
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

Oleh: Ririk Norfiana Santi, S.Pd

Nama Mata Pelajaran : Matematika (Kelas 2)
Tema/Materi Pembelajaran : Pengalamanku (Tema 5), Pengalamanku di Rumah

(Sub Tema 1), Pembelajaran 1
Tujuan Materi Pembelajaran : - Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengenal

satuan baku untuk memngukur panjang dengan tepat.
- Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat memilih alat
ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur
dengan tepat.

Indikator Pembelajaran : - Mengenal satuan baku untuk mengukur panjang.
- Melakukan Pengukuran panjang benda dengan alat ukur
satuan
yang baku.

Alokasi waktu : 10 menit

A. PENDAHULUAN
1. Pendidik menyapa peserta didik, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta

didik. [PPK: Disiplin]
2. Berdoa bersama dipimpin salah seorang peserta didik. [PPK:Religius]
3. Pendidik menginformasikan tema dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.[Acuan]
4. Pendidik mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, dan

diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. [Apersepsi]
5. Pendidik mengajak peserta didik bertepuk “tepuk satuan panjang”. [Motivasi]

B. KEGIATAN INTI
1. Peserta didik mengamati gambar, bertanya tentang alat yang digunakan untuk

mengukur panjang benda. [Motivasi]
2. Peserta didik membuat pertanyaan yang berkaitan pada gambar, kemudian

menukarnya dengan teman sebangkunya. [Berpikir Kritis]
3. Peserta didik menjawab dan membacakan jawaban dari pertanyaan temannya

[Mengkomunikasikan].
4. Peserta didik dibuat beberapa kelompok dan diminta untuk menentukan alat ukur yang

tepat digunakan untuk benda tertentu. [Kolaborasi]
5. Peserta didik ditugaskan bersama kelompoknya mengamati hubungan satuan meter

dan sentimeter. Kemudian menghitung perubahan meter menjadi sentimeter. [Berpikir
Kritis, Pemecahan Masalah dan Kolaborasi]

6. Pendidik membagikan LKPD kepada setiap kelompok, meminta peserta didik
membaca petunjuknya, dan menanyakan petunjuk yang kurang jelas. [Menganalisis]

7. Setiap kelompok mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di
depan kelas. [Kolaborasi, Berpikir Kritis, Menganalisis] [PPK: Gotong royong]

8. Setiap kelompok menempelkan hasil kerjanya di dinding kelas, kelompok lain
mengunjungi hasil karya kelompok lain. [Kreatif,Inovatif]

9. Pendidik memberi apresiasi dan penguatan.

C. PENUTUP
1. Pendidik beserta peserta didik melakukan refleksi atas pelajaran yang telah

berlangsung:
a. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini?
b. Alat apa yang digunakan untuk mengukur benda dan apa satuannya?



2. Pendidik beserta peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini.
3. Pendidik melaksanakan evaluasi akhir.
4. Pendidik memberikan tugas menceritakan satu kegiatan yang dilakukan bersama

keluarga. [Tindak Lanjut].
5. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.

[PPK:Religius]

Sumber/media pelatihan :
1. Sumber Belajar :

 Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2, Tema 5: Pengalamanku. Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. 2017.

2. Media/Alat Pelatihan :
 Beragam benda di kelas, penggaris dan meteran.
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