
 

 

 

                          RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

                                  Disusun Oleh: 

     Sang Ayu Ketut Widiani.,S.Pd,M.Pd. 
 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 7 Jehem 

Kelas / Semester  :  5 / II (Satu) 

Tema                           :   8. Lingkungan Sahabat Kita 

Sub Tema                    :   1. Manusia dan Lingkungan 

Pembelajaran ke :   4 

Muatan Terpadu :   PPKn, IPA ,IPS 

Alokasi waktu          :  10 Menit  

 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati vidio “Jenis Usaha Masyarakat”, siswa dapat menjelaskan jenis-

jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran dengan benar. 

2. Setelah mengamati vidio dan diskusi  pembahasan dilanjutkan dengan model 

pembelajaran Round Robin Brainstorming (RRB), siswa dapat mengidentifikasi 

keragaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha dengan benar. 

3. Setelah bermain peran dan bercerita, siswa dapat menyajikan informasi terkait 

sikapnya terhadap keragaman jenis usaha dari keluarga teman-teman sekelasnya 

dengan tepat. 

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Guru bersama siswa saling memberi dan menjawab salam, 

menyampaikan kabarnya dan dilanjutkan dengan doa.  (Religius) 

➢ Guru mengecek kondisi siswa dengan absensi. (Disiplin) 

➢ Guru memotivasi siswa dengan tepuk pagi, siang, sore ,malam 

➢ Guru menunjuk salah satu peserta didik yang tidak tepat 

melakukan tepuk untuk melakukan kegiatan apersepsi dengan 

menanyakan pekerjaan orang tua dari salah satu siswa kemudian 

2 menit 



 

 

 

 

dikaitkan dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. 

➢ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 

➢ Guru mengkondisikan siswa dalam 3 kelompok dengan  hitungan 

dar (Dar ketemu Dar) dir (dir ketemu dir), dor  (dor ketemu dor)   

Kegiatan Inti  

 

➢ Siswa membaca teks “Jenis Usaha Masyarakat Indonesia” pada 

buku siswa, kemudian guru  

➢ Guru mengajak siswa untuk mengamati media konkret ”” yang 

ditunjukkan guru dan berdiskusi untuk membahas pertanyaan-

pertanyaan berikut:  

➢ Apa jenis usaha dalam masyarakat dari produk tersebut? 

➢ Apa ciri jenis usaha peridustrian? 

➢ Menurut anak-anak, apa keuntungan setiap pelaku jenis usaha 

tersebut? 

Guru memimpin diskusi kelas terkait setiap jawaban siswa berdasarkan 

hasil analisisnya. (Communication ) 

 

➢ Siswa membuat peta pikiran tentang jenis-jenis usaha masyarakat 

Indonesia berdasarkan bacaan dalam kertas berwarna yang sudah 

disediakan dan secara bergantian menyampaikan hasil 

pekerjaannya. 

 

➢ Guru dalam pembelajaran ini mengemukakan suatu ide atau 

mengajukan suatu pertayaan yang mempunyai banyak jawaban 

➢ Siswa secara berkelompok yang terdiri 3- 4 orang berbaris 

disamping  lorong tempat duduk., Siswa diminta untuk 

mengajukan sumbangan pikiran dengan menuliskan jawaban 

kedepan bergilir . satu siswa mulai mengemukakan pendapat dan 

diteruskan ke siswa berikutnya melakukan hal yang sama. 

➢ Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

(Communication) dan kelompok lain menyesuaikan jawaban.. 

6 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

➢ Guru memberikan umpan balik berupa penguatan dengan 

memberikan jawaban seharusnya dan reward kepada siswa 

terhadap presentasi hasil pekerjaannya 

 

➢ Siswa bermain peran dengan judul “Kegiatan Jual Beli di Pasar”. 

➢ Siswa menuliskan sikapnya atas keragaman jenis usaha yang 

dilakukan dalam keluarga. 

Kegiatan 

Penutup 

 

➢ Guru melakukan refleksi dengan melibatkan siswa secara 

bersama dalam menyimpulkan pembelajaran (Saintifik: 

membentik jejaring) 

▪ Apa yang kamu pelajari hari ini? 

▪ Apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? 

▪ Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari 

ini? 

➢ Guru memberikan tindak lanjut pembelajaran hari ini berupa ”PR” 

➢ Guru menutup pembelajaran dengan doabersama yang dipimpin 

oleh siswa yang paling aktif dalam kegiatan pembelajaran  

2 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. 

 

Refleksi Guru 

1.  Apa saja hal-hal yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelajaran? 

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

2.  Siapa saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 

Aspek yang Dinilai Teknik Instrumen 

1. Sikap Observasi Skala Penilaian 

2.    Pengetahuan Tes Tertulis Soal  Uraian  

3. Keterampilan Unjuk Kerja Rubrik 



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

3. Apa saja hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu 

lakukan? 

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

4. Apa saja hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran yang Bapak/Ibu 

lakukan menjadi lebih efektif? 

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

 

LEMBAR  OBSERVASI 

   PENILAIAN SIKAP 

 

Nama : ............................. 
Kelas : ............................. 

No. Absen : ............................. 

 
Petunjuk: 

Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan pengamatan selama 

pembelajaran berlangsung ! 

 

NO. SIKAP PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Ketaatan beribadah Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama   

Melaksanakan ibadah tepat waktu   

Toleransi dalam beribadah   

2 Berprilaku Syukur Tidak suka mengeluh   

Merasa gembira dalam segala hal   

Berterima kasih bila menerima 
pertolongan 

  

3 Percaya Diri Berani menjawab pertanyaan   

Berani bertanya   

Berani berpendapat   

4 Tanggung Jawab Mengerjakan tugas-tugas dengan baik   

Berkata Santun   

Berani meminta maaf atas kesalahan yang 
merugikan atau menyinggung orang lain 

  

Jumlah   

Mengetahui 

Kepala SD Negeri 7 Jehem 

 

 

 

I Nengah Sudarmaya, S.Pd.M.Pd 

                 NIP. 19810309200811019 

                       Bangli,………………2022 

                    Guru Kelas V , 

 

 

 

                 Sang Ayu Ketut Widiani, S.Pd,M.Pd 

                       NIP. 197508052007012029 



Penskoran 

 Jika “Ya”  = skor 1 

Jika “Tidak  = skor 0  

 

Indikator Sikap Jumlah 

Item 

Skor 

maksimal 

Ketaatan Beribadah 3 3 

Perilaku Bersyukur 3 3 

Percaya Diri 3 3 

Tanggung Jawab 3 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN 

(PSIKOMOTOR) 

 

 

1. Membuat Peta Pikiran tentang Jenis Usaha Masyarakat Indonesia 

 

Aspek 
Sangat Baik Baik Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 3 2 1 

Kelengkapan 

Informasi  

Siswa 

menyajikan 

informasi 

dengan sangat 

lengkap tentang 

jenis usaha 

tanpa bantuan 

guru.  

Siswa 

menyajikan 

informasi 

dengan lengkap 

tentang jenis 

usaha dengan 

sedikit bantuan 

guru.  

Siswa 

menyajikan 

informasi 

dengan cukup 

lengkap tentang 

jenis usaha 

dengan bantuan 

guru.  

Informasi 

yang 

disajikan 

tidak 

lengkap. 

Keterbacaan 

Diagram 

(peta pikiran) 

Siswa 

menyajikan 

informasi 

dengan 

membuat bagan 

sederhana 

secara lengkap, 

jelas, dan 

menggunakan 

kata kunci yang 

tepat. 

Siswa 

menyajikan 

informasi 

dengan lengkap 

dan 

menggunakan 

kata kunci yang 

tepat dengan 

bantuan guru 

Siswa 

menyajikan 

informasi 

dengan cukup 

lengkap tanpa 

menggunakan 

kata kunci.  

Siswa 

menyajikan 

informasi 

kurang 

lengkap 

 

 

2. Membuat Laporan Hasil Diskusi 

NILAI PREDIKAT 

0 – 25 Perlu Bimbingan 

26 – 50 Cukup 

51 – 75 Baik 

76 – 100 Sangat Baik 

Nilai = Skor Perolehan 
      Skor Maksimal X 100 

 



ASPEK 

SANGAT 

BAIK 
BAIK CUKUP 

PERLU 

BIMBINGAN 

4 3 2 1 

Kelengkapan 

Laporan  

Siswa dapat 

membuat 

laporan dengan 

mencatumkan 

judul laporan, 

tujuan, dan isi 

laporan, dan 

kesimpulan 

dengan tepat.  

Siswa dapat 

membuat 

laporan dengan 

mencantumkan 

judul laporan, 

tujuan, dan isi 

laporan dengan 

tepat 

Siswa dapat 

membuat 

laporan dengan 

mencatumkan 

judul laporan, 

isi laporan 

dengan tepat.  

Siswa dapat 

membuat 

laporan 

dengan 

mencatumkan 

judul laporan, 

tujuan laporan 

dengan tepat. 

Keterbacaan 

Laporan 

Siswa dapat 

membuat 

laporan dengan 

rinci, runtut, 

dan benar. 

Siswa dapat 

membuat 

laporan dengan 

rinci dan benar. 

Siswa dapat 

membuat 

laporan dengan 

rinci.  

Siswa dapat 

membuat 

laporan tetapi 

belum benar. 

 

             


