
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Satuan Pendidikan   : SD Negeri 005 Tenggarong  

Kelas / Semester   :  2 /1 

Tema                         :  Bermain di Lingkunganku (Tema 2) 

Sub Tema                        :  Bermain di Lingkungan Sekolah (Sub Tema 3) 

Muatan Terpadu   :  Matematika, B Ind,  PJOK 

Pembelajaran ke            :  6 

Alokasi waktu               :  1 hari 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca teks percakapan Beni dan Lani, siswa dapat menyebutkan manfaat tata tertib dalam 

kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. 

2. Dengan menyebutkan manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat 

menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah dengan benar. 

3. Dengan mengamati teks percakapan Beni dan Lani, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai tata 

tertib yang berlaku di sekolah dengan percaya diri. 

4. Dengan membaca teks “Sepak Bola”, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan 

keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan cermat. 

5. Dengan menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda, siswa dapat menjelaskan 

makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek 

yang dibacakan dengan tepat. 

6. Dengan menulis laporan pengamatan tentang alat sepak bola, siswa dapat melaporkan hasil 

pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang tepat dengan percaya diri. 

7. Dengan memperhatikan contoh soal, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan 

dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. 

8. Dengan mengerjakan latihan, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang 

dengan tepat. 

9. Dengan menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang, siswa dapat menghitung hasil bagi 

dua bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. 

10. Dengan menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100, siswa 

dapat mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian dengan benar. 

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan 

Dengan Membaca Doa (Orientasi) 

2. Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman 

peserta didik (Apersepsi) 

3. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

5 

menit 

Kegiatan 

Inti 

Ayo Mengamati 

1. Siswa mengamati gambar tentang bermain sepak bola 

(mengamati). 

150 

menit 



2. Siswa mengidentifikasi isi gambar dan menemukan sikap 

positif yang ada pada gambar (menalar). 

Ayo Membaca 

1. Siswa membaca teks percakapan antara Beni dan Lani 

tentang manfaat tata tertib di sekolah (mencoba). 

2. Siswa menyebutkan manfaat tata tertib dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah (menalar). 

3. Siswa menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai 

dengan tata tertib di sekolah (menalar). 

4. Siswa membaca teks bacaan berjudul “Sepak Bola” dengan 

membaca lancar (mencoba). 

Ayo Berdiskusi 

1. Siswa berdiskusi tentang kosakata yang telah ditentukan 

(mengomunikasikan). 

2. Siswa membuat kalimat sederhana menggunakan kosakata 

yang telah dimaknai (mencoba).(Critical Thinking and 

Problem Formulation) 

Ayo Mencoba 

1. Siswa menuliskan hasil pengamatannya di lembar 

pengamatan yang sudah disediakan (mencoba). 

2. Siswa menulis simpulan tentang pengamatan yang telah 

dilakukan (mencoba). 

3. Siswa menceritakan hasil pengamatan sederhana tentang 

keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan 

bahasa Indonesia yang tepat (mengomunikasikan). 

Ayo Berlatih  

1. Siswa mengamati contoh soal cerita yang berkaitan dengan 

pembagian  

2. Siswa mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan 

pembagian (menalar). 

3. Siswa mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian 

(menalar). 

(Critical Thinking and Problem Formulation) 

Ayo Membaca 

1. Siswa membaca teks percakapan bergambar tentang fakta 

unik dalam pembagian (mencoba). 

Ayo Berlatih  

1. Siswa diarahkan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan 

dengan pembagian (mencoba). 

2. Siswa mengerjakan latihan menggunakan tabel pembagian 

(menalar). 

3. Siswa menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan 

cacah sampai dengan 100 (menalar). 

4. Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri 

(mencoba). 

Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 

prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 

penghargaan secara verbal. (Critical Thinking and Problem 



Formulation) 

Kegiatan 

Penutup 

Peserta Didik : 

➢ Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru 

tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan.  

Guru : 

➢ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/ 

portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ pujian 

20 

menit 

 

C. PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai 

kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubric penilaian sebagai berikut. 

 

1. Teknik Penilaian 

a.  Penilaian Sikap: Lembar Observasi 

b.  Penilaian Pengetahuan: Tes  

c.  Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 

 

2. Bentuk Instrumen Penilaian 

1.  Sikap 

Petunjuk:  

Berilah tanda centang (X) 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. Pengetahuan 

 

  



Panduan Konversi Nilai: 

Konversi Nilai 

(Skala 0-100) 
Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (Cukup) 

0-50 D K (Kurang) 

 

a.  Menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks 

pendek yang dibacakan. 

Tes tertulis: Menemukan kosakata (total skor 100) 

1.  tim (skor 20) 

2.  inti (skor 20) 

3.  gol (skor 20) 

4.  gawang (skor 20) 

5.  penalti (skor 20) 

 

b.  Menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya 

dalam teks pendek yang dibacakan. 

Tes tertulis: Menjelaskan makna kosakata (total skor 100) 

No  Kata  Maknanya  

1 Tim  kelompok (skor 20) 

2 Inti Pusat/ paling utama  (skor 20) 

3 Gol Masuknya bola kegawang menyentuh tanah  ( skor 20) 

4 

Gawang  

Sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia maupu alamiah. 

Dalam Dunia olahraga dan atletik atau pertandingan berkuda 

biasanya rintangan ini harus dilalui dengan melompatinya ( 

skor 20) 

5 Pinalti  Skor berupa angka yang diperoleh oleh pemenang ( skor 20)  

 

3.  Keterampilan 

a.  Melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 

Rubrik Unjuk Kerja: Melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di 

lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 

No Kriteria 
Baik Sekali Baiik Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 3 2 1 

1 Kemampuan 

menyampaikan  

Siswa 

menyampaikan 

seluruh isi teks 

dengan lancar  

Sebagian 

besar isi teks 

dengan 

lancar 

Sebagian 

kecil isi teks 

dengan 

lancar 

Belum mampu 

menyampaikan  

2 Volumen suara  Terdengar 

sampai seluruh 

ruang kelas 

Terdengar 

sampai 

setengah 

ruang kelas 

Terdengar 

hanya 

bagian 

depan  ruang 

kelas 

Suara sangat 

pelan atau 

tidak terdengar  

 



 

b.  Mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Rubrik Unjuk Kerja: Mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di kebun binatang 

No  Kriteria  Terlihat (v) Belum terlihat (v) 

1 Siswa mampu menujukkan sikap 

berpakaian yang rapi  
  

2 Siswa terlibat serius dalam 

melakukan simulasi  
  

3 Siswa mengungkapkan perasaan 

dan pendapat nya setelah 

melakukan permainan 

  

 

Lembar observasi/pengamatan mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku. 

No Nama  

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 

Terlihat  

(v) 

Belum 

terlihat  

(v) 

Terlihat  

(v) 

Belum 

terlihat  

(v) 

Terlihat 

(v) 

Belum 

terlihat  

(v) 

1 Udin        

2 Siti        

3 Beni        

 

 

Rubrik Penilaian Kemampuan Menghitung Hasil Bagi Dua Bilangan 

No Kriteria 
Baik Sekali Baiik Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 3 2 1 

1 Kemampuan 

tentang 

pembagian 

sebagai 

pengurangan 

berulang   

Mampu 

menemukan 

semua 

jawaban 

dengan cara 

pengurangan 

berulang     

Mampu 

menemukan 

sebagian 

besar 

jawaban 

dengan cara 

pengurangan 

berulang     

Mampu 

menemukan 

sebagian 

kecil 

jawaban 

dengan cara 

pengurangan 

berulang     

Belum Mampu 

menemukan 

semua jawaban 

dengan cara 

pengurangan 

berulang     

2  Kemampuan 

menemukan 

jawaban yang 

benar  

Mampu 

menemukan 

semua 

jawaban yang 

benar  

Mampu 

menemukan 

sebagian 

besar 

jawaban 

yang benar 

Mampu 

menemukan 

sebagian 

kecil 

jawaban 

yang benar 

Belum mampu 

menemukan 

semua jawaban 

yang benar 

 

D. MATERI 

Bahasa Indonesia: 

1. Pertanyaan menggunakan kata tanya siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan berdasarkan 

gambar. 

2. Tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

3. Macam-macam akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. 

4. Teks bacaan yang berjudul “Sepak Bola”. 



Matematika: 

1. Bentuk-bentuk pembagian. 

 

E. PENDEKATAN & METODE 

       Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : Cooperative Learning 

Teknik  : Example Non Example 

Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 

 

A. SUMBER,  MEDIA, DAN ALAT PEMBELAJARAN 

SUMBER BELAJAR: 

1. Diri anak, Lingkungan keluarga, dan Lingkungan sekolah. 

2. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 2 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 2 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 Rev 2017). 

3. Buku teks  non fiksi 

4. Gambar Beni bercerita tentang fakta unik pembagian”. 

MEDIA BELAJAR: 

1. Gambar peraga 

2. Lingkungan sekitar 

ALAT BELAJAR: 

1. Papan tulis 

2. Spidol  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

 

 

 

NGATEMI, S.Pd 

NIP. 19630609 198306 2 002 

Tenggarong, ............... 

Guru Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

LENI ERMAWATI, SH, S.Pd 

NIP. 19830626 202221 2 017 



MATERI PEMBELAJARAN  

BAHASA INDONESIA 

Contoh Tata Tertib di Sekolah 

1. Tidak ribut dikelas. 

2. Melaksankan piket kelas 

3. Datang ke sekolah tepat waktu. 

4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 

5. Membuang sampah pada tempatnya. 

6. Memakai seragam lengkap sesuai jadwal. 

7. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. 

8. Membawa peralatan sekolah / alat tulis lengkap. 

9. Memberi surat keterangan apabila tidak datang kesekolah 

10. Ketika jam istirahat tidak diperbolehkan bermain kasar dengan teman. 

 

▪ Manfaat mematuhi tata tertib di sekolah: 

1. Hidup menjadi teratur dan disiplin. 

2. Hidup menjadi nyaman. 

3. Suasana belajar menjadi nyaman 

4. Mempunyai banyak teman. 

 

▪ Akibat jika tidak mematuhi tata tertib di sekolah: 

1. Ditegur guru 

2. Dijauhi teman 

3. Hidup menjadi tidak nyaman. 

4. Suasana belajar di sekolah menjadi kacau. 

 

▪ Manfaat menaati aturan bermain di sekolah: 

1. Punya banyak teman. 

2. Suasana menjadi menyenangkan 

3. Hidup menjadi nyaman 

 

▪ Akibat tidak menaati aturan bermain di sekolah: 

1. Tidak punya teman 

2. Mendapat sanksi/ hukuman 

3. Tidak ada yang mau mengajak bermain 



Contoh Tata Tertib di Tempat Wisata 

( Kebun Binatang) 

1. Dilarang mengganggu hewan. 

2. Menjaga kebersihan kebun binatang. 

3. Membuang sampah pada tempatnya. 

4. Tidak melewati batas atau masuk ke kandang hewan. 

5. Meminta izin kepada petugas jika akan memberi makan 

hewan. 

(Pantai) 

1. Dilarang mandi atau berenang di tempat yang dalam 

2. Menjaga kebersihan lingkungan. 

3. Membuang sampah pada tempatnya. 

4. Tata Tertib di Tempat Wisata. 

 

▪ Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata: 

1. Tidak terjadi kecelakaan. 

2. Berwisata menjadi menyenangkan. 

3. Tidak ditegur petugas tempat wisata. 

 

▪ Akibat jika tidak mematuhi aturan di tempat wisata : 

1. Wisata menjadi tidak menyenangkan. 

2. Terjadi kecelakaan. 

3. Membahayakan binatang (apabila berwista ke kebun binatang). 

4. Merusak lingkungan sekitar. 

➢ Bahasa Indonesia 

1. Ciri – ciri benda cair : 

1) Meresap kecelah-celah kecil. 

2) Mengikuti bentuk wadahnya. 

3) Mengalir ketempat yang lebih rendah. 

Contoh benda cair: 

1) air 

2) minyak 

3) susu 

4) kecap 

5) cuka 

6) oli 

7) jus 

2. Ciri – ciri benda padat: 

1) Isinya tetap 

2) Bentuknya tetap. 

 

 

 



Contoh benda padat: 

1) buku 

2) pensil 

3) kayu 

4) batu 

5) kelereng 

6) piring 

7) kursi 

8) penghapus 

3. Ciri – ciri benda gas: 

1) Tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. 

2) Memenuhi ruang. 

 

Contoh benda gas: 

1) udara/angina 

 

4. Membuat kalimat berita sesuai bacaan. 

✓ Kalimat berita adalah kalimat yang berisi berita atau peristiwa yang terjadi. 

✓ Ciri – ciri kalimat berita: 

- Kalimat berita diawali dengan huruf kapital (huruf besar) dan diakhiri dengan tanda titik 

(.). 

- Kalimat berita berupa fakta yang berisi informasi atau kejadian yang terjadi. 

✓ Contoh kalimat berita: 

- Pada hari Minggu Udin dan Edo bermain bola di lapangan. 

- Lomba tarik tambang akan dilaksanakan pada hari Senin. 

- Setiap hari Senin kami mengikuti upacara bendera dengan tertib. 

 

5. Menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat: 

Contoh : 

• lapangan – Budi – di – bermain – kelereng 

➢ Budi bermain kelereng di lapangan. 

• contoh –adalah – cair - minyak– benda- salah - satu 

➢ Minyak adalah salah satu contoh benda cair. 

• terdapat- balon- gas- yang- di – dalam - termasuk - benda - isi 

➢ Isi yang terdapat di dalam balon termasuk benda gas. 

6. Melengkapi cerita rumpang 

Contoh : 

Benda padat 

Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda 

padat mempunyai bentuk . 

  benda padat juga tetap. 

Salah satu contoh benda padat adalah , jika dimasukkan ke dalam 

gelas maka bentuk dan ukurannya tidak  . Jika kelereng 

dipindahlan lagi kepiring, bentuk dan ukurannya akan tetap . Jadi salah satu ciri benda 

padat adalah bentuknya tetap dan ukurannya tdak berubah. 

 



ukuran tetap berubah sama kelereng 

alat jus dipetik 

Lengkapilah cerita rumpang di atas dengan kata-kata di bawah ini! 

 

Membuat Jus Jambu Biji 

Beni dan teman-teman  di rumah Udin. 

Mereka membuat jambu biji. 

Mereka berbagi . 

Beni , Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. 

Lani , Siti, Dayu, dan Mey menyiapkan dan bahan yang diperlukan. Alat 

dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air 

dan susu. 

Setelah jambu dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Jus termasuk 

salah satu contoh benda . 

 

Lengkapilah cerita rumpang di atas dengan kata-kata di bawah ini! 

 

 

   

MATERI MATEMATIKA 

Pembagian sebagai pengurangan berulang 

 

1. Menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang. 

 

a. 

 

 

 

1 2 3 

   

 

18 adalah jumlah kue yang dimasukkan ke dalam 3 wadah, dan setiap wadah terisi 6 

jumlah kue. Pengurangan berulang oleh bilangan 3 sebanyak 6 kali. 

18 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0 

Maka, 18 - 3 - 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0, berarti 18 : 3 = 6 

 

b. 10 : 2 10 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 0 

tugas bermain cair 

18 : 3 = 6 



 

Hasil pembagiannya sama dengan 

banyaknya pengurangan sampai habis. 

 

Ada 5 kali pengurangan sampai habis Jadi, 10 : 

2 = 5 

 

c. 12 : 3 12 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0 

 

 

Ada 4 kali pengurangan sampai habis Jadi, 12 : 

3 = 4 

❖ Mengubah Pengurangan Berulang Menjadi Pembagian 

Contoh : 

a. 8 – 4 – 4 = 0 bentuk pembagiannya adalah 8 : 4 = 2 

 

LKPD MATEMATIKA 

 

  

 

 

Menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan  cacah sampai dengan 100. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LKPD MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 


