
Format :  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

Oleh: EKO SETIYOWATI 

 

 

Satuan Pendidikan                  : SDN PEJATEN TIMUR 01 

Kelas / Semester                   : IV / 1 (Satu) 

Nama Mata Pelajaran  : Muatan IPS 

Tema/Materi Pembelajaran :  2. Selalu Hemat Energi 

Tujuan Materi Pembelajaran :  

1. Melalui diskusi, peserta didik tentang sumber daya alam di sekitar peserta didik dapat 

Mengelompokan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar 

2. Melalui  teks,  peserta  didik  dapat menyusun pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejateraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten dengan benar 

 

Indikator Pembelajaran : 

3.1.1  Mengelompokan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat (C4) 
4.1.1 Menyusun pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejateraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten. (P5) 
 

Alokasi waktu  : 2 x 35  menit 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa.( 

Disiplin) 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang peserta didik berdasarkan nomor 

urut absensi.(Religius) 

3. Peserta didik difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan 

doa. dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. 

4. Menyanyikan Lagu “satu nusa satu bangsa“ (Nasionalisme) 

5. Mengecek kesiapan peserta didik dengan memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. 

6. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

7. Peserta didik melakukan literasi dengan guru dari buku yang sudah disediakan di pojok baca. 

8. Peserta didik mengingat kembali tentang salah satu sumber belajar berdasarkan benda konkret. 

Untuk menggali pemahamannya siswa diberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman siswa dengan materi sebelumnya.(apersepsi) 

B. KEGIATAN INTI 

Langkah 1 : Orientasi peserta didik pada masalah 

1. Peserta didik mengamati teks tentang kunyit.(mengamati) 

a. Siapa yang tau nama benda yang ada diteks tersebut? 

b. Apakah ada manfaatnya dari gambar tersbut? (4C, Critical thinking dan 

mengkomunikasikan) 

2. Peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab atas pertanyaan yang telah dibuat 

3. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang aturan- aturan yang diterapkan dalam 

pembelajaran hari ini.  (4C, mengkomunikasikan) 

4. Peserta didik mengamati dan memahami masalah yang diberikan oleh guru berupa gambar 

tentang sumber daya alam  dan manfaatnya 



5. Peserta didik diajak ice breaking “tepuk aturan” menggunakan gerakan untuk membangkitkan 

semangat 

6. Peserta didik mengamati gambar mengenai sumber daya alam dan manfaatnya di daerah. 

Peserta didik bersama guru menganalisis gambar tersebut 

a. Apakah kalian pernah melihat salah satu gambar di video tersebut? 

b. Apakah kalian tau perbedaan SDA yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? 

c. Apa yang dimaksud dengan SDA Hayati? 

(TPACK, 4C critical thinking) 

7. Peserta didik mengamati LKPD yang sudah diberikan oleh guru dan mengerjakannya. 

Langkah 2. Mengkoordinasikan peserta didik untuk saling belajar 

8. Peserta didik dibagi   menjadi   beberapa kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 

siswa. 

9. Peserta didik bersama dengan teman satu kelompok diminta untuk menempati tempat yang 

sudah disetting oleh guru. 

10. Peserta didik berkoordinasi dengan teman-temannya tentang video sumber daya alam dan 
manfaatnya 

 
Langkah 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 

11. Peserta didik melakukan tanya jawab dengan teman satu kelompoknya. 

12. Peserta didik mendapatkan informasi bahwa SDA dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan   

masyarakat. 

13. Peserta didik menyaksikan teks  Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui. 

14.  Peserta didik menganalisis teks tersebut meliputi: 

a. Apa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? 

b. Apa manfaat dari salah satu sumber daya alam tersebut? 

15. Peserta didik dan guru menyaksikan video tentang manfaat matahari.(4C, Critical Thinking ) 

Langkah 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

16. Peserta  didik   bersama  teman  satu  kelompok menuliskan LKPD berupa laporan 

berdasarkan  hasil pengamatan 

17. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi bersama teman sekelompoknya 

18. Peserta didik yang lain menanggapi hasil presentasi 
 

Langkah 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

19. Guru mengecek pemahaman peserta didik dengan memberikan pertanyaan berupa 

kartu bermain. 

20. Peserta didik menjawab pertanyaan yang sudah dibuat, mereka mencari pasangannya untuk 

jawaban tersebut. 

21.  Guru memberikan penguatan dan umpan balik tentang masalah yang sudah dibahas. 

22. Peserta didik mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru 
 

C. PENUTUP  

1. Guru melakukan refleksi pembelajaran. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada Peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami. 



3. Guru mengajak Peserta didik untuk membuat kesimpulan pembelajaran. 

4. Guru memberikan informasi tentang materi selanjutnya. 

5. Peserta didik memimpin doa pulang 

6. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

Sumber/media pelatihan : 

Benda konkret berupa bahan-bahan dapur 

 

 

Gambar sumber daya alam 

Kartu bermain   

 

 

 

Penilaian : Tes tertulis 

 

 



 


