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Tematik - Kelas : 1 - Semester : 2
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah

: SDN WONOKUSUMO V/44

Kelas / Semester

:1/2

Tema

: 7. Benda,Hewan, dan
Tanaman di Sekitarku

Sub Tema

: 2. Hewan di Sekitarku

Muatan Pembelajaran : Bahasa ndonesia,Matematika
Alokasi Waktu

: 5 x 35 Menit (1 x Pertemuan)

A. Kompetensi Dasar
B. INDONESIA
3.8 Merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian,
ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan
bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa
daerah
4.8 Mempraktikan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian,
dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis
MATEMATIKA
3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan
Benda-benda konkret
4.3 Mengurutkan bilanganbilangan sampai dua 3.3.8 Membandingkan dua bilangan
dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan(41-99)

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan secara lisan dengan
tepat.
2. Setelah membaca teks, siswa dapat menggunakan kata ungkapan pemberitahuan secara lisan
dengan tepat.
3. Dengan membandingkan banyak benda dari dua kumpulan objek yang banyaknya 41 sampai
99, siswa dapat menentukan bilangan lebih dari, kurang dari, dengan benar.
4. Dengan menggunakan gambar yang ada pada buku, siswa dapat mengurutkan bilangan dari
kelompok benda yang banyaknya 41 sampai dengan 99 dengan benar.
5. Dengan menggunakan gambar yang ada pada buku, siswa dapat menyatakan bilangan lebih
dari atau kurang dari, dari 41 sampai 99 dengan benar
C. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pembelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di awal pembelajaran, guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa.
Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu
siswa petugas piket.
Menyanyikan lagu Nasional.
Pembiasaan membaca / menulis / Mendengarkan / Berbicara.
Guru melakukan kegiatan ice breaking untuk menghidupkan suasana kelas.
Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran
dilaksanakan.

Kegiatan Inti
7. Siswa berdiskusi tentang hewan buas dan hewan jinak. hewan buas dan jinak dapat diamati

8.

dari makanannya, giginya, ukuran tubuhnya, dan juga terbiasa dipelihara atau tidaknya oleh
manusia.
Siswa berdiskusi tentang jenis-jenis hewan buas dan jinak.
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Hewan buas umumnya makan daging, sedang hewan jinak makan sayuran.
Hewan buas biasanya giginya bertaring dan tajam, hewan jinak tidak.
Hewan buas umumnya sulit dipelihara sedangkan hewan jinak bisa dipelihara.
Siswa berlatih mengelompokkan gambar hewan sesuai kelompok yang benar.
Siswa berlatih menulis kalimat pemberitahuan sesuai teks yang dibacanya.
Siswa berlatih membuat kalimat pemberitahuan tentang bahaya hewan buas. Siswa berlatih
mengerjakan soal-soal perbandingan banyak benda.
15. Siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kegiatan Penutup
16. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan.
17. Kegiatan kelas diakhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing dipimpin oleh salah satu siswa petugas piket.
D. PENILAIAN
Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan berlangsung
Penilaian Pengetahuan : Tes Tulis
Penilaian Ketrampilan: Unjuk Kerja
Koordinator Kurikulum

Surabaya, 16 Maret 2020
Guru Kelas I

UMI SOLIKAH, S. Pd
NIP 197712092006042015

ERWATI, S. Pd. SD
NIP 19661217 200701 2 009

Mengetahui,
Kepala SDN WONOKUSUMO V/44

Drs. SARTONO. MM
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