila  

    

  
3. Penilaian Keterampilan  

 Membuat laporan sederhana tentang lingkungan rumah yang bersih  

No  Kriteria  
Baik Sekali  Baik  Cukup  Perlu Bimbingan  

4  3  2  1  

1  Kelengkapan Isi 

laporan 

Isi laporan 
lengkap 

Isi laporan 
mencakup 
sebagian 
besar  isi 
gambar 

Isi laporan 
hanya 
mencakup 
sebagian 
kecil  isi 
gambar 

Isi laporan 
belum sesuai 
dengan isi 
gambar 

2  Tampilan   Tulisan jelas, 

rapi, dan bersih   

Tulisan jelas 
tetapi kurang 
rapi atau  
bersih   

Tulisan kurang 

jelas  

Tulisan  tidak  
bisa dibaca  

  
        

D. REMEDIAL DAN PENGAYAAN  

a. Remedial  

• Menjelaskan ulang tentang Kegiatan dipagi hari  

• Menjelaskan kembali tentang berbagai bentuk kegiatan bersama yang pernah dilakukan di 
di pagi hari .  

• Membimbing siswa yang belum bisa melafalkan pancasila .  

  
 



b. Pengayaan  

• Siswa membaca teks-teks yang berhubungan Kegiatan dipagi hari  

• Siswa dibimbing guru membaca contoh-contoh sikap kebersamaan dalam Kegiatan dipagi 
hari di perpustakaan sekolah dan menghubungkannya dengan pengamalan dalam 
kehidupan sehari-hari.  

• Siswa mengembangkan lebih lanjut menglafalan pancasila. 

 


