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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPS dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  1
Tema  :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Ayo Kita Mengenal Jenis-jenis Pekerjaan
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit

  - IPS : 2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 

• IPS  : Mengenal jenis-jenis pekerjaan.
• Bahasa Indonesia : Menjawab atau mengajukan pertanyaan  tentang 

isi teks panjang 150 – 200 kata.

I. Tujuan Pembelajaran

 1. IPS : 
  Siswa mampu menceritakan jenis pekerjaan.

 2. Bahasa Indonesia : 
  Siswa mampu membaca teks dengan lafal dan intonasi yang 

tepat.

II.  Materi Pembelajaran

   1. IPS :  Jenis-jenis pekerjaan 

   2. Bahasa Indonesia :  Teks wacana panjang sekitar 150-200 
kata

III.   Metode Pembelajaran

   Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang tema jenis-

jenis pekerjaan.
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2. Kegiatan inti

 IPS

 a. Guru menanyakan cita-cita setiap siswa.
 b.  Menyebutkan jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan sekitar.
 c. Melakukan wawancara profesi pekerjaan dengan masyarakat 

lingkungan sekitar atau dengan anggota keluarga yang mencakup 
jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan.

 d. Menyusun laporan wawancara atau hasil rekaman wawancara.

 Bahasa Indonesia

 a. Setiap siswa membaca teks agak panjang (200 kata) mengenai 
pengenalan jenis-jenis pekerjaan.

 b. Menjawab  pertanyaan berdasarkan teks secara lisan.
 c. Menuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan 

3.   Kegiatan akhir

 a. Review mata pelajaran yang telah dipelajari.
 b.  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami mata pelajaran 

yang telah dipelajari.
 c. Doa dan pulang bersama

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1.   Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-6.

2.   Sarana

 a.   Gambar-gambar tempat bekerja (kantor, pasar, rumah sakit, dan 
sebagainya).

 b.   Gambar macam-macam pekerjaan (pegawai kantor, perawat, dokter, 
penari, pengrajin, dan sebagainya).

 c.  Tape recorder 

VI. Penilaian

1.   Unjuk kerja

 Siswa melakukan wawancara.

2.   Tes lisan

      Tanya jawab isi teks.

3.   Tes tertulis

 Menyusun laporan wawancara.
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  2
Tema :  Jenis-jenis pekerjaan  
Subtema :  Ayo Kita Mengenal Jenis-Jenis  Pekerjaan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit

  - IPS :2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35   
  menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 

• IPS : Mengenal jenis-jenis pekerjaan.
• Bahasa Indonesia :  Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 

seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang 
tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, 
huruf kapital, dan tanda titik.

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak-
anak  yang berjudul ”Aku Seorang 
Kapiten.”

I.  Tujuan Pembelajaran

   1. IPS : 
     Siswa mampu menceritakan jenis pekerjaan.

   2. Bahasa Indonesia : 
  a. Siswa mampu menentukan urutan dan maksud gambar seri.
  b. Siswa mampu membuat kalimat sesuai maksud gambar seri.
  c. Siswa mampu menyusun karangan berdasarkan rangkaian 

gambar seri.

   3. Seni Budaya dan Keterampilan :  

 Siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul ”Aku 
Seorang Kapiten.”

II. Materi Pembelajaran

1. IPS :  Jenis-jenis pekerjaan 

2. Bahasa Indonesia  : Teks wacana panjang sekitar 150-200 kata

3. Seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak
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III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a Doa bersama
 b Absensi
 c Guru memberikan pengantar dengan bercerita untuk memasuki 

materi tentang jenis-jenis pekerjaan.

2. Kegiatan inti

 IPS

 a.   Menyebutkan hal-hal yang dikerjakan dari setiap pekerjaan.
 a. Menceritakan tempat pekerjaan.
 b. Menyebutkan beberapa jenis pekerjaan yang bergerak pada bidang 

jasa.
 c. Menceritakan beberapa jenis pekerjaan yang menghasilkan 

barang.

 Bahasa Indonersia 

 Menceritakan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar.

 Seni Budaya dan Keterampilan 

 a. Guru memberikan pengantar tentang profesi seorang kapiten. 
 b. Guru menyanyikan lagu yang berjudul ”Aku Seorang Kapiten.”
 c. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu anak-anak secara 

bergantian ke depan kelas.
 d. Guru meminta siswa pada saat menyanyikan lagu tersebut, siswa 

dapat mengirinya dengan menggerakkan bagian tubuhnya.

3. Kegiatan akhir

 a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis.

 b. Review pembelajaran tematik tiga mata pelajaran.
 c. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1.  Sumber Belajar

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-6.
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 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
2.

2.  Sarana

 a Gambar-gambar tempat bekerja (kantor, pasar, rumah sakit dan 
sebagainya)

 b Gambar macam-macam pekerjaan (pegawai kantor, perawat, dokter, 
penari, pengrajin, dan sebagainya).

 c Tape recorder

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Maju ke depan kelas menceritakan beberapa jenis pekerjaan yang 
ada di lingkungan sekitar.

 b. Siswa maju ke depan kelas dan menyanyikan lagu anak yang 
berjudul “Aku seorang Kapiten” sambil menggerakkan bagian 
tubuhnya.

2. Tes lisan

 Tanya-jawab tentang berbagai jenis pekerjaan.

3. Tes tertulis

 Menuliskan nama pekerjaan dalam bahasa Inggris.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  3
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema :  Ayo Kita Mengenal Jenis-jenis  Pekerjaan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPS :  1 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2  x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPS : Mengenal jenis-jenis pekerjaan.
• Bahasa Indonesia : Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, 

dilihat, atau didengar.
• Bahasa Inggris : Melafalkan kalimat untuk menunjukkan pekerjaan 

yang dilakukan oleh seseorang.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPS :  
  Siswa mampu menceritakan jenis-jenis pekerjaan.

 2. Bahasa Indonesia :  
  Siswa mampu menceritakan peristiwa yang pernah dialami.             

 3. Bahasa Inggris : 
  Siswa mampu membaca dengan lafal dan intonasi yang benar.

II.   Materi Pembelajaran

   1. IPS : Jenis-jenis pekerjaan 

   2. Bahasa Indonesia : Teks wacana panjang sekitar 150-200 kata

   3. Bahasa Inggris : Jenis-jenis pekerjaan

III.   Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, pemberian tugas
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IV.   Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi

 • IPS  :  menyebutkan beberapa hasil dari sebuah 
pekerjaan, contohnya pembuat kerupuk 
menghasilkan kerupuk.

 • Bahasa Indonesia  :  menjawab pertanyaan.

 • Bahasa Inggris   :  melafalkan nama jenis pekerjaan dalam bahasa 
Inggris.

2. Kegiatan inti

 IPS

 a. Mendiskusikan  hasil-hasil pekerjaan baik jasa maupun barang. 
 b. Melaporkan hasil pekerjaan dalam diskusi.

 Bahasa Indonesia 

 a. Menceritakan hal-hal yang  terjadi  dalam sebuah pekerjaan yang 
diamati.

 b. Mendengarkan  cerita pengalaman teman tentang peristiwa 
kebanjiran yang pernah dilihat dan dialaminya.

 Bahasa Inggris 

 a. Mengartikan dalam bahasa Inggris jenis-jenis pekerjaan. 
 b. Melafalkan kata jenis-jenis pekerjaan dengan intonasi yang benar.

3. Kegiatan akhir

 a Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis.

 b Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 c Guru mengulang pembelajaran tematik 3 mata pelajaran.
 d Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-6. 

 2. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
3.
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2. Sarana 

  Kartu gambar jenis -jenis pekerjaan

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Melakukan diskusi kelompok.

2. Tes lisan

 Menceritakan hal-hal yang  terjadi  dalam se`buah pekerjaan.

3. Tes tertulis

 Membuat laporan hasil diskusi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  4
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Ayo Kita Mengenal Jenis-jenis  Pekerjaan
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - IPS :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPS :  Mengenal jenis-jenis pekerjaan.
• Bahasa Indonesia :  Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 

pengalaman teman yang didengarnya.
• Bahasa Inggris : Melafalkan kalimat untuk menunjukkan pekerjaan 

yang dilakukan oleh seseorang.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPS : 
  Siswa mampu menyebutkan hasil pekerjaan. 

 2. Bahasa Indonesia : 
  Siswa mampu menanggapi cerita pengalaman teman dengan 

bertanya atau mengemukakan pendapat.

 3. Bahasa Inggris :  
  Siswa mampu membaca dengan lafal dan intonasi yang benar.

II.   Materi Pembelajaran

 1. IPS :  Jenis-jenis pekerjaan 

 2. Bahasa Indonesia :  Teks wacana panjang sekitar 150-200 
kata

 3. Bahasa Inggris :   Lafal dan intonasi

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya-jawab, pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi

 IPS :  menyebutkan hasil-hasil dari pekerjaan. 

 Bahasa Indonesia :  menceritakan pengalaman pengamatan 
tentang pekerjaan.

 Bahasa Inggris :  melafalkan jenis-jenis pekerjaan dalam bahasa 
Inggris.

2. Kegiatan inti

 IPS

 a. Mencatat data profesi pekerjaan masyarakat lingkungan sekitar.
 b. Menyimpulkan pengamatan.

 Bahasa Indonesia 

 a. Mendengarkan cerita/berita dari televise, radio, atau VCD tentang 
pekerjaan di lingkungan sekitar.

 b. Tanya-jawab tentang isi cerita.

 Bahasa Inggris 

 a. Mengartikan dalam bahasa Inggris jenis-jenis pekerjaan.
 b. Melafalkan kata/kalimat jenis-jenis pekerjaan dengan intonasi yang 

benar. 
 c. Menghubungkan kartu kata dan gambar pekerjaan.

3. Kegiatan akhir

 a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis.

 b. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 c. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran.
 d. Doa dan pulang bersama

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-6.
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2. Sarana 

 a. Berbagai peralatan untuk merawat tubuh
 b. Tape recorder, VCD atau DVD

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menghubungkan kartu kata dan gambar pekerjaan.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang isi cerita. 

3. Tes tertulis

 Mencatat data profesi pekerjaan masyarakat lingkungan sekitar.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  5
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Ayo Kita Mengenal Jenis-jenis Pekerjaan
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
Bahasa Indonesia :  Menjawab atau mengajukan pertanyaan  tentang 

isi teks panjang 150-200 kata.

I.   Tujuan Pembelajaran

 Bahasa Indonesia :
 Siswa mampu memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 

pengalaman teman yang didengar.

II.   Materi Pembelajaran

 Bahasa Indonesia : Teks panjang

III.   Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, pemberian tugas

IV.   Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Berbaris kemudian masuk kelas lalu berdoa bersama.
 b. Absensi.
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang hal-hal yang dijumpai 

pada saat masuk sekolah seperti, sekolah diantar sopir atau naik 
angkot, sarapan pagi membeli di tukang bubur atau dimasak ibu/
pembantu.

2. Kegiatan inti

 Mengungkapkan gagasan/tanggapan cerita tentang jenis-jenis pekerjaan 
di lingkungan sekitar dengan kata-kata sendiri.
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3. Kegiatan akhir

 a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis.

 b. Review pembelajaran mata pelajaran yang telah dipelajari.
 c. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 d. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 8-9.

 2. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
4. 

2. Sarana 

 a. Berbagai peralatan untuk merawat tubuh
 b. Tape recorder, VCD atau DVD

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Maju ke depan kelas mengungkapkan gagasan.

2. Tes lisan

 Mengungkapkan gagasan.

3. Tes tertulis

 Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  6
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Ayo Kita Mengenal Jenis-jenis  Pekerjaan 
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA    :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA        :  Membedakan ciri-ciri lingkungan  sehat dan  

lingkungan tidak sehat berdasarkan pengamatan.
• Bahasa Indonesia  :  Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 

pengalaman teman yang didengar.
• Bahasa Inggris : Melafalkan kalimat untuk menunjukkan pekerjaan 

yang dilakukan oleh seseorang.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA    : 
  Siswa mampu membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan  lingkungan 

tidak sehat berdasarkan pengamatan.

 2. Bahasa Indonesia :  
  Siswa mampu menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri cerita 

yang didengar.

 3. Bahasa Inggris :  
  Siswa mampu melafalkan kalimat untuk menunjukkan pekerjaan 

yang dilakukan oleh seseorang.

II.   Materi Pembelajaran

 1. IPA : Lingkungan sehat dan tidak sehat

 2. Bahasa Indonesia :  Wacana dalam teks pendek

 3. Bahasa Inggris :  Jenis-jenis pekerjaan

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Memberikan pengantar terhadap materi yang akan diajarkan dengan 

bercerita sesuai subtema yang akan diajarkan.

2. Kegiatan inti

 IPA

 a. Guru menjelaskan salah satu profesi di bidang kesehatan yaitu 
petugas kebersihan, terutama petugas kebersihan jalan.

 b. Guru menjelaskan tugas petugas kebersihan jalan untuk menjaga 
kebersihan lingkungan.

 c. Guru menjelaskan betapa besar jasa petugas kebersihan untuk 
menjaga lingkungan sekitar kita supaya tetap bersih.

 d. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa apa yang terjadi jika tidak 
ada petugas kebersihan terhadap pengaruhnya pada kebersihan 
lingkungan.

 Bahasa Indonesia  

 a. Mendengarkan guru membacakan cerita/story telling.
 b. Menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri cerita yang 

didengar.

 Bahasa Inggris  

 a. Melafalkan kata dengan intonasi yang benar. 
 b. Menghubungkan gambar pekerjaan dan kartu kata.

3. Kegiatan akhir

 a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis.

 b. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 c. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran.
 d. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar 

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 8-9.  

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
4 dan 5.
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2. Sarana 

 Kartu gambar pekerjaan dan kartu kata 

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menghubungkan gambar dengan kartu kata.

2. Tes lisan

 a. Menceritakan kembali cerita yang didengar.
 b. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa apa yang terjadi jika tidak 

ada petugas kebersihan terhadap pengaruhnya pada kebersihan 
lingkungan.

3. Tes tertulis

 Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Seni Budaya dan Keterampilan dan IPS
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  7
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Kak Ira Pandai Menari
Alokasi Waktu :   4 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
  - IPS : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menunjukkan sikap apresiasif terhadap 

simbol yang terkandung dalam karya 
seni tari nusantara daerah setempat.

• IPS   : Mengenal jenis-jenis pekerjaan.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Seni Budaya dan Keterampilan : 
  Siswa mampu menyebutkan beberapa tari daerah setempat.

 2. IPS : 
  Siswa mampu menyebutkan pekerjaan yang berhubungan dengan 

seni dan budaya.

II.   Materi Pembelajaran

 1. Seni Budaya dan Keterampilan  :  Seni tari nusantara

 2. IPS :  Jenis-jenis pekerjaan

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi

 Seni Budaya dan Keterampilan : menyebutkan beberapa jenis tari.

 IPS : menyebutkan beberapa jenis pekerjaan.
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2.   Kegiatan inti

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Membuat kliping berbagai jenis tarian dan asal daerahnya.
 b. Memasangkan jenis tarian dan daerah asal dengan kartu gambar.

 IPS     

 a. Menyebutkan jenis-jenis pekerjaan.
 b. Menyaksikan VCD atau melihat gambar-gambar  tentang macam-

macam pekerjaan, baik yang berhubungan dengan seni budaya, 
pendidikan, perhubungan, dan lain sebagainya.

3.   Kegiatan akhir

 a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis.

 b. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 c. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 d. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman  11-13.

2. Sarana 

 a. Gambar-gambar  tentang macam-macam pekerjaan baik 
berhubungan dengan seni budaya, pendidikan, dan perhubungan.

 b. Tape recorder, VCD atau DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Membuat kliping.

2.    Tes lisan

 Menyebutkan jenis-jenis pekerjaan.

3.   Tes tertulis

 Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Seni Budaya dan Kesenian dan IPS
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  8
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Kak Ira Pandai Menari
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Kesenian : 2 x 35 menit
  - IPS   : 3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menunjukkan sikap apresiasif terhadap 

simbol yang terkandung dalam karya 
seni tari nusantara daerah setempat.

• Bahasa Indonesia : Menjelaskan melakukan sesuatu 
dengan kalimat yang runtut dan mudah 
dipahami.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Seni Budaya dan Keterampilan : 
  Siswa mampu membuat salah satu perangkat tari yaitu topeng.

 2. Bahasa Indonesia  :   
  Siswa mampu menjelaskan melakukan sesuatu dengan kalimat 

yang runtut dan mudah dipahami.

II.   Materi Pembelajaran

 1. Seni Budaya dan Keterampilan :  Membuat topeng

 2. Bahasa Indonesia :  Melakukan sesuatu

III.  Metode Pembelajaran

 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Langkah awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
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 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang materi yang 
akan diajarkan dengan mengambil contoh melalui kegiatan sehari-
hari.

2. Kegiatan inti

 Seni Budaya dan Keterampilan 

 a. Guru memberikan materi pengantar tentang perangkat-perangkat 
yang diperlukan saat tampil menari.  Salah satu perangkat tersebut 
adalah topeng.

 b. Guru meminta siswa untuk membuat kreasi topeng yang dapat 
digunakan untuk menari.  Sehari atau beberapa hari sebelumnya, 
guru sudah meminta siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan 
yang diperlukan untuk membuat topeng.

 c. Guru menjelaskan langkah-langkah membuat topeng seperti yang 
terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3C.

 Bahasa Indonesia

 a. Guru mempersiapkan sebuah tarian beserta gambar-gambar urutan 
gerakan tarian tersebut.

 b. Guru meminta 2 siswa untuk maju ke depan kelas.  Satu siswa 
menjelaskan cara-cara melakukan gerakan tarian dengan kalimat 
yang runtut dan mudah dipahami berdasarkan gambar yang ada.  
Siswa lainnya mempraktikkan gerakan tarian tersebut.

3. Kegiatan akhir

 a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis.

 b. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 c. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 d. Do’a dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1.   Sumber Belajar

 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
5. 

2.   Sarana 

 Berbagai peralatan untuk membuat topeng dan gambar-gambar gerakan 
tarian.
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Guru meminta siswa untuk membuat kreasi topeng yang dapat 
digunakan untuk menari.

 b. Guru meminta siswa  mempraktikkan gerakan tarian tersebut.

2. Tes tertulis

 Siswa menjelaskan cara-cara melakukan gerakan tarian dengan kalimat 
yang runtut dan mudah dipahami berdasarkan gambar yang ada  
   

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPS dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  9
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema :   Bekerja dengan Penuh Semangat
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPS :  2 x 35 menit 
  - Bahasa Indonesia :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPS : Memahami pentingnya semangat kerja.
• Bahasa Indonesia : Menjawab atau mengajukan pertanyaan tentang isi 

teks agak panjang yang dibaca secara intensif.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPS                  : 
  Siswa mampu memahami pentingnya semangat kerja.

 2. Bahasa Indonesia  : 
 a. Siswa mampu membaca teks dengan lafal dan intonasi yang 

tepat.
 b. Siswa mampu menjawab pertanyaan isi teks secara lisan atau 

tertulis.
 c. Siswa mampu mengajukan pertanyaan sesuai isi teks.

II.   Materi Pembelajaran

 1. IPS :  Pentingnya semangat kerja

 2. Bahasa Indonesia  :  Teks agak panjang (200 kata)

III.  Metode Pembelajaran

 Tanya jawab, unjuk kerja, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran
1.  Langkah awal
 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang materi yang 

akan diajarkan.
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2.  Kegiatan inti

  IPS

 a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bagaimana bentuk 
semangat kerja yang harus dimiliki oleh seseorang.

 b. Guru menjelaskan bentuk-bentuk semangat kerja yang harus dimiliki 
seseorang.

 c. Guru menjelaskan mengapa seseorang harus mempunyai semangat 
kerja dan menjelaskan apa akibatnya jika seseorang tidak mempunyai 
semangat kerja.   

 Bahasa Indonesia  

 a. Setiap siswa membaca teks agak panjang (200 kata) mengenai 
pengenalan jenis-jenis pekerjaan.

 b. Menjawab  pertanyaan berdasar teks secara lisan sesuai dengan 
yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3C halaman 
14-16.

 c. Menuliskan jawaban pertanyaan.
 d. Tanya jawab yang berhubungan dengan isi teks.

3. Kegiatan akhir

 1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis. 

 2. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 3. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 4. Do’a dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 14-16.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Siswa membaca bacaan di depan kelas.

2. Tes lisan

 Membaca teks agak panjang (200 kata) mengenai pengenalan jenis-
jenis pekerjaan.

3. Tes tertulis

 Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Keterampilan, 
dan PKn

Kelas/Semester : III/2
Pertemuan ke- :  10
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema               :   Bekerja dengan Penuh Semangat
AlokasiWaktu          :  7 x 35 menit
 • Bahasa Indonesia   : 3 x 35 menit
 • Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
 • PKn   :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Bahasa Indonesia   : Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang 

disampaikan secara lisan.
• Seni Budaya dan Keterampilan  :  Menyanyikan lagu anak-anak.
• PKn   :  Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga 

diri.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia   : 

  Siswa mampu mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang 
disampaikan secara lisan.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan  : 

  Siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul ”Anak 
Gembala.”

 3. PKn   :

  Siswa mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan harga 
diri.

II.   Materi Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia   : Cerita anak 

 2. Seni Budaya dan Keterampilan  :  Lagu anak-anak

 3. PKn   : Perilaku harga diri

III.  Metode Pembelajaran

 Unjuk kerja, tes lisan, dan tes tertulis
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Langkah awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang materi yang 

akan dipelajari. 

2.   Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia

 a.   Guru menyiapkan sebuah cerita dari sebuah majalah atau buku lain 
yang isi ceritanya tentang semangat kerja.

 b.   Guru membacakan cerita tersebut dan siswa mendengarkan sambil 
mencatat beberapa hal penting yang menjadi pokok pikiran cerita.  
Siswa juga diminta mencatat bagaimana sifat masing-masing tokoh 
dalam cerita tersebut.

 c.   Jika siswa masih kurang paham, guru dapat meminta siswa 
membaca cerita tersebut secara bergantian.

 d. Guru menanyakan secara lisan kepada siswa kemudian siswa 
menjawabnya untuk mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang 
telah dibacakan.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru memberikan sedikit pengantar sebelum menyanyikan lagu 
”Anak Gembala.”

 b. Guru menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul ”Anak Gembala” 
kemudian meminta siswa untuk mengikutinya.

 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas satu per satu atau 
secara berkelompok untuk menyanyikan lagu anak-anak.

 d. Guru meminta siswa untuk menghayati lagu ”Anak Gembala” sesuai 
syairnya yang kurang lebih sesuai dengan tema semangat kerja.

 PKn   

 a. Siswa memperhatikan gambar di halaman 15 Buku Aku Senang 
Belajar Tematik Jilid 3C, kemudian siswa diminta berkomentar 
dimana guru mengarahkan untuk komentar siswa diarahkan ke dalam 
bentuk mencerminkan harga diri, apa pun jenis pekerjaannya.

 b. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa apa pun jenis pekerjaan 
seseorang, ia harus tetap mempunyai harga diri dan jangan minder 
sehingga ia tetap bekerja dengan penuh semangat.

 c. Menyaksikan film anak/kartun yang menceritakan tentang harga diri 
meskipun mempunyai jenis pekerjaan apa pun.
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3.   Kegiatan akhir
 a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 b. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 c. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran.
 d. Do’a dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1.   Sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 15.

2.   Sarana
 Majalah atau buku cerita.

VI. Penilaian

1.   Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa membaca cerita secara bergantian.
 b. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas satu per satu atau 

secara berkelompok untuk menyanyikan lagu anak-anak.

2.   Tes lisan
 a. Guru menanyakan secara lisan kepada siswa kemudian siswa 

menjawabnya untuk mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang 
telah dibacakan.

 b. Siswa diminta berkomentar dimana guru mengarahkan untuk 
komentar siswa diarahkan ke dalam bentuk mencerminkan harga 
diri, apa pun jenis pekerjaannya.

3.   Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  PKn
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  11
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema :  Memiliki Harga Diri dengan Menampilkan  Sifat-

sifat Terpuji
Alokasi Waktu        :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
PKn : Mengenal pentingnya memiliki harga diri

I.  Tujuan Pembelajaran  

 PKn  :  

 Siswa mampu mengenal pentingnya memiliki harga diri.

II.   Materi Pembelajaran

 PKn :  Pentingnya memiliki harga diri

III.  Metode Pembelajaran

 Tanya jawab dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Langkah awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang materi yang 

akan diajarkan melalui contoh yang sering terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari.

2. Kegiatan inti 

 a. Menyebutkan pentingnya harga diri.
 b. Mengisi daftar tabel pengamatan pribadi (skala sikap) tentang hal-hal 

yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti berbohong 
kepada orang tua atau berperilaku baik untuk mendapat pujian, 
berteman dengan semua orang dengan tidak memandang miskin 
maupun kaya, dan sebagainya  dengan komentar pilihan setuju, 
tidak setuju, atau setuju sekali.
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 c. Membahas daftar pengamatan (skala sikap) dan membedakan sifat-
sifat yang harus ditinggalkan dan dipertahankan untuk menentukan 
pentingnya sifat memiliki harga diri.

3. Kegiatan akhir

 a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis. 

 b. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 c. Review pembelajaran tematik 1 mata pelajaran. 
 d. Do’a dan pulang bersama.

V.    Sumber Belajar

 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Ganeca Exact, halaman 
17-19.

 2. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Ganeca Exact, halaman 7.
 
VI. Penilaian

1. Tes lisan

 Menjawab  pertanyaan guru yang berhubungan dengan materi pentingnya 
memiliki harga diri.

2. Tes tertulis

 Mengisi daftar tabel pengamatan pribadi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  PKn dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  12
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema :  Memiliki Harga Diri dengan Menampilkan  Sifat-

sifat Terpuji
Alokasi Waktu        :  5 x 35 menit
                        - PKn   :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia   :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
PKn   : Mengenal pentingnya memiliki harga diri.
Bahasa Indonesia : Menjawab atau mengajukan pertanyaan tentang isi 

teks agak panjang yang dibaca secara intensif.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. PKn :  
  Siswa mampu menjelaskan contoh-contoh hal yang dapat merusak 

harga diri.

 2. Bahasa Indonesia :  
  Siswa mampu menjawab atau mengajukan pertanyaan tentang isi 

teks agak panjang yang dibaca secara intensif.

II.   Materi pembelajaran

 1. PKn :  Pentingnya memiliki harga diri

 2. Bahasa Indonesia :  Wacana teks agak panjang
 

III.  Metode Pembelajaran

 Unjuk kerja, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Langkah awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi:
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang harga diri dan 

contoh-contohnya.
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2. Kegiatan inti

 PKn 

 a. Guru menyiapkan sebuah cerita yang diambil dari suatu majalah 
atau buku cerita yang bertemakan tentang hal-hal yang dapat 
merusak harga diri.

 b. Guru menanyakan apa saja hal-hal yang dapat merusak harga diri 
berdasarkan cerita.  

 c. Guru menceritakan pengalaman atau hal-hal yang bisa merusak 
harga diri.

 d. Guru menanyakan apa akibatnya jika harga diri seseorang telah 
rusak.

 Bahasa Indonesia 

 a. Setiap siswa membaca teks agak panjang (200 kata) mengenai 
materi mengenal pentingnya memiliki harga diri sesuai dengan isi 
buku materi Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3C halaman 17-19.

 b. Menjawab  pertanyaan berdasar teks secara lisan.
 c. Menuliskan jawaban pertanyaan.
 d. Tanya jawab yang berhubungan dengan teks bacaan.

3. Kegiatan akhir

 a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 
lisan dan tertulis.

 b. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 c. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 d. Do’a dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1.   Sumber belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 17-19.

2.   Sarana

 Buku cerita atau majalah
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VI.  Penilaian

1. Unjuk kerja

  Membaca teks agak panjang, memberi saran 

2. Tes lisan

 a. Guru menanyakan apa saja hal-hal yang dapat merusak harga diri 
berdasarkan cerita.

 b. Guru menanyakan apa akibatnya jika harga diri seseorang telah 
rusak.

 c. Tanya jawab yang berhubungan dengan teks bacaan.

3. Tes tertulis

 Menuliskan jawaban pertanyaan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata pelajaran :  PKn dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  13
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Menghargai dan Mengenal Diri Sendiri
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - PKn :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• PKn     : Memberi contoh bentuk harga diri, seperti 

menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan 
kekurangan diri sendiri dan orang lain.

• Bahasa Indonesia :  Menjawab atau mengajukan pertanyaan tentang isi 
teks agak panjang yang dibaca secara intensif.

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. PKn   :
  a. Siswa mampu menghargai diri sendiri dengan menerapkan 

perbuatan terpuji dalam kebiasaan sehari-hari.
  b. Siswa mampu menyebutkan beberapa contoh perbuatan terpuji 

yang biasa mereka lakukan sebagai cara menghargai diri  
sendiri.

 2. Bahasa Indonesia :
  Siswa mampu menjawab atau mengajukan pertanyaan tentang isi 

teks agak panjang.

II.   Materi Pembelajaran

 1. PKn :  Bentuk harga diri 

 2. Bahasa Indonesia :  Wacana/teks cerita pendek (cerpen)

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi :
 Bahasa Indonesia dan PKn : tanya jawab tentang cerita pendek yang 

dibaca.

2. Kegiatan inti

 PKn

 a. Mendengarkan pembacaan cerita anak yang telah disiapkan, terutama 
cerita anak yang mengandung pesan moral agar anak terbiasa 
melakukan perbuatan terpuji dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
cara menghargai diri sendiri. Misalnya, pentingnya membuang 
sampah pada tempatnya, pentingnya menaati peraturan sekolah, 
atau pentingnya menghormati guru dan teman di sekolah.

 b. Menjelaskan isi cerita  untuk menemukan pesan dalam cerita 
tersebut.

 c. Menjawab pertanyaan tentang watak tokoh yang terdapat dalam 
cerita dan rangkaian sebab akibat yang dialami tokoh.

 d. Menanggapi watak tokoh secara lisan dengan memilih mana 
watak tokoh yang disukai dan tidak disukai serta mengemukakan 
alasannya.

 e. Mendiskusikan perbuatan terpuji yang siswa sering lakukan dalam 
kehidupan mereka sehari-hari dalam suatu diskusi kelompok.

 f. Menjawab pertanyaan tentang akibat yang diperoleh dari perbuatan 
tidak terpuji yang dilakukan. Misalnya, terlambat datang ke sekolah 
akan mendapat sanksi  atau suka mengganggu teman akan dijauhi 
teman.

 Bahasa Indonesia

 a. Membuat daftar kata-kata sulit dari teks cerita.
 b. Membuat kamus mini dari kata-kata sulit.
 c. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Do’a dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1.   Sumber belajar

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact 
halaman 20- 23.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
8.

2.   Sarana 

 a. Buku cerita anak
 b. Tape recorder, VCD atau DVD

VI. Penilaian

1.  Unjuk kerja
     Mendengarkan pembacaan cerita pendek.

2.  Tes lisan

     Tanya jawab tentang kata-kata sulit dan tanya jawab tentang tokoh-
tokoh dalam cerita.

3.  Tes tertulis

 a. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
 b. Membuat laporan tertulis dari hasil diskusi kelompok.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  PKn, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  14
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Menghargai dan Mengenal Diri Sendiri
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - PKn : 2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• PKn  :  Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai  

diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri 
sendiri dan orang lain.

• Bahasa Inggris :  Melafalkan dan menuliskan kata-kata yang 
menunjukkan sifat terpuji dan tidak terpuji dalam 
bahasa Inggris.

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak berjudul 
”Peramah dan Sopan.”

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. PKn   :

  Siswa mampu mengakui kelebihan dan kekurangan  diri sendiri 
sebagai contoh bentuk harga diri.

 2. Bahasa Inggris : 

  a. Siswa mampu melafalkan kata sifat terpuji dan tidak terpuji 
serta memahami    makna tiap-tiap kata tersebut

  b. Siswa mampu memilih kata sifat yang terpuji atau tidak terpuji 
berdasarkan tampilan gambar yang tersedia.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan   :

  Siswa dapat menyanyikan lagu anak “Peramah dan Sopan” dengan 
baik dan menghayati isi lagu tersebut.

II.   Materi Pembelajaran

 1. PKn :  Kelebihan dan kekurangan diri sendiri
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 2. Bahasa Inggris :  Daftar kata yang menunjukkan kata sifat 
terpuji dan tidak terpuji

 3. Seni Budaya dan Keterampilan : Lagu anak ”Peramah dan 
Sopan” ciptaan Pak Dal.

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Langkah awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi : Guru memberi pengantar berupa cerita bahwa setiap 

orang memiliki kelebihan dan kekurangan. 

2.  Kegiatan inti

 PKn

 a. Membandingkan sifat yang memiliki harga diri serta sebaliknya serta 
contoh masing-masing sifat berdasarkan gambar.

 b. Menuliskan kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman 
sebangku.

 c. Menanyakan perasaan siswa tentang kelebihan dan kekurangan 
yang dimilikinya.

 d. Menanyakan apa yang sebaiknya dilakukan siswa berdasarkan 
kelebihan yang dimilikinya.

 e. Menanyakan apa yang sebaiknya dilakukan siswa berdasarkan 
kekurangan yang dimilikinya.

 f. Menanyakan akibat yang akan diperoleh siswa jika berlaku sombong 
akan kelebihan yang dimilikinya atau sebaliknya merasa rendah diri 
akan kekurangan yang dimilikinya.

 Bahasa Inggris

 a. Mengenalkan beberapa kata sifat yang menunjukkan sifat terpuji, 
seperti rajin, sopan, rapi, cermat, hemat, jujur, disiplin, bertanggung 
jawab, ramah, dan suka membantu teman.

 b. Mengenalkan beberapa kata sifat yang menunjukkan sifat tidak 
terpuji, seperti malas, kurang sopan, nakal, tidak jujur, ceroboh, 
suka berbohong, atau suka mengejek teman.

 c. Menjelaskan sifat terpuji harus dimiliki siswa sebagai bentuk harga 
diri.
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 d. Memilih kata sifat yang tepat berdasarkan tampilan gambar yang 
tersedia.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru memberikan pengantar tentang pentingnya menerapkan sifat 
terpuji dalam kehidupan sehari-hari.

 b. Guru menyanyikan lagu yang berjudul ”Peramah dan Sopan.”
 c. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu anak-anak secara 

bergantian ke depan kelas.
 d. Guru meminta siswa pada saat menyanyikan lagu tersebut, siswa 

dapat mengiringinya dengan menggerakkan bagian tubuhnya.

3.   Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Do’a dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  :

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 20 – 23. 

 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 9.

2. Sarana :

 Gambar-gambar yang menunjukkan perbuatan terpuji/sifat terpuji dan 
tidak terpuji.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Maju ke depan kelas membandingkan sifat yang memiliki harga 
diri serta sebaliknya serta contoh masing-masing sifat berdasarkan 
gambar

 b. Maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu anak “Peramah dan 
Sopan.”
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2. Tes lisan

 Menjawab  pertanyaan berdasar teks.

3.  Tes tertulis

 Menuliskan kekurangan dan kelebihan sendiri dan teman sebangku.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................



43Untuk SD Kelas 3 Semester 2

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  PKn, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  15
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Menghargai dan Mengenal Diri Sendiri
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - PKn :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris      :  1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran
• PKn   : Memberi contoh bentuk harga diri, seperti 

menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan 
kekurangan diri sendiri dan orang lain.

• Bahasa Indonesia : Menceritakan pengalaman yang mengesankan 
dengan menggunakan kalimat yang runtut dan 
mudah dipahami.

• Bahasa Inggris   : Melafalkan percakapan sederhana untuk 
mengenalkan ucapan sopan santun silakan  (please) 
dan terima kasih (thank you).

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. PKn    :   

  Siswa mampu memberi contoh bentuk-bentuk harga diri berdasarkan 
pengalaman sehari-hari.

 2. Bahasa Indonesia : 

  Siswa mampu menceritakan pengalaman yang mengesankan 
dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

 3. Bahasa Inggris : 

  Siswa mampu melafalkan percakapan sederhana untuk mengenalkan 
ucapan sopan santun silakan  (please) dan terima kasih (thank 
you).

II.   Materi Pembelajaran

 1. PKn :  Contoh bentuk harga diri dalam kehidupan 
sehari-hari
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 2. Bahasa Indonesia :  Cerita pengalaman

 3. Bahasa Inggris : Teks percakapan sederhana.

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Guru memberi pengantar tentang beberapa contoh bentuk-bentuk 

harga diri dalam kehidupan sehari-hari yang dialami siswa.

2.  Kegiatan Inti

 PKn

 a. Guru menanyakan contoh bentuk-bentuk harga diri yang dialami 
siswa sehari-hari.

 b. Guru menanyakan manfaat dari disiplin diri, jujur ketika ujian (tidak 
menyontek), dan tidak suka mengejek teman.

 c.  Menentukan beberapa jenis kegiatan apakah termasuk perbuatan 
terpuji atau tidak terpuji.

 Bahasa Indonesia

 a. Menceritakan pengalaman yang berkesan terutama pengalaman 
yang berhubungan dengan perbuatan terpuji yang dilakukan dan 
manfaat yang dirasakan dari perbuatan tersebut atau sebaliknya 
pengalaman pernah melakukan perbuatan tidak terpuji dan akibat 
yang dirasakan dari perbuatan tersebut.

 b. Menceritakan pengalaman yang berkesan dengan kalimat yang 
runut dan mudah dimengerti secara bergantian di depan kelas.

 Bahasa Inggris

 a.  Guru memberi contoh pelafalan sederhana yang memuat kata 
silakan dan terima kasih dalam bahasa Inggris. 

  Sebagai contoh, perhatikan percakapan sederhana berikut ini.
  Maya :  Good morning Lala, how are you?
  Lala  :  I’m fine, thanks. Please come in.
  Maya :  Thank you.
  Lala  :  Please sit down, Maya.
 b. Melakukan percakapan sederhana tersebut bersama teman 

sebangku secara bergantian di depan kelas.
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 c. Guru menjelaskan perlunya berbicara yang sopan dan santun, 
seperti terbiasa mengucapkan kata silakan dan terima kasih sebagai 
bentuk harga diri.

3.   Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Do’a dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar 

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 20 – 23.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Maju ke depan kelas untuk menceritakan pengalaman yang 
berkesan.

 b. Maju ke depan kelas untuk melakukan percakapan sederhana 
bahasa Inggris.

2. Tes lisan

 Menjawab pertanyaan tentang contoh-contoh bentuk harga diri yang 
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari siswa.

3. Tes tertulis

 Menentukan jenis kegiatan yang termasuk perbuatan terpuji dan tidak 
terpuji.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester : III/2
Pertemuan ke- :  16
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Ayo Kita Belajar tentang Gerak Benda 
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - IPA :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 
   2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA :  Mengetahui berbagai macam gerak benda.
• Bahasa Indonesia  : Menjawab atau mengajukan pertanyaan tentang isi 

teks   agak panjang (150—200 kata) yang dibaca 
secara intensif.

• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengekspresikan diri melalui gambar 
imajinatif mengenai alam sekitar.

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. IPA :  

  Siswa mampu menunjukkan berbagai gerak benda melalui percobaan. 
Misalnya, menggelinding, jatuh, mengalir, memantul, dan berputar.

 2. Bahasa Indonesia  : 

 a. Siswa mampu membaca teks dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.

 b. Siswa mampu menjawab pertanyaan isi teks secara lisan atau 
tertulis.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan  :

 a. Siswa mampu mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif 
mengenai alam sekitar, terutama menggambar yang menunjukkan 
gerak benda di alam.

 b. Siswa mampu menjelaskan gerak benda di alam yang 
digambarkannya. 
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II.   Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Macam–macam  gerak benda
 2. Bahasa Indonesia :  Teks agak panjang (150—200 kata)
 3. Seni Budaya dan Keterampilan : Gambar yang menunjukkan 

gerak benda di alam.

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersesi : Guru memberi pengantar berupa menguraikan beberapa 

contoh benda-benda yang ada di sekitar siswa yang bergerak.

2.  Kegiatan inti

 IPA  

 a. Mengajak siswa melakukan pengamatan di luar kelas, misalnya di 
bawah pohon rindang depan kelas atau di halaman sekolah sampai 
di depan jalan sekolah.

 b. Melakukan pengamatan dan mencatat benda-benda di sekitar 
sekolah yang bergerak. Misalnya, gerak pepohonan dan gerak laju 
kendaraan di depan sekolah.

 c. Melakukan tanya jawab dari hasil pengamatan.
 d. Menyimpulkan hasil pengamatan.
 e. Mengajak siswa ke dalam kelas kembali dan mendemonstrasikan 

gerak menggelinding, jatuh, mengalir, memantul, dan berputar dengan 
beberapa benda percobaan yang telah disiapkan sebelumnya.

 f. Menggerakkan benda yang berbeda dalam berat dan ringannya, 
bentuk permukaan halus maupun kasar.

 g. Membedakan gerak benda dengan menggunakan tabel pengamatan 
benda dapat mengelinding, tidak menggelinding, memantul, atau 
tidak memantul.

 Bahasa Indonesia

 a. Setiap siswa membaca teks agak panjang (150--200 kata) mengenai 
gerak benda.

 b. Menjawab  pertanyaan berdasar teks secara lisan.
 c. Menuliskan jawaban pertanyaan.
 d. Tanya jawab yang berhubungan dengan teks bacaan.
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 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru menanyakan beberapa contoh benda-benda yang bergerak di 
sekitar berdasarkan pengamatan atau pengalaman siswa.

 b. Guru meminta siswa menggambar imajinatif benda di alam yang 
bergerak itu. Misalnya, menggambar pohon yang tertiup angin, air 
terjun, layang-layang, sepak bola, kincir angin, atau kendaraan.

 c. Mewarnai gambar sesuai dengan kreatifitas siswa.
 d. Memajang gambar hasil karya siswa di majalah dinding sekolah.

3.   Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Do’a dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 24-28. 

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact,  halaman 
10.

2. Sarana 

 a. Lingkungan di luar kelas, misalnya di halaman sekolah.
 b. Macam-macam benda untuk keperluan demonstrasi di kelas.
 c. Buku gambar, pensil warna, atau krayon. 
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Demonstrasi gerak menggelinding, jatuh, mengalir, memantul dan 
berputar.

 b. Hasil menggambar imajinatif benda di alam yang bergerak

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang gerak benda.

3.  Tes tertulis

 Menulis hasil pengamatan benda-benda yang bergerak di lingkungan 
sekitar.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  17
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Ayo Kita Belajar tentang Gerak Benda 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
Bahasa Indonesia    :  Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, 

dilihat, atau didengar.

I.   Tujuan Pembelajaran

 Bahasa Indonesia  :  
 Siswa mampu menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau 

didengar.

II. Materi Pembelajaran

  Bahasa Indonesia :   Peristiwa yang pernah dialami

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan awal

 Apersepsi : Guru menanyakan peristiwa apa saja yang dialami, dilihat, 
dan didengar siswa sepanjang perjalanan menuju sekolah dihubungkan 
juga dengan gerak benda yang mereka temukan dalam peristiwa itu.

2.  Kegiatan Inti

 a. Menceritakan peristiwa yang dialami, dilihat, dan didengar yang 
dihubungkan dengan gerak benda yang ditemukan dalam perjalanan 
menuju sekolah. Misalnya, berangkat ke sekolah naik sepeda. 
Sepeda digerakkan oleh roda sepeda yang berputar.

 b. Menceritakan peristiwa tersebut secara bergantian di depan kelas.
 c. Menyimpulkan beberapa gerak benda yang biasa dijumpai siswa 

sepanjang perjalanan menuju sekolah.
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3.   Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Review pembelajaran yang telah dilakukan.
 e. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 24-28.

2. Sarana 

 Tape recorder atau VCD/DVD untuk merekam penampilan bercerita 
siswa di kelas.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Maju ke depan kelas menceritakan peristiwa yang dialami.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang materi yang telah diajarkan. 

3. Tes tertulis

 Menuliskan jawaban pertanyaan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  18
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Ayo Kita Belajar tentang Gerak Benda 
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  3 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA :  Mengetahui berbagai macam gerak benda 
• Bahasa Inggris     :  Melafalkan kata-kata yang menunjukkan gerak 

benda dan Memahami makna tiap-tiap kata 
tersebut.

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. IPA   :    
  Siswa mampu menunjukkan berbagai gerak benda melalui percobaan, 

misalnya, menggelinding, jatuh, mengalir, memantul, dan berputar.

 2. Bahasa Inggris  :
  Siswa mampu melafalkan kata-kata yang menunjukkan gerak benda 

dan memahami makna tiap-tiap kata tersebut.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Macam gerak benda

 2. Bahasa Inggris  :  Melafalkan beberapa kata yang berhubungan 
dengan gerak benda dan memahami 
maknanya

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
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 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang bola akan bergerak apabila 
ditendang, dan lain sebagainya.

2.  Kegiatan Inti

 IPA   

 a. Siswa secara berkelompok dengan tema yang berbeda membuat  
model benda yang mudah bergerak dan tidak mudah bergerak 
dengan berbagai permukaan, seperti membuat papan luncur yang 
permukaannya halus atau kasar dengan balok atau bola.

 b. Mendemonstrasikan model untuk percobaan gerak benda.
 c. Tanya jawab antara guru dan kelompok  atau antara kelompok satu 

dengan kelompok lain.
 d. Membuat laporan percobaan model kelompok.
 e. Membedakan dan membandingkan hasil percobaan tiap 

kelompok.
 f. Tanya jawab tentang hal yang mempengaruhi gerak benda.
 g. Menyimpulkan hasil percobaan.

 Bahasa Inggris 

 a. Memerhatikan beberapa gambar yang menunjukkan gerak benda. 
Misalnya, gambar bola yang sedang ditendang, kelapa yang jatuh 
dari pohonnya, atau mobil yang sedang melaju.

 b. Melafalkan kata gerak benda tersebut yang tertera di bawah 
gambar masing-masing. Misalnya, to turn  ‘berputar’ atau to bound  
‘memantul’.

 c. Memahami setiap kata yang telah dilafalkan.
 d. Mencocokkan kata yang menunjukkan gerak benda dengan 

gambarnya.

3.   Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Review mata pelajaran yang telah dipelajari.
 e. Doa dan pulang bersama
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 24-28.

2. Sarana 

 a. Benda-benda untuk melakukan percobaan gerak benda.
 b. Gambar-gambar yang menunjukkan gerak benda.
      c. Tape recorder, VCD atau DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Melakukan percobaan
 b. Mengamati gambar-gambar gerak benda

2. Tes lisan

 Tanya jawab isi teks.

3. Tes tertulis

 Menuliskan jawaban pertanyaan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan IPS
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  19
Tema :  Jenis-Jenis Pekerjaan  
Subtema :  Pamanku Seorang Penjual Martabak
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - Matematika :  2 x 35 menit
  - IPS  :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Matematika :  Mengenal pecahan sederhana.
• IPS :  Mengenal jenis-jenis pekerjaan.

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika :  
  Siswa mampu mengetahui pecahan sederhana (misalnya, setengah, 

seperempat, sepertiga, dan seperenam).

 2. IPS :  
  Siswa mampu mengenal jenis pekerjaan sebagai pedagang 

makanan, minuman, dan buah-buahan di sekitar sekolah dan di 
sekitar rumah.

II.   Materi Pembelajaran

 1. Matematika :  Pecahan sederhana

 2. IPS :  Jenis-jenis pekerjaan

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi dengan tanya jawab benda yang dilihat/kue/buah yang 
dipotong membentuk bilangan pecahan.
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2. Kegiatan inti

 Matematika

 a. Menanamkan konsep pecahan dengan menggunakan benda.
 b. Membagi martabak menjadi 2 bagian sama besar untuk mengenalkan 

pecahan ½.
 c. Membagi kue menjadi 3 bagian sama besar untuk mengenalkan 

pecahan 1/3, dan seterusnya.
 d. Menemukan dan menunjukkan nilai pecahan ½ dari 1 buah jeruk 

yang dibelah menjadi 2 bagian sama besar.
 e. Membedakan pembilang dan penyebut dalam sebuah pecahan.

 IPS

 a. Mengenalkan jenis pekerjaan sebagai pedagang, seperti pedagang 
makanan, minuman, dan buah-buahan.

 b. Menyebutkan beberapa contoh pedagang yang ada di sekolah dan 
di sekitar rumah. Misalnya, pedagang air mineral, bubur ayam, kue, 
makanan ringan, martabak, buah-buahan, dan bakso.

 c. Menanyakan apa yang dilakukan pedagang dihubungkan dengan 
konsep pecahan. Misalnya, apa yang dilakukan pedagang martabak 
pada martabaknya yang akan dibungkusnya atau bagaimana 
pedagang durian membelah duriannya. Pedagang minuman mengisi 
gelas dengan sirup secara penuh atau setengah gelas. Terakhir, 
bagaimana pedagang buah keliling membelah buah pepaya, 
semangka, nanas, atau melon.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 29-38. 

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 3C, 
halaman 11.
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2. Sarana 

 a. Berbagai macam benda yang mudah dipotong, bongkar pasang. 
 b. Lingkungan sekitar sekolah dan rumah.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menemukan dan menunjukkan nilai pecahan.

2. Tes lisan

 Membedakan pembilang dan penyebut.

3. Tes tertulis

 Menyimpulkan isi teks.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  20
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Pamanku Seorang Penjual Martabak
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Matematika :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Matematika :  Mengenal pecahan sederhana. 
• Bahasa Indonesia :  Menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari 

pembacaan teks drama anak yang didengarnya.

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika : 
     Siswa mampu membaca dan menulis lambang bilangan.

 2. Bahasa Indonesia : 
  Siswa mampu menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari 

pembacaan teks drama anak yang didengarnya.

II.   Materi Pembelajaran

 1. Matematika :  Pecahan sederhana

 2. Bahasa Indonesia :  Pola kalimat sederhana pada drama anak

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan menceritakan beberapa benda di sekitar memiliki 

beraneka ragam bentuk dan dapat dibagi kembali menjadi beberapa 
bagian, misalnya menjadi setengah bagian atau seperempat 
bagian.
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2. Kegiatan inti

 Matematika

 a. Membaca lambang bilangan dari peragaan gambar. Contoh:
  Gambar 1 jeruk dibagi 4 bagian sama besar dibaca seperempat 

bagian.
       Gambar 1 kue dibagi menjadi 2 bagian sama besar dibaca setengah 

bagian.    
 b. Membilang pecahan dalam kata-kata.
 c. Menulis lambang bilangan dari peragaan gambar. Contoh :
      Gambar 1 lingkaran terbagi menjadi 2 bagian sama besar ditulis 

½. 
      Gambar 1 persegi terbagi menjadi 4 bagian sama besar ditulis ¼.  

 Bahasa Indonesia

 a. Mendengarkan dialog cerita anak yang diperankan empat orang 
tokoh yang dibacakan oleh guru di depan kelas. Cerita anak tersebut 
berkisah tentang pembagian buah melon atau kue bolu. Perhatikan 
contoh dialog berikut ini. (Dialog ini hanya sebagai contoh, guru 
dapat menyusun dialog atau mencari naskah drama yang 
menarik lainnya tentang tema konsep pecahan).

Buah Melon

  (Rina, Lala, Doni, dan Rudi terlihat tekun mengerjakan tugas kelompok 
di ruang tamu rumah Rina).

 Doni :  Akhirnya, tugas ini selesai juga ya.
 Rina :  Teman-teman jangan pulang dulu ya. Tadi, Ibu membeli 

buah melon. Kalian suka kan buah melon?
 Rudi :  Wah, saya suka buah melon.
 (Rina masuk ke dalam mengambil buah melon yang sudah dipotong ibu 

menjadi empat bagian).
 Lala :  Ini yang dinamakan pembagian yang adil.
 Doni :  Iya, semua anak mendapat bagian melon yang sama.
 Rini :  Ibuku telah membagi buah melon menjadi empat bagian 

yang sama besarnya.
 Rudi :  Jadi, masing-masing mendapat seperempat bagian 

melon.
 Lala :  Seratus buat Rudi.
 (Semua anak tertawa riang melihat ulah Lala sambil menikmati buah 

melon yang manis dan segar).



60 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

 b. Menjelaskan isi drama.
 c. Menirukan dialog pada cerita anak dalam kelompok masing-

masing.
 d. Memerankan dialog dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat 

di depan kelas secara bergantian.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V. Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 29-38.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
12.

2. Sarana 

 a. Gambar-gambar untuk mendukung penjelasan konsep pecahan.
 b. Tape recorder, VCD atau DVD untuk merekam tampilan drama tiap-

tiap kelompok.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menirukan dialog.
 b. Memerankan dialog di depan kelas.

2. Tes lisan

 Menjawab pertanyaan secara lisan.

3. Tes tertulis

 Menulis lambang bilangan.
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris dan Matematika 
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  21
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan  
Subtema :  Pamanku Seorang Penjual Martabak
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Bahasa Inggris    :  2 x 35 menit
  - Matematika        :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Bahasa Inggris :  Melafalkan nama buah-buahan dalam bahasa 

Inggris dengan lafal dan intonasi yang tepat.
• Matematika :  Mengenal pecahan sederhana. 
                                                  

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. Bahasa Inggris : 
  Siswa mampu melafalkan nama buah-buahan dalam bahasa Inggris 

dengan lafal dan intonasi yang tepat.

 2. Matematika   :   
  Siswa mampu menyajikan nilai pecahan menggunakan berbagai 

bentuk gambar dan sebaliknya.

II.   Materi Pembelajaran

 1. Bahasa Inggris   :  Nama buah-buahan

 2. Matematika :  Pecahan sederhana

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Guru memberi pengantar mengenai beberapa jenis buah dan 

namanya dalam bahasa Inggris.
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2. Kegiatan inti

 Bahasa Inggris

 a. Mengenalkan nama buah-buahan dalam bahasa Inggris, seperti 
buah semangka, pepaya, melon, jeruk, atau apel beserta tampilan 
gambarnya atau berupa tampilan VCD.

 b. Melafalkan nama buah-buahan itu secara perorangan dan bersama-
sama dengan lafal dan intonasi yang tepat.

 c. Mengenalkan buah-buahan itu dalam tiga bagian yang berbeda 
dalam bahasa Inggris disertai gambarnya. Misalnya, satu bagian 
semangka, setengah bagian semangka, dan seperempat bagian 
semangka.

 d. Menunjukkan gambar yang tepat dari nama bagian buah (sebuah, 
setengah, atau seperempat) yang disebutkan guru.

 Matematika

 a. Menyatakan pecahan dalam bentuk gambar yang diarsir.
 b. Memasangkan gambar dengan nilai pecahannya.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Do’a dan pulang bersama.

V.   Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 29-36.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
13. 

2. Sarana 

 a. Pecahan  dalam bentuk gambar.
 b. Gambar buah-buahan.
 c. VCD atau DVD yang memperlihatkan gambar buah-buahan.
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Memasangkan gambar dengan bentuk pecahannya.
 b. Melafalkan nama buah-buahan dalam bahasa Inggris.
 c. Menunjuk gambar yang sesuai dengan nama bagian buah yang 

disebutkan guru.

2. Tes lisan

 a. Menyatakan pecahan.
 b. Melafalkan nama buah-buahan dan bentuk utuh atau berupa bagian-

bagian. Misalnya, setengah atau seperempat.

3. Tes tertulis
Melaporkan hasil observasi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika, PKn, dan Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  22
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema  :  Pamanku Seorang Penjual Martabak 
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - Matematika :  3 x 35 menit
  - PKn :  2 x 35 menit
  - Seni Budaya  dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Matematika :  Mengenal pecahan sederhana. 
• PKn   : Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di 

lingkungan masyarakat sekitar.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak ”Naik Delman.”     

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika  : 
  Siswa mampu menyajikan nilai pecahan menggunakan berbagai 

bentuk gambar dan sebaliknya.

 2. PKn    : 
  Siswa mampu melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di 

lingkungan masyarakat sekitar, misalnya aturan mengantri saat kita 
membeli sesuatu.

  
 3. Seni Budaya dan Keterampilan  :
  Siswa mampu menyanyikan lagu anak ”Naik Delman” dengan 

baik.

II. Materi Pembelajaran

 1. Matematika :  Pecahan sederhana

 2. PKn  : Aturan yang berlaku di masyarakat

 3. Seni Budaya dan Keterampilan :  Lagu anak ”Naik Delman”
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III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi tanya jawab tentang membuat bagian-bagian dari benda 

yang utuh.

2. Kegiatan inti

 Matematika 

 Membuat bagan pecahan dari ¼, ½, 1 bagian dan lain-lain melalui 
gambar makanan, minuman, dan buah-buahan.

 
 PKn

 a. Guru memberikan pengantar bahwa kita seringkali membeli sesuatu 
yang pembelinya banyak.

 b. Guru menanyakan kepada siswa saat membeli apa saja yang 
pembelinya banyak.

 c. Guru menjelaskan bahwa pada saat kita membeli sesuatu yang 
pembelinya banyak kita harus mengantri.

 d. Guru menjelaskan bahwa mengantri merupakan salah satu bentuk 
aturan yang berlaku di masyarakat.

 e. Guru menjelaskan mengapa kita harus membudayakan antri dan 
tidak boleh saling serobot.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru memberikan pengantar tentang pekerjaan bidang jasa sebagai 
penarik delman.

 b. Guru menyanyikan lagu yang berjudul ”Naik Delman.”
 c. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu anak-anak secara 

bergantian ke depan kelas.
 d. Guru meminta siswa pada saat menyanyikan lagu tersebut, siswa 

dapat mengiringinya dengan menggerakkan bagian tubuhnya.
 e. Guru menerangkan jenis pekerjaan bidang jasa angkutan lainnya, 

seperti sopir angkutan umum, masinis kereta api, pilot, tukang ojeg, 
dan nahkoda kapal laut.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Do’a dan pulang bersama.

V. Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 29-38. 

      
2. Sarana 

 a. Gambar-gambar yang memperlihatkan konsep pecahan.
 b. Tape recorder, VCD atau DVD

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Membuat bagan pecahan.
 b. Menyanyikan lagu ”Naik Delman.”

2. Tes lisan

 Menyebutkan contoh-contoh.

3. Tes tertulis

 Menjawab pertanyaan secara tertulis.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  23
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema  :  Pamanku Seorang Penjual Martabak
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
Bahasa Indonesia : Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 

pengalaman teman yang didengar.
 

I.  Tujuan Pembelajaran

 Bahasa Indonesia   :

 Siswa mampu memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 
pengalaman teman yang didengar.

II. Materi Pembelajaran

 Bahasa Indonesia : Cerita pengalaman teman mengenai jenis 
pekerjaan yang ditekuni orang tuanya (ayah 
atau ibu)

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi dengan tanya jawab jenis pekerjaan yang ditekuni orang tua 
masing-masing.

2. Kegiatan inti

 a. Menceritakan pengalaman diri sendiri sebagai anak dari orang tua 
(ayah atau ibu) yang bekerja dengan jenis pekerjaan tertentu.

 b. Memberi kesempatan kepada teman untuk memberi tanggapan 
setelah selesai bercerita.

 c. Mengemukakan tanggapan yang sederhana dan mudah dimengerti 
tentang cerita pengalaman teman yang didengar.
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 d. Menyimpulkan pesan yang terkandung dalam tiap-tiap cerita 
pengalaman teman yang didengar.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran yang telah dilakukan.
 f. Do’a dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 29-38.

2. Sarana 

 Tape recorder, VCD atau DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menceritakan cerita pengalaman.
 b. Memberi tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman 

yang didengar.

2. Tes lisan

 Menyimpulkan pesan dalam tiap-tiap cerita pengalaman yang 
didengar

3. Tes tertulis

 Membuat laporan hasil kegiatan memberi tanggapan tentang cerita 
pengalaman teman yang didengar.
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  24
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema  :  Pamanku Seorang Penjual Martabak
Alokasi Waktu : 5 x 35
  - Matematika         :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia  :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Matematika :  Mengenal pecahan sederhana.
• Bahasa Indonesia : Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang 

disampaikan secara lisan.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika :
  Siswa mampu menyajikan nilai pecahan menggunakan berbagai 

bentuk gambar dan sebaliknya.

 2. Bahasa Indonesia :
  Siswa mampu mengomentari cerita anak yang disampaikan secara 

lisan.

II.  Materi Pelajaran

 1. Matematika         :  Pecahan sederhana

 2. Bahasa Indonesia   :  Buku cerita anak, cerpen, majalah anak 
yang memuat 

               
III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang pecahan sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari siswa.
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2. Kegiatan inti

 Matematika  

 a. Guru memberikan contoh bagaimana menentukan bentuk pecahan 
dari suatu bagian daerah tertentu di papan tulis.

 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyelesaikan 
soal yang telah dibuat guru di papan tulis. Jika siswa kesulitan, 
guru dapat memberikan bimbingan.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang berhubungan dengan 
bentuk pecahan dari suatu bagian daerah arsiran bangun datar 
yang terdapat di buku tugas.

 Bahasa Indonesia

 a. Mengajak siswa ke perpustakaan sekolah.
 b. Meminta siswa di kelas sepakat memilih sebuah cerita anak dari 

buku cerita, cerpen, atau majalah anak yang tersedia di perpustakaan 
sekolah yang bertemakan “Bekerja Keras dan Penuh Semangat 
Kerja” atau cerita tentang jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, kisah 
anak nelayan, petani, atau kisah seorang pedagang.

 c. Membacakan cerita anak dengan penuh penghayatan dan ekspresi 
yang sesuai.

 d. Menentukan isi cerita yang dihubungkan dengan bekerja penuh 
semangat atau dihubungkan dengan jenis pekerjan tertentu.

 e. Menentukan tokoh cerita dan wataknya yang terdapat dalam cerita 
tersebut.

 f. Memilih tokoh cerita yang disukai dan tidak disukai dan 
mengemukakan alasannya.

 g. Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak, misalnya dengan menyatakan 
sikap setuju atau tidak setuju terhadap apa yang dilakukannya 
disertai alasan yang mendukung sikap tersebut.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.
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V. Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 29-38. 

2. Sarana 

 a. Perpustakaan sekolah
 b. Buku cerita anak, cerpen anak, atau majalah anak.
 c. Gambar-gambar bangun datar yang diarsir yang menunjukkan 

daerah pecahan.
 d. Tape recorder, VCD atau DVD

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menghubungkan gambar dengan bentuk pecahan.
 b. Mengomentari watak tokoh-tokoh cerita.

2. Tes lisan

 Menentukan isi cerita yang didengar.

3. Tes tertulis

 Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPS dan IPA
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  25
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema  :  Kejadian Pulang Sekolah
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPS :  2 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPS :  Mengenal jenis-jenis pekerjaan. 
• IPA                   : Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak 

benda dipengaruhi oleh bentuk dan ukurannya.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPS   :
  Siswa mampu melakukan pengamatan beberapa jenis pekerjaan, 

khususnya sopir dan montir.

 2. IPA   :
  Siswa mampu melakukan pengamatan bahwa gerak benda 

dipengaruhi oleh bentuknya.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPS :  Jenis-jenis pekerjaan

 2. IPA :  Gerak benda

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi dengan tanya jawab pengalaman saat berangkat atau pulang 
sekolah, apakah naik sepeda, diantar,  atau naik angkutan umum.
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2. Kegiatan inti

 IPS

 a. Menyebutkan pekerjaan yang berhubungan dengan gerak benda, 
seperti sopir dan montir yang berhubungan dengan mobil.

 b. Melakukan pengamatan langsung (jika memungkinkan) ke bengkel 
mobil yang terdekat dari sekolah atau melakukan pengamatan tidak 
langsung  dengan menyaksikan film dokumenter cara kerja montir 
atau sopir dalam menangani ban-ban mobil dari VCD atau DVD. 

 c. Mengamati sopir dan montir bekerja terutama ketika menangani 
ban-ban mobil dan membuat catatan pengamatan, baik melalui 
pengamatan langsung maupun melalui film dokumenter.

 d. Membuat laporan tertulis mengenai hasil  pengamatan dengan 
dilampiri foto kegiatan dari sopir atau montir di bengkel (jika 
melakukan pengamatan langsung).

 IPA

 a. Membahas kembali apa yang dilakukan sopir atau montir untuk 
mengerakkan ban mobil yang diamati di bengkel, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Apakah mereka mengangkat ban 
tersebut atau cukup digelindingkan.

 b. Melakukan tanya jawab mengapa ban mobil mudah digelindingkan 
dan benda apa lagi yang dapat digelindingkan.

 c. Guru meminta siswa untuk membaca dan mempelajari langkah 
kerja yang harus diikuti saat melakukan percobaan.

 d. Siswa melakukan pengamatan untuk mengetahui bahwa gerak 
benda dipengaruhi oleh bentuknya.

 e. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan berdasarkan 
percobaan yang telah dilakukan.

 f. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil percobaan yang 
telah dilakukan.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 39-46.

2. Sarana 

 a. Bengkel mobil terdekat
 b. Beberapa benda untuk percobaan hal-hal yang memengaruhi gerak 

benda.
 c. VCD atau DVD film dokumenter kegiatan montir atau sopir dalam 

menangani atau mengerakkan ban-ban mobil.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

       Mengamati sopir dan montir bekerja.

2. Tes lisan

      Menceritakan pengamatan.

3. Tes tertulis

      Membuat laporan pengamatan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  26
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema  :  Kejadian Pulang Sekolah
Alokasi Waktu :   5 x 35 menit
  - Matematika            :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia      :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Matematika           :  Membandingkan pecahan sederhana.
• Bahasa Indonesia : Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan 

tentang isi teks agak panjang (150—200 kata) 
yang dibaca secara intensif.

I. Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika :
  Siswa mampu membandingkan dua pecahan.

 2. Bahasa Indonesia   : 
  Siswa mampu menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang 

isi teks agak panjang (150-200 kata) yang dibaca  secara intensif.

II.  Materi Pembelajaran

 1. Matematika : pecahan sederhana

 2. Bahasa Indonesia : teks agak panjang  
 

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang macam-macam pecahan 

sederhana.
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2. Kegiatan inti

 Matematika    

 a. Menghubungkan kartu gambar pecahan/gambar arsir  dan kartu 
bilangan pecahan dan sebaliknya.

 b. Mendemonstrasikan membagi benda sama besar untuk beberapa 
bagian dan membandingkan lebih besar atau lebih kecil benda yang 
dipotong. Contohnya adalah sebagai berikut.

  Kue pertama dibagi 2 bagian sama besar.
  Kue kedua dibagi menjadi 4 bagian sama besar.
  Maka kue pertama bagiannya lebih besar daripada kue kedua dan 

sebaliknya.

 Bahasa Indonesia

 a. Membaca teks agak panjang dari buku Aku Senang Belajar Tematik, 
Ganeca Exact, Jilid 3C halaman 39 – 45.

 b. Menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks bacaan.
 c. Mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan.
 d. Mendiskusikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan 

dalam suatu diskusi kelompok.
 e. Membuat laporan tertulis dari hasil kegiatan diskusi.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 39 – 46.

      
2.  Sarana 

 Tape recorder, VCD atau DVD
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menghubungkan gambar dengan kartu kata.
 b. Mendiskusikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan 

berdasarkan teks.

2. Tes lisan

 a. Menceritakan kembali cerita yang di dengar.
 b. Menjawab dan mengajukan beberapa pertanyaan.

3. Tes tertulis

 a. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
 b. Membuat laporan hasil diskusi secara tertulis.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Matematika
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- : 27
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema  :  Kejadian Pulang Sekolah
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  -  IPA :   2 x 35 menit
  -  Matematika  :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA            :  Benda bergerak dipengaruhi oleh bentuk dan 

ukurannya.
• Matematika   :  Membandingkan pecahan sederhana.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA        : 
  Siswa mampu mengetahui bahwa gerak benda dipengaruhi oleh 

bentuk dan ukurannya.

 2. Matematika :  
  Siswa mampu membandingkan dua pecahan.

II. Materi pembelajaran

 1. IPA       :   gerak benda

 2. Matematika :  Pecahan sederhana 

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang gerak benda yang dipengaruhi 

oleh bentuk dan ukurannya.  Hal ini bersifat sebagai review.
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2. Kegiatan inti

 IPA

 a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bagaimana ciri-ciri 
benda yang mudah bergerak.

 b. Guru meminta siswa untuk menyebutkan beberapa benda yang 
mudah bergerak.

 c. Guru meminta siswa untuk membaca tugas permainan seperti yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3C halaman 14.

 d. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok sebelum melakukan 
permainan.

 e. Guru menjelaskan bagaimana cara melakukan permainan yang 
dimaksud.  Sebelumnya, siswa sudah menyediakan beberapa 
potongan kertas karton yang bertuliskan tulisan seperti yang 
terdapat pada tugas.

 f. Guru meminta siswa melakukan permainan seperti yang telah 
dijelaskan guru.

 g. Guru menentukan pemenang dari hasil permainan/perlombaan.

 Matematika

 a. Guru menjelaskan bagaimana cara menentukan perbandingan lebih 
besar atau lebih kecil pada berbagai model gambar. 

 b. Membuat model pecahan/gambar arsir  dan kartu bilangan pecahan 
sederhana dan menentukan perbandingan lebih besar atau lebih 
kecil.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 39-46.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
14 dan 16.

2. Sarana 

 Buku gambar, pensil warna atau krayon, model  pecahan/gambar arsir, 
dan kartu  bilangan pecahan.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Membuat model pecahan.
  b. Gambar imajinatif

2. Tes lisan

 Membedakan berbagai gerak benda.

3. Tes tertulis

 Perbandingan lebih besar atau lebih kecil.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata pelajaran : IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/semester :  III/2
Pertemuan ke- :  28
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan 
Subtema :  Kejadian Sepulang Sekolah
Alokasi waktu :  7 x 35 menit
  1. IPA :  3 x 35 menit
  2. Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
  3. Seni Budaya dan Keterampilan :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA    : Melakukan pengamatan untuk mengetahui bahwa 

gerak benda dipengaruhi oleh ukurannya.
• Bahasa Inggris   :   Melafalkan kata-kata yang menunjukkan benda yang 

beroda yang ada di sekitar dalam bahasa Inggris.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak “Kring…Kring.”

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA     :  
  Siswa mampu melakukan pengamatan untuk mengetahui bahwa 

gerak benda dipengaruhi oleh ukurannya. 

 2. Bahasa Inggris    :
  Siswa mampu melafalkan kata-kata yang menunjukkan benda yang 

beroda yang ada di sekitar dalam bahasa Inggris.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan :
  Siswa mampu menyanyikan lagu anak “Kring…Kring.”

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA : Gerakan benda yang 
dipengaruhi ukurannya

 2. Bahasa Inggris : Kata-kata yang menunjukkan 
benda beroda di sekitar

 3. Seni Budaya dan Keterampilan : Lagu anak “Kring…Kring” 

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab apabila benda yang berbentuk 

lingkaran dipotong menjadi 2 sama besar apakah gerakannnya 
bagus.

2. Kegiatan inti

 IPA 

 a. Guru meminta siswa membaca teks yang terdapat di halaman 42 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3C.

 b. Guru menjelaskan bahwa gerak benda salah satunya dipengaruhi 
oleh ukurannya.

 c. Guru meminta siswa untuk membaca percobaan yang terdapat di 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3C halaman 42-43.

 d. Guru menjelaskan langkah kerja yang harus diikuti. Sebelumnya, 
guru sudah meminta siswa untuk menyiapkan alat yaitu sepeda.

 e. Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan dengan langkah 
kerja seperti yang telah dijelaskan.

 f. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan kemudian 
menyimpulkan hasil percobaan.

 g. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman 15 buku Aktivitasku Tematik Jilid 3C untuk dikerjakan di 
rumah.

 Bahasa Inggris 

 a. Mengenal beberapa kata dalam bahasa Inggris yang menunjukkan 
benda beroda serta gambarnya, seperti mobil (car), sepeda, motor, 
gerobak, mesin pintal, delman, dan bemo.

 b. Melafalkan kata-kata tersebut dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.

 c. Menjelaskan roda sebagai contoh benda yang dapat menggelinding 
dan gerakan roda dipengaruhi oleh ukurannya. 

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru memberikan pengantar tentang sepeda yang memiliki roda 
gigi yang besar dan yang kecil. Apabila diputar, roda gigi yang besar 
berputar satu kali dan roda kecil berputar lebih dari satu kali (untuk 
menghitungnya lebih tepat perlu dilakukan percobaan).
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 b. Guru menyanyikan lagu yang berjudul ”Kring...Kring.”
 c. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu anak-anak secara 

bergantian ke depan kelas.
 d. Guru meminta siswa pada saat menyanyikan lagu tersebut, siswa 

dapat mengiringinya dengan menggerakkan bagian tubuhnya.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1.  Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 39-46.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
15.

2. Sarana 

 Berbagai macam benda dan Gambar-gambar benda beroda.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Melakukan percobaan.
 b. Melafalkan kata dalam bahasa Inggris.
 c. Menyanyikan lagu anak “Kring...Kring.”

2. Tes lisan

 Membedakan berbagai gerak benda.

3. Tes tertulis

 Menulis laporan tertulis hasil percobaan
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  29
Tema :  Jenis-jenis Pekerjaan
Subtema  :  Kejadian Pulang Sekolah
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
Matematika            :  Memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

pecahan sederhana.

I.  Tujuan Pembelajaran

     Matematika : 
 Siswa mampu menghitung hasil yang berkaitan dengan pecahan.

II. Materi Pembelajaran

  Matematika : Pecahan sederhana

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah pembelajaran

1. Kegiatan awal
 Apersepsi : bertanya jawab tentang berbagai masalah dalam 

kehidupan sehari-hari siswa yang menggunakan pecahan sebagai jalan 
pemecahannya.

2. Kegiatan inti

 a. Melakukan simulasi pembagian roti sobek, buah jeruk atau 
semangka, air mineral ke dalam gelas, dan secarik kertas untuk 
menjelaskan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan 
sederhana.



88 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

 b. Menyelesaikan masalah yang disajikan dalam simulasi (berbentuk 
cerita secara lisan) dengan pecahan sederhana. Misalnya, ada roti 
sobek rasa cokelat. Ibu guru/Bapak guru ingin membagi jeruk itu 
untuk Lala, Ari, dan Nita. Mereka bertiga mendapat bagian roti yang 
sama. Berapa bagian roti yang diterima masing-masing sisiwa ? 
(Sambil memeragakan pembagian roti sobek yang sudah tersedia 
di depan kelas).

 c. Siswa menyimpulkan pembelajaran tentang pecahan sederhana 
dan perbandingan lebih besar maupun lebih kecil semakin besar 
penyebutnya semakin kecil hasil perbandingannya.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran telah dilakukan. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

      a. Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit  Ganeca Exact, 
halaman 39-46.

      b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
17.

2. Sarana 

 a. Benda-benda untuk simulasi, seperti roti sobek, jeruk, semangka, 
satu botol air mineral, dan secarik kertas.

      b. Kartu pecahan
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menyelesaikan masalah yang disajikan dalam simulasi pembagian 
benda-benda.

 b. Perbandingan  lebih besar maupun lebih kecil.

2. Tes lisan

 Menjawab soal cerita dalam tampilan simulasi.

3. Tes tertulis

 Menyelesaikan soal cerita dalam tampilan simulasi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia dan Matematika
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  30
Tema :  Jenis–jenis Pekerjaan 
Subtema :  Kejadian Sepulang Sekolah
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  -  Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  -  Matematika :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Bahasa Indonesia   :  Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah 

atau petunjuk sederhana.
• Matematika           :  Memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

pecahan sederhana.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia :
 Siswa mampu melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau 

petunjuk sederhana 

 2. Matematika :
 Siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

sederhana

II. Materi Pembelajaran

1. Bahasa Indonesia :  Perintah atau petunjuk sederhana

2. Matematika :  Soal cerita

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi berupa penjelasan pentingnya memahami suatu perintah 

atau petunjuk dan melaksanakannya dengan baik.
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2. Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia

 a. Menyiapkan serangkaian petunjuk yang berhubungan dengan 
pecahan sederhana untuk dipahami dan dilaksanakan siswa 
dalam kelompok masing-masing. Berikut ini contoh serangkaian 
petunjuk yang berhubungan dengan pecahan sederhana (Guru 
dapat menyusun petunjuk lain berdasarkan kondisi kelas masing-
masing).

 b. Menyiapkan selembar kertas karton warna putih, pensil atau spidol 
hitam, pensil warna, penggaris, jangka, selembar kertas gambar 
ukuran A3, gunting, dan lem kertas.

 c. Membuat gambar bangun datar berupa lingkaran (sebanyak 4 buah), 
bujur sangkar (sebanyak 3 buah), segitiga sama sisi (sebanyak tiga 
buah), dan persegi empat (sebanyak tiga buah) pada kertas karton 
yang tersedia.

 d. Gunting gambar-gambar bangun datar tersebut.
 e. Buat tabel pada selembar kertas gambar A3 dengan empat kolom 

(kolom satu bagian, setengah bagian, sepertiga bagian, dan 
seperempat bagian).

 f. Tempelkan gambar-gambar bangun datar yang telah digunting pada 
tiap-tiap kolom dalam tabel.

 g. Bagi gambar dengan menarik garis dan beri arsir sesuai dengan 
nama kolomnya. Misalnya, lingkaran pada kolom satu bagian 
dibiarkan berupa gambar lingkaran utuh, pada kolom dua lingkaran 
dibagi dua dengan diberi garis dan mengarsir daerah sebelah kiri 
lingkaran dengan pensil warna. Demikian seterusnya.

 h. Membacakan petunjuk secara lisan untuk dipahami dan dilaksanakan 
dengan baik.

 i. Mengevaluasi hasil dari pelaksanaan petunjuk.

 Matematika

 a. Guru memberikan contoh soal cerita dan sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari berhubungan dengan penyelesaian masalah 
tentang pecahan.

 b. Guru menuliskan dan menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal 
cerita tersebut di papan tulis.

 c. Guru meminta sisiwa maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal 
cerita tentang pecahan yang telah di tulis guru di papan tulis. Jika 
sisiwa mengalami kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.

 d. Guru meminta sisiwa mengerjakan tugas yang berhubung dengan 
pecahan dan bagiannya.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat di 

evalusi akhir tema, baik yang terdapat di buku Aku Senang Belajar 
Tematik Jilid 3C maupun buku Aktivitasku Tematik Jilid 3C.

 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V. Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 39-46.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
18-20.

2. Sarana 

  Kertas karton putih, Kertas gambar A3, Pensil, spidol, pensil warna, 
penggaris, jangka, gunting, dan lem kertas.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Hasil pelaksanaan petunjuk sederhana.

2. Tes lisan

 Menjawab pertanyaan.

3. Tes tertulis

      Menyelesaikan soal-soal evaluasi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  31
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema  :  Sumber Energi Panas dan Pengaruhnya
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPA              :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia   :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA      : Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh 

energi panas dalam kehidupan sehari-hari.
• Bahasa Indonesia : Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang 

isi teks agak panjang (150-200 kata) yang dibaca 
secara intensif.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA :
  Siswa mampu menjelaskan tentang pengaruh sumber energi  

panas.

 2. Bahasa Indonesia :  
  Siswa mampu menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang 

isi teks agak panjang (150-200 kata) yang dibaca secara intensif.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Sumber energi panas dan pengaruhnya 
dalam kehidupan

 2. Bahasa Indonesia :  Teks agak panjang 

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi : tanya jawab gambar halaman 53 buku Aku Senang Belajar 
Tematik, Ganeca Exact, Jilid 3C tentang apa yang dikerjakan dan 
bagaimana keadaannya. 

2. Kegiatan inti

 IPA

 a. Pengamatan di luar kelas tentang matahari sebagai sumber energi 
panas digabungkan dengan pengalaman siswa dalam kehidupan 
sehari-hari.

 b. Menyaksikan film dokumenter tentang matahari sebagai sumber 
energi panas dari VCD/DVD.

 c. Menceritakan pengalaman tentang penggunaan sumber energi 
panas.

 d. Tanya jawab tentang manfaat sumber energi panas.
 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

26 buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C.
 f. Guru meminta siswa saling menukarkan hasil pekerjaannya 

kemudian guru dan siswa mengoreksinya bersama-sama.  

 
 Bahasa Indonesia

 a. Membaca teks agak panjang dari buku Aku Senang Belajar Tematik, 
Ganeca Exact, Jilid 3C halaman 54–56.

 b. Menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks bacaan.
 c. Mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan.
 d. Mendiskusikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan 

dalam suatu diskusi kelompok.
 e.  Membuat laporan tertulis dari hasil kegiatan diskusi.

 
3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.

 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 54-64 .

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
26.

2. Sarana 

 Teks agak panjang, film dokumenter, tape recorder, VCD atau DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Pengamatan di luar kelas.

2. Tes lisan

 a. Menceritakan pengalaman.
 b. Menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan.

3. Tes tertulis

 Membuat laporan tertulis hasil diskusi kelompok.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  32
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema  :  Sumber Energi Panas dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Matematika :  3 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 

• Matematika :  Mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut.

• Bahasa Inggris :   Melafalkan kegunaan panas matahari dalam bahasa 
Inggris dengan lafal dan intonasi yang tepat.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika :
  a. Siswa mampu menentukan sudut dari setiap bangun.
  b. Siswa mampu menjelaskan sudut sebagai daerah yang dibatasi 

oleh dua sinar (garis yang berpotongan).

 2. Bahasa Inggris   :
  Siswa mampu melafalkan kegunaan panas matahari dalam bahasa 

Inggris dengan lafal dan intonasi yang tepat.

II. Materi Pembelajaran

 1. Matematika     :  Jenis-jenis sudut dan besar sudutnya
 2. Bahasa Inggris :  Kegunaan panas matahari 

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
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 c. Apersepsi : tanya jawab tentang apa nama benda/bangun yang ada 
di ruangan kelas.

2. Kegiatan inti  

 Matematika

 a. Menyebutkan bangun di lingkungan sekitar yang memiliki sudut.
 b. Menunjukkan benda yang memiliki sudut.
 c. Membuat sudut dari dua buah lidi dan menjelaskan bahwa sudut 

sebagai daerah yang dibatasi oleh dua sinar atau garis.

 Bahasa Inggris 

 a. Memperlihatkan gambar atau film dokumenter dari VCD/DVD yang 
menunjukkan kegunaan panas matahari bagi kehidupan sehari-
hari.

 b. Menyebutkan kegunaan panas matahari dalam kehidupan sehari-
hari.

 c. Melafalkan kegunaan panas matahari dalam kehidupan sehari-hari 
dalam bahasa Inggris dengan lafal dan intonasi yang tepat, baik 
secara perorangan maupun secara kelompok. Misalnya :

       The sun energy is to drying clothes.
      The sun energy is to making rain.
      The sun energy is to drying fish.
 d. Mencocokkan lafal yang menunjukkan kegunaan panas matahari 

dalam kehidupan sehari-hari dengan gambar yang tersedia.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 54-64 .

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
27.
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2. Sarana 

 Benda-benda di sekitar yang memiliki sudut, lidi, gambar kegunaan 
panas matahari, film dokumenter , dan tape recorder, VCD atau DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Pengamatan benda-benda di ruang kelas.
 b. Melafalkan kegunaan panas matahari dalam bahasa Inggris.

2. Tes lisan

 a. Menceritakan hasil pengamatan.
 b. Menjawab kegunaan panas matahari dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tes tertulis

 Menuliskan benda yang memiliki sudut.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  33
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema  :  Sumber Energi Panas dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA : 2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA :  Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh 

energi panas dalam kehidupan sehari-hari.
• Bahasa Indonesia :  Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 

seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang 
tepat dengan memerhatikan penggunaan ejaan, 
huruf kapital, dan tanda titik.

• Seni Budaya dan Keterampilan :  Menyanyikan lagu anak “Hujan” ciptaan 
Ibu Sud.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA   :  

 a. Siswa mampu menjelaskan tentang pengaruh sumber energi  
panas. 

 b. Siswa mampu menentukan rancangan pengaruh sumber energi dari 
kehidupan sehari–hari.

 c. Siswa mampu membuat model sesuai rancangan.

 2. Bahasa Indonesia :

 Siswa mampu menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri 
menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memerhatikan 
penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan :

 Siswa mampu menyanyikan lagu anak “Hujan” ciptaan Ibu Sud.
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II. Materi Pembelajaran
 1. IPA :   Sumber energi panas dan pengaruhnya 

dalam kehidupan
 2. Bahasa Indonesia :  Gambar seri
 3. Seni Budaya dan Keterampilan : Lagu anak “Hujan” ciptaan 

Ibu Sud

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang hal-hal yang dilakukan 

atau dilihat sebelum berangkat sekolah yang berhubungan dengan 
sumber energi panas.

2. Kegiatan inti
 IPA  
 a. Mendeskripsikan hal-hal yang terjadi apabila sumber energi panas 

habis atau hilang.
 b. Membuat daftar manfaat sumber energi panas dalam kehidupan 

sehari-hari.
 c. Mendemonstrasikan menjemur benda di bawah terik matahari dan 

di dalam ruangan yang dingin tanpa panas matahari.

 Bahasa Indonesia
 a. Menampilkan empat gambar yang merupakan rangkaian gambar 

seri siklus air di bumi di depan kelas.
 b. Meminta siswa menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 

seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan 
memerhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik.

 c. Menilai hasil karangan dari segi bahasa (pilihan kata dan kalimat), 
isi karangan, dan penggunaan EYD.

 d. Memilih karangan terbaik di kelas untuk ditampilkan di majalah 
dinding sekolah.

 Seni Budaya dan Keterampilan
 a. Menjelaskan bahwa panas matahari sangat memengaruhi terjadinya 

siklus air di bumi. Hujan sebagai peristiwa alam merupakan bagian 
dari siklus air di bumi.

 b. Menyanyikan lagu anak “Hujan” secara bersama-sama, kemudian 
sendiri-sendiri di depan kelas.
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 c. Menyanyikan lagu disertai gerakan tangan dan penghayatan 
(penjiwaan). 

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.   Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 54-64.

2. Sarana 
 Gambar seri, tape recorder, VCD atau DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja
 a. Mendemonstrasikan menjemur benda di bawah terik matahari.
 b. Menyanyikan lagu anak ”Hujan.”

2. Tes lisan
 Mendeskripsikan hal-hal yang terjadi bila sumber energi panas habis 

atau hilang.

3. Tes tertulis
 a. Membuat daftar manfaat sumber energi panas.
 b. Menulis karangan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika, Bahasa Inggris, Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  34
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema  :  Sumber Energi Panas dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi waktu :  7 x 35 menit
  - Matematika                  : 3 x 35 menit
  - Bahasa Inggris             : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Matematika :  Mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut.
• Bahasa Inggris :  Melafalkan beberapa bangun datar yang memiliki 

sudut dalam bahasa Inggris dengan lafal dan 
intonasi yang tepat.

• Seni Budaya dan Keterampilan  : Mengekspresikan diri melalui gambar 
imajinatif mengenai alam sekitar.

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika :   
  Siswa mampu mengurutkan besar sudut menurut ukuran.

 2. Bahasa Inggris :
  Siswa mampu melafalkan beberapa bangun datar yang memiliki 

sudut dalam bahasa Inggris dengan lafal dan intonasi yang tepat.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan  :
  Siswa mampu mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif 

mengenai alam sekitar.

II.   Materi Pembelajaran 

 1. Matematika : Jenis-jenis sudut dan besar sudutnya

 2. Bahasa Inggris   :   Beberapa bangun datar yang memiliki 
sudut

 3. Seni Budaya dan Keterampilan :  Gambar imajinatif
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III.    Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.   Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang jenis-jenis sudut pada benda-

benda yang terdekat.

2. Kegiatan inti

 Matematika 

 Mengurutkan sudut dari terkecil sampai terbesar berdasarkan ukurannya 
dengan menggunakan lipatan kertas.

 Bahasa Inggris   

 a. Menjelaskan setiap benda berupa bangun datar memiliki sudut.
 b. Mengenalkan gambar bangun datar segitiga, persegipanjang,  

persegi, jajargenjang,  segi lima yang memiliki sudut dalam bahasa 
Inggris. 

 c. Melafalkan bangun datar tersebut dalam bahasa Inggris dengan 
lafal dan intonasi yang tepat.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Menggambar imajinatif dengan tema ”Matahariku.”
 b. Mewarnai gambar dengan cat air.
 c. Menampilkan hasil karya gambar di majalah dinding sekolah.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 54-64.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
28.

2. Sarana 

 Buku gambar dan cat air (alat melukis), gambar bangun datar, tape 
recorder, VCD atau DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Mendemonstrasikan membuat sudut dari kertas.
 b. Melafalkan bidang datar yang memiliki sudut dalam bahasa 

inggris.
 c. Menggambar

2. Tes lisan

 Tanya jawab berhubngan dengan materi yang diajarkan.

3. Tes tertulis

 Membuat urutan sudut dari yang terkecil sampai dengan yang 
terbesar.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  35
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema  :  Sumber Energi Panas dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Matematika :  Mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut.

I.  Tujuan Pembelajaran

 Matematika   :  

 Siswa mampu membuat sudut satu, setengah, dan seperempat 
putaran.

II. Materi Pembelajaran

 Matematika :  Jenis-jenis sudut dan besar sudutnya

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab macam-macam sudut.

2. Kegiatan inti

 a. Guru menjelaskan bahwa beberapa benda di sekitar kita, ada yang 
mempunyai sudut yang berbeda-beda.

 b. Guru sebelumnya sudah menyediakan beberapa buah benda yang 
mempunyai besar sudut yang berbeda-beda. Dengan benda-benda 
tersebut, guru memperkenalkan tentang beberapa jenis sudut, yaitu 
sudut lancip, siku-siku, dan tumpul.

 c. Guru menjelaskan mengapa masing-masing benda disebut memilki 
sudut itu.
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 d. Siswa maju ke depan kelas dan menceritakan mengapa benda yang 
ditunjukkannya memiliki sudut tertentu.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran yang telah diajarkan.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 54-64.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 3C 
Matematika hal 29.

2. Sarana 

 Macam-macam sudut.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Membuat sudut satu, setengah, dan seperempat putaran.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang nama-nama sudut.

3. Tes tertulis

 Membuat laporan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  36
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema  :  Sumber Energi Panas dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan 
Alokasi waktu :   5 x 35 menit
  - Matematika :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Matematika :  Mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut.
• Bahasa Indonesia  : Membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 

yang tepat.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika : 
   a. Siswa mampu membedakan jenis–jenis sudut, seperti sudut 

siku–siku, lancip, dan tumpul.
  b. Siswa mampu mengetahui pengaruh besar sudut terhadap 

gerak suatu benda dari suatu percobaan yang dilakukan.

 2. Bahasa Indonesia   :
  Siswa mampu membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 

yang tepat.

II. Materi Pembelajaran

 1. Matematika :  Jenis-jenis sudut dan besar sudutnya  

 2. Bahasa Indonesia   :  Membaca puisi

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
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 c. Apersepsi dengan tanya jawab macam-macam peralatan yang 
menggunakan energi listrik, menyebutkan sudut pada bangun/
peralatan tersebut.

2. Kegiatan inti

 Matematika  

 a. Menggambar sudut-sudut lancip, siku-siku dan tumpul dengan 
menggunakan penggaris segitiga atau kertas lipatan berbentuk siku-
siku.

 b. Menempel kertas berbentuk sudut siku–siku, lancip, dan tumpul.
 c. Menyebutkan jenis sudut yang dibentuk oleh posisi dua jarum 

jam.

 Bahasa Indonesia

 a. Mengajak siswa ke perpustakaan sekolah.   
 b. Mencari buku kumpulan puisi anak, surat kabar, atau dari majalah 

yang tersedia di perpustakaan anak.
 c. Memilih sebuah puisi yang mengungkapkan curahan hati tentang 

manfaat matahari bagi kehidupan.
 d. Kembali ke kelas, secara bergantian siswa membaca puisi dengan 

lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sesuai isi puisi.
 e. Setiap selesai tampil, siswa yang tampil memberikan kesempatan 

kepada temannya kurang lebih lima menit untuk mengomentari 
penampilannya dalam hal pelafalan dan intonasi serta dalam hal 
penghayatan dan ekspresi. Setiap komentar yang disampaikan 
dijadikan evaluasi dan perbaikan untuk pembacaan puisi pada lain 
kesempatan berikutnya.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 58-67. 

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penrbit Ganeca Exact, halaman 
30.

2. Sarana 

 Penggaris segitiga, kertas lipatan, jam dengan dua jarum penunjuk, 
perpustakaan sekolah, buku kumpulan puisi, surat kabar, dan 
majalah.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menggambar sudut-sudut.
 b. Membaca puisi

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

 Menempel kertas dengan berbagai bentuk sudut.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  37
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema  : Sumber Energi Listrik dan Pengaruhnya
Alokasi waktu :  4 x 35 menit
  - IPA                   :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia   : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA   : Menjelaskan pengaruh energi listrik dalam 

kehidupan sehari-hari.
• Bahasa Indonesia : Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan 

tentang isi teks agak panjang (150-200) yang 
dibaca intensif.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA : 
  a. Siswa mampu menyebutkan sumber energi listrik.
  b. Siswa mampu memperkirakan yang akan terjadi bila tidak ada 

sumber energi listrik.

 2. Bahasa Indonesia   :
  Siswa mampu menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang 

isi teks agak panjang (150-200) yang dibaca intensif.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA : Sumber energi listrik dan pengaruhnya 
dalam kehidupan

 2. Bahasa Indonesia : Teks agak panjang

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi dengan tanya jawab macam-macam peralatan yang 
menggunakan energi listrik, menyebutkan sudut pada bangun/peralatan 
tersebut.

2.  Kegiatan inti

 IPA   

 a. Pengamatan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat siswa 
mengenai pengaruh energi listrik dalam kehidupan sehari-hari.

 b. Tanya jawab tentang aktivitas sehari-hari yang menggunakan energi 
listrik disertai gambar-gambar yang menampilkan ragam aktivitas 
tersebut.

 c. Tanya jawab tentang  sumber energi listrik, misalnya PLTA disertai 
gambar-gambar yang menampilkan sumber energi listrik.

 d. Mendeskripsikan hal-hal yang terjadi apabila sumber energi listrik 
tidak ada. 

 Bahasa Indonesia

 a. Membaca isi teks agak panjang (150-200) dari buku Aku Senang 
Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 65-67.

 b. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca secara 
intensif.

 c. Mengajukan atau membuat beberapa pertanyaan berdasarkan teks 
yang dibaca.

 d. Menjawab pertanyaan yang diajukan dalam diskusi kelompok.
 e. Membuat laporan tertulis hasil diskusi.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.
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V. Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 65-67.

2. Sarana 

 a. Lingkungan rumah, sekolah, dan sekitar siswa yang terdekat.
 b. Macam-macam peralatan yang menggunakan energi listrik.
 c. Gambar ragam aktivitas dan sumber listrik.

VI. Penilaian

1.  Unjuk kerja

 a. Melakukan pengamatan untuk melihat pengaruh energi listrik dalam 
kehidupan sehari-hari.

 b. Menjawab dan mengajukan pertanyaan berdasarkan teks.

2.  Tes lisan

      b. Tanya jawab tentang sumber energi listrik.
      a. Tanya jawab ragam aktivitas.

3.  Tes tertulis

      Membuat laporan tertulis hasil diskusi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  38
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema : Sumber Energi Listrik dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA : 3 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA   : Mengidentifikasi sumber energi listrik dan 

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
• Bahasa Inggris : Melafalkan dalam  bahasa Inggris tentang fungsi 

beberapa peralatan yang meggunakan energi 
listrik.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA :             

 Siswa mampu menjelaskan contoh-contoh benda yang menggunakan 
energi listrik.

 2. Bahasa Inggris  :  

 Siswa mampu melafalkan dalam  bahasa Inggris tentang fungsi beberapa 
peralatan yang menggunakan energi listrik.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Sumber energi listrik dan pengaruhnya dalam 
kehidupan

 2. Bahasa Inggris :  Menyebutkan dalam bahasa Inggris peralatan 
energi listrik dan fungsinya

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang contoh-contoh benda yang 

menggunakan energi listrik.

2. Kegiatan inti

 IPA   

 a. Membuat daftar manfaat sumber energi listrik dalam kehidupan 
sehari-hari.

 b. Tanya jawab contoh-contoh peralatan di rumah yang menggunakan 
energi listrik.

 c. Menjelaskan manfaat dan cara kerja contoh-contoh peralatan di 
rumah yang menggunakan energi listrik tersebut.

 Bahasa Inggris  

 a. Membuat daftar peralatan yang menggunakan sumber energi listrik 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

 b. Tanya jawab fungsi peralatan yang menggunakan sumber energi 
listrik tersebut dalam bahasa Inggris didukung tampilan gambar-
gambar peralatan listrik.

 c. Melafalkan nama-nama peralatan yang menggunakan sumber 
energi listrik sambil menunjuk gambarnya.

 d. Melafalkan tanya jawab fungsi peralatan yang menggunakan sumber 
energi listrik secara berpasangan.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 65-68.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
31.

2. Sarana 

 Contoh benda yang menggunakan energi listrik, kartu kata, dan kartu 
gambar

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Maju ke depan kelas menyebutkan nama-nama peralatan dalam bahasa 
Inggris dan menunjuk gambar bendanya.

2. Tes lisan

 a. Tanya jawab tentang manfaat sumber energi listrik dalam kehidupan 
sehari-hari.

 b. Tanya jawab fungsi peralatan tersebut secara berpasangan.

3. Tes tertulis

 Membuat daftar manfaat sumber energi listrik dan peralatan yang 
menggunakan energi listrik.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPS dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  39
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Listrik dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPS                 :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• IPS :   Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

dan sekolah.
• Bahasa Indonesia   :   Menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari 

pembicaraan teks drama anak yang didengarnya.

I. Tujuan Pembelajaran

 1. IPS :  

  Siswa mampu memahami beberapa tempat jual beli.

 2. Bahasa Indonesia :  

  Siswa mampu bermain peran penjual dan pembeli sesuai teks 
bacaan atau tanpa teks.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPS :  Kegiatan jual beli

 2. Bahasa Indonesia :  Bermain peran

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi : dengan tanya jawab tentang tempat jual beli dan barang-

barang yang dijual.
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2. Kegiatan inti

 IPS   

 a. Menjelaskan kebutuhan sehari-hari, termasuk juga peralatan energi 
listrik dapat diperoleh melalui jual beli di pasar atau di tempat khusus 
penjual elektronik.

 b. Tanya jawab tentang pengalaman berbelanja di berbagai tempat jual 
beli yang berbeda, seperti di pasar tradisional, toko, warung dekat 
rumah, swalayan, dan mal.

 c. Menceritakan pengalaman berbelanja di berbagai tempat yang 
berbeda tersebut.

 Bahasa Indonesia 

 a. Menyebutkan hal-hal yang terjadi selama transaksi jual beli.
 b. Membaca teks dialog drama anak tentang transaksi jual beli.
 c. Bermain peran penjual dan pembeli dengan menirukan dialog yang 

telah didengar tadi dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat 
bersama teman.

 d. Menyimpulkan hasil kegiatan bermain peran ini dalam bentuk 
laporan tertulis.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 65-72 .

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
32-33.

2. Sarana 

 Teks drama anak
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

       Bermain peran

2.  Tes lisan

      Tanya jawab berbelanja di berbagai tempat jual beli.

3. Tes tertulis

      Menyimpulkan hasil kegiatan bermain peran.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, dan PKn
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  40
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Listrik dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - IPS  : 3 x 35 menit
  - PKn  : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• IPS :   Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah.
• PKn   :   Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak-anak ”Pasar 

Minggu” dengan iringan sederhana.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPS :
  a. Siswa mampu memahami perbedaan pasar tradisional dan pasar 

modern.
  b. Siswa mampu menjelaskan hal-hal yang mendukung transaksi 

jual dan beli.

 2. PKn :
  Siswa mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri 

dalam kegiatan jual beli.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan  :
  Siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak ”Pasar Minggu” dengan 

iringan sederhana.

II.  Materi Pembelajaran

 1. IPS :  Kegiatan jual beli

 2. PKn :  Perilaku yang mencerminkan harga diri

 3. Seni Budaya dan Keterampilan :  Lagu anak ”Pasar Minggu”
III.  Metode Pembelajaran

  Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: dengan tanya jawab tentang pasar dan berbagai kegiatan 

yang berlangsung di dalamnya.

2. Kegiatan inti

 IPS

 a. Membedakan pasar tradisional dan pasar modern.
 b. Melakukan pengamatan jual beli di lingkungan rumah atau 

sekolah.
 c. Melaporkan hasil pengamatan.
 d. Menyebutkan hal-hal yang mendukung terjadinya transaksi 

(kesepakatan jual beli), seperti ada penjual dan pembeli.
 e. Membuat simpulan tentang tempat transaksi, perbedaan pasar 

tradisional dan pasar modern, serta hal-hal yang mendukung 
terjadinya transaksi. 

 PKn

 a. Menjelaskan cara bersaing sehat yang mencerminkan harga diri 
dalam jual beli barang. 

 b. Menyaksikan film dokumenter tentang transaksi jual beli berupa VCD 
atau DVD yang mencerminkan harga diri dalam jual beli barang. 

 c. Memberi komentar tentang isi film dokumenter.
 d. Tanya jawab contoh perilaku yang mencerminkan harga diri di 

rumah dan di sekolah.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Menjelaskan pasar Minggu sebagai contoh pasar tradisional.
 b. Menyanyikan lagu anak ”Pasar Minggu” (Pepaya, mangga, pisang, 

jambu/ dibawa dari pasar Minggu...dan seterusnya) secara bersama-
sama dengan iringan sederhana, seperti tepuk tangan atau iringan 
alat musik pukul (rebana, botol, ketukan meja).

 c. Menyanyikan lagu anak ”Pasar Minggu” sendiri-sendiri di depan 
kelas.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 65-73.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
35.

2. Sarana 

 Jual beli di lingkungan rumah dan sekolah, film dokumenter, lagu anak 
“Pasar Minggu”, tape recorder, VCD atau DVD

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

      a. Melakukan pengamatan.
       b. Menyanyikan lagu.

2. Tes lisan

      Tanya jawab tentang pasar.

3. Tes tertulis

      Melaporkan hasil pengamatan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................



122 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  41
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Listrik dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  2x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :   
IPA : Menjelaskan pengaruh energi listrik dalam kehidupan sehari-hari.

I.    Tujuan Pembelajaran

 IPA :  
 Siswa mampu menyebutkan kegunaan sumber energi listrik.

II.   Materi Pembelajaran

 IPA  :  Sumber energi listrik dan pengaruhnya dalam kehidupan.

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi dengan tanya jawab tentang kegunaan sumber energi 
listrik.

2. Kegiatan inti

 a. Mendemonstrasikan penggunaan kipas angin saat udara dalam 
ruangan panas, mixer untuk membuat kue, atau setrika untuk 
merapikan baju.  

 b. Membuat tabel fungsi benda yang telah didemonstrasikan 
ditambah benda-benda lainnya yang tidak didemonstrasikan yang 
menggunakan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari.

 c. Melaporkan hasil pengamatan dan demonstrasi.
 d. Membuat simpulan contoh dan fungsi benda yang menggunakan 

sumber enrgi listrik dalam kehidupan sehari-hari.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 65-73.

2. Sarana

 Benda-benda yang menggunakan energi listrik. 

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Mendemonstrasikan menggunakan benda–benda yang menggunakan 
energi listrik.

2. Tes lisan

 Tanya  jawab  tentang hasil pengamatan.

3. Tes tertulis

 Melaporkan hasil pengamatan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  42
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Listrik dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35
  - PKn :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• PKn    :   Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga 

diri.
• Bahasa Indonesia : Menceritakan pengalaman yang mengesankan 

dengan menggunakan kalimat yang runtut dan 
mudah dipahami.

• Bahasa Inggris   :  Mengenal kata-kata dalam bahasa Inggris yang 
berhubungan dengan jual beli dan mengisi teka-
teki silang dengan kata-kata tersebut.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. PKn :
  Siswa mampu menjelaskan persaingan yang sehat dalam jual 

beli.

 3. Bahasa Indonesia :
  Siswa mampu menceritakan pengalaman yang mengesankan 

dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

 2. Bahasa Inggris :
  Siswa mampu mengenal kata-kata dalam bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan jual beli dan mengisi teka-teki silang dengan 
kata-kata tersebut.

II. Materi Pembelajaran

 1. PKn :  Perilaku yang mencerminkan harga diri 

 2. Bahasa Indonesia   :  Cerita pengalaman
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 3. Bahasa Inggris  : Kata-kata dalam bahasa Inggris yang 
berhubungan dengan jual beli

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang terjadinya proses transaksi 

atau jual beli.

2. Kegiatan inti

 PKn 
 a. Menjelaskan pentingnya perilaku yang mencerminkan harga diri 

dalam  proses jual beli. 
 b. Tanya jawab perilaku  penjual dan pembeli yang mencerminkan 

harga diri.
 c. Tanya jawab akibat yang terjadi jika penjual atau pembeli melakukan 

perbuatan atau perilaku yang tidak mencerminkan harga diri.
 d. Melakukan simulasi proses jual beli yang saling menghormati dan 

melakukan perilaku yang mencerminkan harga diri di depan kelas.

 Bahasa Indonesia
 a. Menceritakan pengalaman diajak ibu atau saudara ke pasar, 

swalayan, atau ke mal.
 b. Menceritakan pengalaman dimulai dari keberangkatan sampai 

ke tempat tujuan, lalu menceritakan apa yang dilihat, didengar, 
dilakukan, dan dirasakan di tempat tersebut.

 c. Setelah bercerita, memberi kesempatan kepada teman untuk 
memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan.

 d. Menanggapi komentar atau menjawab pertanyaan berdasarkan 
cerita pengalaman.

 Bahasa Inggris
 a. Mengenal dan melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan jual beli, seperti penjual, pembeli, pasar, 
swalayan, department store, toko buku, toko sembako, toko emas, 
toko klontong, toko beras, tukang sayur, tukang ikan/daging, dan 
tukang buah. Kata-kata tersebut tertera dalam kartu kata dan 
didukung oleh tampilan gambarnya.

 b. Mengisi teka-teki silang dengan kata-kata tersebut disesuaikan 
dengan gambar atau soal isian.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 65-67.

2. Sarana 

 Kartu kata dan gambar, teka-teki silang, tape recorder, VCD atau 
DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Simulasi proses jual beli.

2. Tes lisan 

 Tanya jawab

3. Tes Tertulis

 Mengisi teka teki silang.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- : 43
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Gerak dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA :  Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang 

pengaruh energi gerak dalam kehidupan sehari-
hari.

• Bahasa Indonesia   : Menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui 
membaca intensif.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA :
  Siswa mampu menceritakan pengalaman yang berhubungan dengan 

energi gerak.

 2. Bahasa Indonesia :
  Siswa mampu menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui membaca 

intensif.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Sumber energi gerak dan pengaruhnya 
dalam kehidupan

 2. Bahasa Indonesia :  Teks bacaan

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi dengan tanya jawab tentang contoh sumber energi gerak 
dalam kehidupan sehari-sehari, seperti angin dan air.

2. Kegiatan inti

 IPA 

 a. Pengamatan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat siswa 
tentang contoh-contoh sumber energi gerak.

 b. Menceritakan pengalaman tentang penggunaan sumber energi 
gerak.

 c. Tanya jawab tentang manfaat sumber energi gerak.
 d. Membuat daftar manfaat sumber energi gerak dalam kehidupan 

sehari-hari.

 Bahasa Indonesia

 a. Membaca teks bacaan (berupa artikel anak) dari surat kabar atau 
majalah anak dari perpustakaan sekolah tentang pemanfaatan 
tenaga angin atau membaca teks bacaan Aku Senang Belajar 
Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 74-76.

 b. Menjelaskan isi teks bacaan yang dibaca dengan bahasa sederhana 
dan kalimat yang runut.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 74-79.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
36.
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2. Sarana 

 Lingkungan rumah, sekolah, lingkungan terdekat siswa, dan teks 
bacaan.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Pengamatan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat 
siswa.

 b. Menjelaskan isi bacaan.

2. Tes lisan

 Tanya jawab

3. Tes tertulis

 Menjawab pertanyaan

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Seni Budaya dan Kesenian
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  44
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Gerak dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  3 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Kesenian :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• IPA  :  Mendeskripsikan hasil pengamatan 

tentang pengaruh energi gerak dalam 
kehidupan sehai-hari.

• Seni Budaya dan Kesenian  : Membuat benda yang dapat digerakkan 
oleh angin secara sederhana dari bahan 
selain kertas.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA     :
  Siswa mampu menyimpulkan melalui pengamatan model semakin 

kuat udara yang bergerak semakin kencang tiupan anginnya.

 2. Seni Budaya dan Kesenian :
  Siswa mampu membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin 

secara sederhana dari bahan selain kertas.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA : Sumber energi gerak dan 
pengaruhnya dalam kehidupan

 2. Seni Budaya dan Kesenian : Prakarya

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang benda yang dapat digerakkan 

oleh angin.

2. Kegiatan inti

 IPA      

 a. Menerbangkan layang–layang atau kincir angin di alam terbuka 
dengan hembusan angin kencang dan dalam ruangan dengan 
tiupan angin yang lambat.

 b. Mengamati gerakan layang-layang atau kincir angin tersebut.
 c. Mengambil simpulan dari pengamatan yang dilakukan.

 Seni Budaya dan Kesenian  

 a. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan 
membuat kincir angin.

 b. Membuat kincir angin.
 c. Mengamati gerakan yang dihasilkan kincir angin yang dibuat.
 d. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 3C, halaman 37-38.  Tugas ini juga terkait 
dengan mata pelajaran Matematika.

 e. Pada saat membuat kreativitas, guru memberikan bimbingan 
dan pengawasan. Sebelumnya, guru sudah memberi tahu siswa 
untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat 
kreativitas. 

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 74-78.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
37-38.

2. Sarana

 Layang-layang atau kincir angin, alat dan bahan membuat kincir angin, 
alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kreativitas kertas lipat, 
tape recorder, VCD atau DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menerbangkan layang-layang dan kincir angin.
 Membuat kincir angin.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang benda yang dapat digerakkan oleh angin.

3. Tes tertulis

 Menyimpulkan hasil pengamatan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  45
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Gerak dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Matematika :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Matematika : Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana 

menurut sifat atau unsurnya.
• Bahasa Indonesia : Menjelaskan urutan membuat atau melakukan 

sesuatu dengan kalimat yang runut dan mudah 
dimengerti.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika   : 
  Siswa mampu menentukan sifat-sifat bangun datar segitiga, persegi, 

dan persegi panjang.

 2. Bahasa Indonesia  :
     Siswa mampu menjelaskan urutan membuat atau melakukan 

sesuatu dengan kalimat yang runut dan mudah dimengerti.

II. Materi Pembelajaran

 1. Matematika :  Bangun datar sederhana, unsur dan sifatnya

 2. Bahasa Indonesia  :  Urutan membuat atau melakukan sesuatu

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang  macam-macam bangun 

datar.

2. Kegiatan inti

 Matematika  

 a. Menyebutkan benda-benda di  sekitar yang berbentuk bangun 
datar.  

 b. Membuat bentuk-bentuk segitiga dengan karet gelang pada papan 
paku. 

 c. Melakukan penyelidikan ciri-ciri bangun datar segitiga samasisi, 
samakaki, siku-siku, lancip, dan segitiga tumpul.

 Bahasa Indonesia

 a. Menyediakan karet gelang dan papan paku untuk mendukung 
penjelasan yang akan dilakukan.

 b. Secara bergantian siswa menjelaskan urutan membuat bentuk-bentuk 
segitiga dengan karet gelang pada papan paku dengan bahasa yang 
mudah dipahami di depan kelas. Kemudian, menjelaskan kesamaan 
dan perbedaan dari tiap-tiap segitiga yang dibuat di papan paku.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 79-83 .

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
39-40.
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2. Sarana 

 Karet gelang dan papan paku

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menjelaskan melakukan sesuatu.

2. Tes lisan

 Tanya jawab ciri-ciri yang dimiliki segitiga siku-siku, sama sisi, dan sama 
kaki.

3. Tes tertulis

 Menuliskan ciri-ciri yang dimiliki segitiga siku-siku, sama sisi, dan sama 
kaki.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA, Seni Budaya dan Keterampilan, Bahasa 
Inggris

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  46
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Gerak dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - IPA :  3 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran 
• IPA : Mengidentifikasi  sumber energi gerak  

dan kegunaannya dalam kehidupan.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Membuat benda yang dapat digerakkan 

oleh angin secara sederhana dari bahan 
selain kertas.

• Bahasa Inggris   : Melafalkan nama benda dalam bahasa 
Inggris yang berhubungan dengan 
sumber energi gerak.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA     :  
  Siswa mampu menjelaskan kegiatan manusia yang membutuhkan 

energi gerak.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan  :
    a. Siswa mampu menentukan rancangan model layang-layang 

dengan menggunakan bahan pokok seperti : plastik, baling-
baling bambu, dan lain sebagainya.

    b. Siswa mampu membuat model sesuai rancangan.

 3. Bahasa Inggris     :
  Siswa mampu melafalkan nama benda dalam bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan sumber energi gerak.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA  :  Sumber energi gerak dan pengaruhnya dalam kehidupan
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 2. Seni Budaya dan Keterampilan : Prakarya

 3. Bahasa Inggris      : Nama benda dalam bahasa 
Inggris yang berhubungan 
dengan sumber energi gerak

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang kegiatan manusia yang 

membutuhkan energi gerak.

2. Kegiatan inti

 IPA       

 a. Mendiskusikan manfaat sumber energi gerak air dan angin bagi 
kehidupan sehari-hari.

 b. Menggambarkan cara kerja kincir air dan angin untuk menghasilkan 
energi listrik.

 c. Membuat kliping berita atau artikel tentang upaya mandiri masyarakat 
membangun kincir air atau angin untuk menghasilkan listrik guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat.

 Seni Budaya dan Keterampilan 

 a. Mempersiapkan alat dan bahan, seperti bambu, plastik, benang, 
dan lem perekat

 b. Bambu dipotong kecil-kecil untuk membuat penampang layang-
layang.

 c. Merekatkan atau mengikat antarbambu dengan benang.
 d. Penampang layang-layang diberi plastik sesuai ukuran penampang 

layang-layang  dengan menggunakan lem perekat.
 e. Memberi benang di bagian penampang atas layang-layang.
 f. Menerbangkan layang-layang ke udara.
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 Bahasa Inggris

 a. Memperlihatkan gambar-gambar yang berhubungan dengan energi 
gerak, seperti angin, air, kincir angin, kincir air, layang-layang, 
perahu layar, baling-baling bambu, dan bangunan kincir angin.

 b. Mencocokkan gambar dengan kata-katanya dalam bahasa Inggris.
 c. Melafalkan kata-kata tersebut dengan intonasi dan lafal yang 

tepat.
 d. Menyusun tanya jawab sederhana dengan menggunakan kata-

kata tersebut yang didukung gambar benda kemudian siswa 
melafalkannya.

  Misalnya sebagai berikut.
  What is it?
  It is kite.
  Is it wind mill?
  Yes, it is wind mill.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 74-79.

2. Sarana 

 Kliping berita atau artikel, bahan-bahan membuat layang-layang, gambar 
benda-benda yang berhubungan dengan energi gerak.



139Untuk SD Kelas 3 Semester 2

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Membuat kliping.
 b. Membuat layang-layang.
 c. Melafalkan dalam bahasa Inggris nama benda dan melakukan 

percakapan sederhana.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang kegiatan manusia yang membutuhkan energi 
gerak.

3. Tes tertulis

 Membuat daftar manfaat sumber energi gerak dalam kehidupan sehari-
hari.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  47
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Gerak dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
Matematika : Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana 

menurut sifat atau unsurnya.

I.  Tujuan Pembelajaran
 Matematika :
  Siswa mampu menggambar bangun datar sesuai dengan sifat-sifat 

bangun datar yang diberikan.

II. Materi Pembelajaran
 Matematika :  Bangun  datar sederhana, unsur, dan sifatnya

III.  Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 Apersepsi dengan tanya jawab tentang sifat-sifat bangun datar.

2. Kegiatan inti
 a. Menggambar bangun datar segitiga, persegi, dan persegipanjang 

pada kertas berpetak.
 b. Membuat simpulan tentang bagun datar sederhana  dengan unsur 

dan sifatnya.
 c. Guru meminta siswa membentuk kelompok kecil.
 d. Guru menjelaskan langkah kerja yang harus dilakukan untuk 

melakukan permainan ”Persegi Seru.”
 e. Guru meminta siswa melakukan permainan ”Persegi Seru” seperti 

yang terdapat pada buku Aktivitasku Tematik Jilid 3C halaman 41 
sesuai petunjuk guru.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas
 e. Review pembelajaran yang telah diajarkan. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 74-79. 
      b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

41.

2. Sarana 
      Kertas berpetak 

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja
 Menggambar bangun datar.

2. Tes lisan
 Tanya jawab tentang sifat-sifat bangun datar.

3. Tes tertulis
  Menuliskan sifat-sifat bangun datar.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan IPA
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  48
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Gerak dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Matematika :  3 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
Kompetensi dasar /Indikator Pembelajaran :
• Matematika   :   Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana 

menurut sifat atau unsurnya.
• IPA :   Membuat kincir angin untuk menunjukkan bentuk 

energi angin dapat berubah menjadi energi 
gerak.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika  :
  Siswa mampu menentukan sifat-sifat bangun datar segitiga, persegi 

dan persegi panjang.

 2. IPA  : 
  a. Siswa mampu menentukan rancangan model kincir angin. 
     b. Siswa mampu membuat model sesuai rancangan.
     c. Siswa mampu menyimpulkan melalui pengamatan model semakin 

kuat udara yang bergerak, semakin kencang tiupan anginnya.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Sumber energi gerak dan pengaruhnya 
dalam kehidupan

 2. Matematika :  Bangun  datar sederhana, unsur, dan 
sifatnya

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Langkah awal

 b. Doa bersama
 a. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang macam-macam bangun 

datar.

2. Kegiatan inti

 IPA  

 a. Menceritakan pengalaman tentang kincir angin mainan ataupun 
kincir angin yang digunakan untuk kepentingan umum.

 b. Tanya jawab tentang kincir angin yang dibuat untuk permainan.
 c. Menentukan bahan yang dapat digunakan untuk membuat kincir 

angin untuk mainan.
 d. Mendemonstrasikan membuat layang-layang atau kincir angin 

dengan bahan pokok seperti plastik, baling-baling bambu, dan 
sebagainya.

 e. Siswa menyimpulkan pengamatan. 

 Matematika 

 a. Menyebutkan benda sekitar yang berbentuk bangun datar.
 b. Membuat beragam bangun datar segiempat yang berbeda dengan 

karet gelang pada papan paku. 
 c. Melakukan penyelidikan sifat-sifat umum segiempat, persegipanjang, 

dan persegi dengan menggunakan lipatan kertas.
 d. Menempelkan lipatan kertas pada buku dan memberi label setiap 

gambar.
 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

42 buku Aktivitasku Tematik Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact untuk 
dikerjakan di rumah.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 74-79.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
42.   

2. Sarana 

 Bahan untuk membuat kincir angin mainan, kertas origami, macam-
macam bangun datar.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Membuat kincir angin mainan.
      b. Menempelkan lipatan kertas pada buku dan memberi label pada 

setiap sudut gambar.

2. Tes lisan

 Tanya jawab ciri-ciri yang dimiliki segiempat, persegipanjang, dan 
persegi.

3. Tes tertulis

   Menuliskan ciri-ciri yang dimiliki segiempat, persegipanjang, dan 
persegi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................



145Untuk SD Kelas 3 Semester 2

 Rencana Pelaksanaan Pelaksanaan (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  49
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Bunyi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA   : Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh 

energi getaran dalam kehidupan sehari-hari.
• Bahasa Inggris  : Mengenal beberapa alat musik dalam bahasa Inggris 

dan melafalkannya dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA   :
     Siswa mampu menceritakan pengalaman yang berhubungan dengan 

energi getaran.

 2. Bahasa Inggris  :
  Siswa mampu mengenal beberapa alat musik dalam bahasa Inggris 

dan melafalkannya dengan  lafal dan intonasi yang tepat.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Sumber energi bunyi dan pengaruhnya dalam 
kehidupan

 2. Bahasa Inggris :  Beberapa alat musik dalam bahasa Inggris 

III.  Metode Pembelajaran

  Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi dengan tanya jawab tentang contoh-contoh energi getaran 
yang menghasilkan bunyi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti

 IPA  

 a. Melakukan pengamatan tentang pengaruh energi getaran dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di lingkungan 
terdekat siswa.

 b. Menggambarkan hasil pengamatan.
 c. Melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi dihasilkan 

oleh benda yang bergetar.
 d. Menyimpulkan hasil percobaan.
 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 

buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact untuk 
dikerjakan di rumah.

 f. Guru meminta siswa sebelum melakukan pengamatan untuk 
mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan memahami 
langkah kerjanya terlebih dahulu.

 g. Guru menjelaskan bahwa pada saat melakukan pengamatan, siswa 
yang bekerja secara berkelompok dapat meminta bimbingan orang 
tua, kakak, atau saudara.

 Bahasa Inggris

 a. Menjelaskan bunyi musik yang dihasilkan alat-alat musik termasuk 
bunyi yang enak didengar. Bunyi yang dihasilkan alat musik dapat 
bersifat tinggi atau rendah dan keras atau lembut.

 b. Memperlihatkan gambar alat musik serta nama alat musik tersebut 
dalam bahasa Inggris, seperti gitar, suling, biola, piano, terompet, 
saxophone, drum, tamburin, triangle, dan gendang.

 c. Mengelompokkan alat musik tersebut berdasarkan alat musik ritmis 
(alat musik pukul yang tidak bernada) dan alat musik bernada.

 d. Melafalkan alat musik tersebut dalam bahasa Inggris dengan lafal 
dan intonasi yang tepat.

 e. Melafalkan beberapa kalimat sederhana yang menggunakan nama-
nama alat musik tersebut. Misalnya adalah sebagai berikut.

  I am playing a violin.
  She can play a guitar.
  I like play a tamborin.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 90-92.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

43.

2. Sarana 
 Lingkungan pengamatan dan kartu gambar macam-macam alat musik

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja
       a. Pengamatan tentang pengaruh energi getaran dalam kehidupan 

sehari-hari.
      b. Melafalkan nama musik dan kalimat sederhana dalam bahasa 

Inggris.

2. Tes lisan
      Menceritakan pengalaman tentang penggunaan energi getaran.

3. Tes tertulis
      Menuliskan hasil pengamatan tentang pengaruh energi getaran dalam   
      kehidupan sehari-hari.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dan 
Keterampilan 

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  50
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Bunyi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan :  1 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA : Mengidentifikasikan sumber energi bunyi dan 

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
• Seni Budaya dan Keterampilan  :  Menjelaskan makna ansambel.
• Bahasa Indonesia   :   Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang 

disampaikan secara lisan.
      

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA    : 
       Siswa mampu menjelaskan berbagai energi getaran  dan 

pengaruhnya.
 2. Seni Budaya dan Keterampilan   :
        Siswa mampu menjelaskan makna ansambel.
 3. Bahasa Indonesia      :
        Siswa mampu melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang 

disampaikan secara lisan.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Sumber energi bunyi dan pengaruhnya 
dalam kehidupan

 2. Seni Budaya dan Keterampilan :  Makna ansambel
 3. Bahasa Indonesia :  Penjelasan yang disampaikan secara lisan

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang sumber energi bunyi.

2. Kegiatan inti

 IPA  

 a. Membuat daftar manfaat sumber energi bunyi dalam kehidupan 
sehari-hari.

 b. Membuat kliping berita dan artikel tentang manfaat energi bunyi 
dalam  kehidupan sehari-sehari. Misalnya, musik untuk hiburan, 
untuk pengobatan, atau untuk melatih dan meningkatkan kecerdasan 
anak.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Menyaksikan film dokumenter tentang alat musik ritmis, alat musik 
bernada, konser musik klasik, dan konser musik modern.

 b. Menceritakan pengalaman mendengarkan musik konser atau 
pertunjukan musik lainnya.

 c. Menyebutkan alat musik ritmis disertai gambar atau beberapa 
contoh alat musik tersebut.

 d. Memainkan contoh alat musik ritmis di depan kelas.
 e. Mendengarkan penjelasan tentang arti ansambel dan jenisnya.

 Bahasa Indonesia

 a. Memberikan penjelasan cara memainkan alat musik sederhana 
hasil buatan sendiri, seperti gelas dipukul sendok atau meja kayu 
dipukul oleh tangan agar diperoleh bunyi musik yang bernada.

 b. Meminta siswa memainkan alat musik sederhana tersebut 
berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, baik secara perorangan 
maupun kelompok.

 c. Memberikan penjelasan cara memainkan salah satu alat musik 
ritmis, seperti triangle, gendang, atau kerincing sehingga dihasilkan  
bunyi musik dengan nada beraturan.

 d. Meminta siswa memainkan salah satu alat musik ritmis tersebut 
berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, baik secara perorangan 
maupun kelompok.

 e. Membuat laporan tertulis hasil kegiatan ini.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 90-92.

2. Sarana 
 Kliping berita dan artikel, film dokumenter, VCD/DVD, beberapa gambar 

pendukung, dan beberapa alat musik ritmis.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja
 a. Daftar manfaat sumber energi bunyi.
 b. Kliping berita dan artikel.
 c. Menceritakan pengalaman.
 d. Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan lisan.

2. Tes lisan
 Tanya jawab manfaat sumber energi bunyi.

3. Tes tertulis
 Menuliskan laporan hasil kegiatan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Seni Budaya dan Keterampilan dan IPA
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  51
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Sumber Energi Bunyi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan :  3 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Seni Budaya dan Keterampilan : Memainkan musik dalam bentuk 

ansambel dengan alat musik ritmis 
sederhana.

• IPA :  Mengidentifikasi sumber energi bunyi 
dan kegunaanya dalam kehidupan.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Seni Budaya dan Keterampilan  :
  Siswa mampu memainkan musik dalam bentuk ansambel dengan 

alat musik ritmis sederhana.
 2. IPA      :  
  Siswa mampu menjelaskan berbagai energi bunyi  dan 

pengaruhnya.

II. Materi Pembelajaran

 1. Seni Budaya dan Keterampilan : Memainkan musik dalam bentuk 
ansambel

 2. IPA    : Sumber energi bunyi dan 
pengaruhnya dalam kehidupan.

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang contoh-contoh alat musik 

ritmis sederhana dan bagaimana cara memainkannya.

2. Kegiatan inti

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Membuat ansambel musik sederhana yang terdiri atas nyanyian, 
tepuk tangan, memukul botol bekas air mineral, memukul piring 
dengan sendok, dan memukul kaleng.

 b. Menyanyikan lagu sambil diiringi musik dalam bentuk ansambel 
dengan alat musik sederhana per kelompok di depan kelas.

 c. Kelompok yang tidak tampil bertugas memerhatikan kelompok yang 
sedang tampil dan menilai keindahan nada yang dihasilkan dari 
ansambel alat musik sederhana.

 d. Guru juga meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman 44 buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca 
Exact.  Tugas ini dikerjakan secara berkelompok.

 e. Sebelumnya, guru sudah memberi tahu siswa untuk menyediakan 
alat yang diperlukan.

 IPA  

 a. Tanya jawab tentang peralatan yang menggunakan sumber energi 
bunyi, seperti televisi, radio atau alat musik.

 b. Mengungkapkan pendapat tentang alat musik yang menggunakan 
sumber energi bunyi dan pengaruh energi getaran untuk 
membunyikannya. 

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 90-92.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
44.

2. Sarana 

 Alat musik ritmis sederhana

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

      a. Mempergunakan peralatan yang menggunakan sumber energi  
bunyi.

      b. Menyanyi sambil memainkan musik dalam bentuk ansambel dengan 
alat musik ritmis sederhana.

2. Tes lisan

    Tanya jawab tentang peralatan yang menggunakan sumber energi 
bunyi.

3. Tes tertulis

       Membuat daftar  peralatan yang menggunakan sumber energi  bunyi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris  
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  52
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema : Mari Kita Menghemat Energi
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - IPA :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia  :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris      :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA    : Menerapkan cara menghemat energi dalam 

kehidupan sehari-hari.
• Bahasa Indonesia : Memberikan tanggapan dan saran sederhana 

terhadap suatu masalah dengan menggunakan 
kalimat yang runut dan pilihan kata yang tepat.

• Bahasa Inggris   : Membuat poster dalam bahasa Inggris yang 
bertemakan hemat energi.

I.   Tujuan Pembelajaran

 1. IPA   : 
     Siswa mampu mengetahui pentingnya menerapkan  cara menghemat 

energi dalam kehidupan sehari-hari.

 2. Bahasa Indonesia  :
        Siswa mampu memberikan tanggapan dan saran sederhana 

terhadap suatu masalah dengan menggunakan kalimat yang runut 
dan pilihan kata yang tepat.

 3. Bahasa Inggris   :
       Siswa mampu membuat poster dalam bahasa Inggris yang 

bertemakan hemat energi.

II.   Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Cara menghemat energi

 2. Bahasa Indonesia :  Tanggapan dan saran sederhana terhadap 
suatu masalah  

 3. Bahasa Inggris :  Membuat poster
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III.    Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.   Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang contoh-contoh sumber energi 

yang terbatas.

2. Kegiatan inti

 IPA

 a. Menjelaskan kepada siswa bahwa persediaan sumber energi itu 
terbatas.

 b. Menyebutkan contoh-contoh sumber energi dalam kehidupan sehari-
hari yang sifatnya terbatas.

 c. Tanya jawab akibat tidak diterapkannya hemat energi. 
 d. Membuat kliping berita dan artikel yang membahas terbatasnya 

sumber energi dan akibat yang akan diperoleh/terjadi  jika tidak 
dilakukan penghematan.

 e. Menjelaskan pentingnya menerapkan hemat energi dalam kehidupan 
sehari-hari dimulai dari kebiasaan menghemat energi di lingkungan 
rumah dan sekolah.

 Bahasa Indonesia

 a. Membuka kliping berita dan artikel yang membahas terbatasnya 
sumber energi dan akibat yang akan diperoleh/terjadi  jika 
tidak dilakukan penghematan yang telah dibuat pada pelajaran 
sebelumnya.

 b. Memilih satu berita atau artikel. 
 c. Mengungkapkan isi/masalah yang dibahas pada berita atau artikel 

yang dipilih.
 d. Memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap masalah 

yang dibahas pada berita atau artikel yang dipilih.

 Bahasa Inggris

 a. Menyusun kalimat-kalimat sederhana yang berisi seruan/ajakan 
untuk hemat energi dalam bahasa Inggris dan melafalkan dengan 
baik.
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 b. Membuat poster yang menarik (didukung gambar yang sesuai dan 
diberi warna) dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana 
tersebut. Misalnya sebagai berikut.

  Use the save energy lamp.
  Working or riding by bicycle. It’s health and save energy.
 c. Memilih tampilan poster terbaik untuk ditampilkan di majalah dinding 

sekolah.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 96-99.

     
2. Sarana 

    Kliping berita dan artikel, serta alat dan bahan untuk membuat poster.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

       a. Menyebutkan contoh-contoh sumber energi dalam kehidupan sehari-
hari yang sifatnya terbatas.

      b. Membuat kliping.
      c. Membuat poster.

2. Tes lisan

      Memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap masalah yang 
dibahas pada berita atau artikel yang dipilih.

3. Tes tertulis

 Mengerjakan tugas dan menjawab pertanyaan.
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  53
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Mari Kita Menghemat Energi
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• IPA  : Menerapkan cara menghemat energi dalam 

kehidupan sehari-hari.

I.  Tujuan Pembelajaran

 IPA :     

 Siswa mampu menyebutkan berbagai cara penghematan energi dalam 
kehidupan sehari-hari.

II. Materi Pembelajaran

 IPA : Cara menghemat energi

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan awal

 Apersepsi dengan tanya jawab tentang cara menghemat energi. 

2. Kegiatan inti

 IPA :

 a. Menyaksikan film dokumenter cara menghemat energi listrik dan 
energi yang berasal dari fosil, seperti BBM dan minyak tanah.

 b. Membahas isi film dan menghubungkannya dengan pengalaman 
cara menghemat energi listrik atau energi yang berasal dari fosil di 
rumah dan di lingkungan sekitar siswa.

 c. Menceritakan pengalaman penerapan cara menghemat energi di 
rumah dan di lingkungan sekitar siswa dan manfaat yang diperoleh 
dari penerapan tersebut.
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 d. Membedakan pola hidup hemat dengan sumber energi atau 
sebaliknya.

 e. Menunjukkan kegiatan yang menghemat energi dan boros energi.
 f. Membuat simpulan tentang cara menghemat energi dalam kehidupan 

sehari-hari.
 g. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 

buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact.
 h. Guru meminta siswa saling menukarkan hasil pekerjaannya 

kemudian guru dan siswa mengoreksinya bersama-sama.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 1 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 96-98.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
45.

2. Sarana 

 Film dokumenter dan VCD/DVD

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menunjukkan kegiatan yang yang menghemat energi dan boros 
energi.

2. Tes lisan

   Menceritakan pengalaman cara menghemat energi di rumah dan di 
lingkungan sekitar siswa.

3. Tes tertulis

       Menuliskan simpulan tentang cara menghemat energi dalam kehidupan 
sehari-hari.
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  PKn, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  54 
Tema : Sumber Energi dan Pengaruhnya dalam 

Kehidupan
Subtema :  Mari Kita Menghemat Energi
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - PKn :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• PKn :  Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga 

diri.  
• Bahasa Indonesia :  Menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui 

membaca intensif.
• Bahasa Inggris :  Melafalkan dalam bahasa Inggris kata-kata yang 

berhubungan dengan hemat energi dengan lafal 
dan intonasi yang tepat.

I.  Tujuan Pembelajaran
 1. PKn :  
  Siswa mampu menerapkan pola hidup hemat energi di lingkungan 

sekitar siswa sebagai perilaku yang mencerminkan harga diri .

 2. Bahasa Indonesia :  
  Siswa mampu menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui membaca 

intensif.

 3. Bahasa Inggris :
  Siswa mampu melafalkan dalam bahasa Inggris kata-kata yang 

berhubungan dengan hemat energi dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.

II. Materi Pembelajaran
 1. PKn :  Perilaku yang mencerminkan harga diri

 2. Bahasa Indonesia :  Menjelaskan teks (100-150 kata) 

 3. Bahasa Inggris :  Kata-kata yang berhubungan dengan hemat 
energi dalam bahasa Inggris 



162 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

III.  Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.   Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab contoh-contoh pola hemat energi 

yang diterapkan di lingkungan rumah yang termasuk juga  perilaku 
yang mencerminkan harga diri.

 
2. Kegiatan inti

 PKn
 a. Menyebutkan beberapa kebiasaan di rumah yang termasuk pola 

hemat energi.
 b. Menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan hemat energi termasuk 

perilaku yang mencerminkan harga diri.
 c. Pentingnya menghindarkan diri dari pemborosan energi yang 

termasuk perilaku yang tidak mencerminkan harga diri dan 
menyebutkan contoh-contoh kerugian yang timbul akibat perilaku 
boros energi.

 d. Mencatat perilaku hemat energi yang dilakukan di rumah selama 
seminggu dalam buku tulis yang ditandatangani orang tua. Misalnya, 
menutup kran air setelah selesai mandi atau mematikan lampu 
setelah hari menjelang siang. 

 
 Bahasa Indonesia  
 a. Membuka kembali hasil kliping yang memuat berita atau artikel 

yang membahas terbatasnya sumber energi dan akibat yang akan 
diperoleh/terjadi  jika tidak dilakukan penghematan.

 b. Memilih satu berita atau artikel (100-150) dan membacanya secara 
intensif.

 c. Menjelaskan isi teks (100-150 kata) tersebut dengan bahasa 
sederhana dan mudah dimengerti.

 Bahasa Inggris 
 a. Melafalkan dalam bahasa Inggris kata-kata yang berhubungan 

dengan hemat energi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Misalnya, 
energi listrik, energi panas, lampu hemat energi, bensin, minyak 
tanah, batubara, kendaraan tenaga surya, atau pembangkit listrik 
tenaga surya.

 b. Mencocokkan gambar dengan kata-kata tersebut dengan tepat.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 96-99.

2. Sarana 

 Kliping berita atau artikel dan gambar-gambar 

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Catatan perilaku hemat energi yang dilakukan di rumah.
 b. Menjelaskan isi teks (100-150 kata).
 c. Melafalkan dalam bahasa Inggris kata-kata yang berhubungan 

dengan hemat energi.

2. Tes lisan

 Tanya jawab contoh-contoh pola hemat energi.

3. Tes tertulis

      Laporan catatan perilaku hemat energi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  55
Tema :  Bumiku
Subtema :  Bagaimana Penampakan Permukaan Bumi Kita?
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• IPA   :   Mendeskripsikan penampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar.
• Bahasa Indonesia :   Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan 

tentang isi teks agak panjang (150-200) yang 
dibaca secara intensif.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA :  
        Siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk permukaan bumi 

(daratan dan sebaran air).

 2. Bahasa Indonesia :
  Siswa mampu menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang 

isi teks agak panjang (150-200) yang dibaca secara intensif.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Penampakan permukaan bumi

 2. Bahasa Indonesia : Teks agak panjang (150-200) 

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi: tanya jawab tentang keadaan bumi kita.
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2. Kegiatan inti

 IPA

 a. Mengajak siswa keluar kelas menuju lingkungan sekitar sekolah 
untuk mengamati bentuk permukaan bumi lingkungan sekitar.

 b. Bertanya jawab dan mencatat hal-hal yang ada dalam 
pengamatan.

 c. Kembali ke kelas kemudian guru mengadakan tanya jawab bentuk 
permukaan bumi di  lingkungan sekitar rumah tiap-tiap siswa.

 d. Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa permukaan bumi terdiri 
atas perairan dan daratan.

 e. Menyaksikan film dokumenter tentang penampakan permukaan 
bumi.

 f. Membahas isi film, mencatat hal-hal penting yang tersaji dalam film, 
dan membuat simpulan.

 Bahasa Indonesia 

 a. Menjawab pertanyaan tentang isi teks halaman 2-5 yang dibaca 
secara intensif.

 b. Menyusun beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca.
 c. Mengajukan pertanyaan dalam suatu diskusi kelompok.
 d. Menjawab pertanyaan yang diajukan sebagai hasil diskusi.
 e. Membuat laporan tertulis tentang hasil kegiatan diskusi ini.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-6. 

      b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D Ganeca Exact, halaman 2.
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2. Sarana 

      Lingkungan sekitar sekolah, lingkungan sekitar rumah, film dokumenter, 
dan VCD atau DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

    Mengamati bentuk permukaan bumi lingkungan sekitar sekolah dan 
rumah.

2. Tes lisan

 a. Tanya jawab tentang bentuk permukaan bumi. 
 b. Membahas isi film.
 c. Menjawab dan mengajukan pertanyaan.

3. Tes tertulis

   Membuat laporan hasil diskusi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Seni 
Budaya dan Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  56
Tema :  Bumiku
Subtema :  Bagaimana Penampakan Permukaan Bumi Kita?
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia : 2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Bahasa Indonesia   :   Membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 

yang tepat.
• Bahasa Inggris :  Melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan nama-nama perairan dan 
daratan dan mengisi teka-teki silang berdasarkan 
kata-kata tersebut.

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak ”Nenek 
Moyangku Seorang Pelaut.”

I.  Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia      :
  Siswa mampu membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 

yang tepat.

 2. Bahasa Inggris      :   
  Siswa mampu melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan nama-nama perairan dan daratan.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan   :
  Siswa mampu menyanyikan lagu anak ”Nenek Moyangku Seorang 

Pelaut” ciptaan Ibu Sud.

II. Materi Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia :  
  Puisi yang bertemakan curahan hati akan ”Keindahan Perairan atau 

Daratan.” 

 2. Bahasa Inggris   : 
  Kata-kata dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan nama-

nama perairan dan daratan.
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 3. Seni Budaya dan Keterampilan : 
  Lagu anak ”Nenek Moyangku Seorang Pelaut” ciptaan Ibu Sud.

III.   Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV.   Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab macam-macam perairan dan daratan 

yang dikenal siswa.

2. Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia
 a. Menjelaskan permukaan bumi terdiri atas peraian dan daratan.
 b. Menceritakan pengalaman berlibur di pantai (laut), danau, bermain 

di sungai, dan berlibur ke puncak (pegunugan).
 c. Menggambarkan keindahan alam dan perasaan yang dirasakan 

saat itu.
 d. Mencari dan memilih sebuah puisi yang berisi curahan hati tentang 

keindahan alam perairan (laut, danau, dan sungai) atau daratan 
(pengunungan, dataran, dan lembah) di buku kumpulan puisi anak, 
surat kabar, atau majalah anak yang tersedia di perpustakaan 
sekolah.

 e. Membaca puisi yang dipilih dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 
yang tepat di depan kelas. 

 Bahasa Inggris
 a. Memerhatikan gambar dan namanya dalam bahasa Inggris kata-

kata yang berhubungan dengan nama-nama perairan dan daratan, 
seperti ocean, sea, beach, lake, mountain, dan lain sebagainya.

 b. Melafalkan kata-kata tersebut dengan lafal dan intonasi yang tepat, 
baik perseorangan maupun kelompok.

 c. Mengisi teka-teki silang dengan kata-kata tersebut sesuai dengan 
gambarnya.

 Seni Budaya dan Keterampilan
 a. Menjelasakan bahwa laut merupakan perairan yang luas dan 

Indonesia memiliki perairan laut yang luas.
 b. Menyanyikan lagu anak ”Nenek Moyangku Seorang Pelaut” ciptaan 

Ibu Sud bersama-sama.
 c. Menyanyikan lagu perorangan di depan kelas disertai gerakan yang 

ekspresif.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-6.

2. Sarana 

 Puisi, gambar, dan teka-teki

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja 

 a. Membaca puisi.
 b. Melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris.
 c. Mengisi teka-teki silang.
 d. Menyanyikan lagu anak.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang materi yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Mengerjakan latihan

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  57
Tema :  Bumiku
Subtema :  Bagaimana Penampakan Permukaan Bumi Kita?
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA : Mendeskripsikan penampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Memberi hiasan/warna pada benda tiga 

dimensi.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA     : 
  Siswa mampu membuat simpulan pengamatan.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan : 
  Siswa mampu memahami bentuk benda tiga dimensi.

II.   Materi Pembelajaran

 1. IPA  : Penampakan permukaan bumi.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan : Hiasan/warna pada benda tida 
dimensi. 

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: memperkenalkan globe dan melakukan tanya jawab 

tentang membandingkan bentuk permukaan bumi dengan peta dan 
globe. 
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2. Kegiatan inti

 IPA   

 a. Berdiskusi tentang permukaan bumi yang berupa perairan dan 
daratan.

 b. Menyebutkan contoh-contoh perairan dan daratan yang ada di 
sekitar.

 c. Melihat foto-foto atau film dokumenter yang memperlihatkan contoh-
contoh perairan dan daratan.

 d. Mengenal beberapa nama-nama laut, sungai, danau, waduk, 
gunung, dan lembah yang terkenal di Indonesia.

 e. Mengenal globe dan peta.
 f. Membandingkan bentuk permukaan bumi dengan peta dan globe.
 g. Melihat luasnya lautan dan daratan di suatu tempat dibandingkan 

di tempat lain melalui globe dan peta.

 Seni Budaya dan Kesenian 

 a. Guru meminta siswa untuk membuat globe.
 b. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat 

globe.
 c. Mewarnai pola-pola yang telah digambarkan pada bola/globe yang 

merupakan benda tiga dimensi.
 d. Memilih globe terbaik untuk dipamerkan. 
 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik, Jilid 3C, Penerbit Ganeca Exact halaman 3-4 
untuk dikerjakan di rumah.

 f. Guru meminta siswa, supaya mempersiapkan alat dan bahan yang 
diperlukan sebelum membuat kreativitas.

 g. Jika mengalami kesulitan, guru dapat meminta bantuan/bimbingan 
dari orang tua, kakak, atau saudara di rumah.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-6.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
3-5.

2. Sarana 

 Peta, globe, foto atau film dokumenter, VCD/DVD, alat dan bahan 
untuk membuat globe, serta alat dan bahan untuk membuat kreativitas 
membuat topi.

VI. Penilaian 

1. Unjuk kerja

 a. Berdiskusi tentang materi yang sedang diajarkan.
 b. Membuat globe

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang materi yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

 Mengerjakan soal                          

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya 
dan Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  58
Tema :  Bumiku
Subtema :  Bagaimana Penampakan Permukaan Bumi Kita?
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - Matematika : 3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Matematika     :  Menghitung keliiling persegi dan   persegipanjang.
• Bahasa Indonesia   : Menceritakan isi dongeng yang dibaca.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengekspresikan diri melalui gambar 

imajinatif mengenai alam sekitar.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika   :  
     Siswa mampu menghitung keliling persegipanjang.

 2. Bahasa Indonesia   : 
     Siswa mampu Menceritakan isi dongeng yang dibaca.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan :
    Siswa mampu mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif 

mengenai alam sekitar.

II. Materi Pembelajaran

 1. Matematika :  Keliling persegipanjang

 2. Bahasa Indonesia : Dongeng anak-anak jenis 
legenda

 3. Seni Budaya dan Keterampilan :  Gambar imajinatif

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang daerah di sekolah yang berbentuk 

persegipanjang dan persegi.

2. Kegiatan inti

 Matematika     

 a. Memahami konsep keliling persegipanjang dengan mengelilingi 
ruangan atau lapangan di tepi yang berbentuk persegi dan 
persegipanjang.

 b. Memberi tanda pada setiap sudut sisi ruangan atau lapangan  yang 
berbentuk persegipanjang dengan alat pengukur.

 c. Menjelaskan bahwa jika dua sisi yang berhadapan sama panjang 
maka ruang berbentuk persegipanjang.

 d. Menghitung panjang meteran setiap sisi dengan menjumlahkan. 
Hasil panjang alat pengukur adalah keliling dari ruangan atau 
lapangan.

 e. Menceritakan pengalaman selama kegiatan mengelilingi lapangan.
 f. Menghitung keliling lapangan dengan menggunakan rumus.
 g. Menyelesaikan soal yang berhubungan dengan keliling 

persegipanjang.

 Bahasa Indonesia

 a. Mengajak siswa ke perpustakaan sekolah.
 b. Mencari dan memilih dongeng legenda (asal mula) terjadinya suatu 

laut, danau (seperti dongeng ”Asal Mula Danau Toba”), sungai, 
gunung, atau suatu tempat lainnya.

 c. Kembali ke kelas dan mulai membaca dongeng yang dipilih.
 d. Membahas tokoh dan watak masing-masing tokoh.
 e. Membahas alur cerita, latar, dan tema dongeng.
 f. Menemukan pesan dan amanat dongeng.
 g. Menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri dengan 

masih memerhatikan alur ceritanya di depan kelompok atau di 
depan kelas.

 Seni Budaya dan Keterampilan  

 a. Menggambar imajinatif mengenai alam sekitar, seperti pemandangan 
laut, pantai, danau, sungai, atau gunung.
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 b. Memberi warna dengan krayon.
 c. Memilih gambar terbaik dan ditampilkan di majalah dinding 

sekolah.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar 

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-11.

      
VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menghitung keliling lapangan.
 b. Menceritakan kembali isi dongeng.
 c. Menggambar

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang materi yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

 Mengerjakan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  59
Tema :  Bumiku
Subtema :  Bagaimana Penampakan Permukaan Bumi Kita?
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
Matematika :  Menghitung keliling persegi dan persegipanjang.

I.  Tujuan Pembelajaran

 Matematika : 
 Siswa mampu menghitung keliling persegipanjang.

II. Materi Pembelajaran

 Matematika :  Keliling persegi dan persegipanjang

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi dengan tanya jawab tentang menghitung keliling lapangan.

2. Kegiatan inti   

 a. Menghitung keliling bangun datar berbentuk persegipanjang dengan 
menggunakan rumus.

 b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 5-6.

 c. Guru meminta siswa untuk mewarnai bangun datar yang terdapat 
pada soal.  Kemudian siswa mengerjakan soal-soal di bawahnya.

 d. Guru meminta siswa saling menukarkan hasil pekerjaannya kemudian 
beberapa siswa maju secara bergantian untuk mengerjakan soal.  
Jika terdapat kesalahan, guru membimbingnya.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 1 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-11.

      b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
5-6.

2. Sarana 

      Bangun datar berbentuk persegipanjang.

VI.   Penilaian

1. Unjuk kerja
      Menghitung keliling bangun datar.

2. Tes lisan
      Tanya jawab pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis
      Mengerjakan soal. 

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Matematika 
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  60
Tema :  Bumiku
Subtema :  Bagaimana Penampakan Permukaan Bumi Kita?
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
  - Matematika :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA :  Mendeskripsikan penampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar.
• Matematika :  Menghitung keliling persegi dan persegipanjang.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA :  
  Siswa mampu membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat.

 2. Matematika :  
  Siswa mampu menghitung keliling persegi dan persegipanjang.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Bukti bumi berbentuk bulat

 2. Matematika :  Keliling persegi dan persegipanjang

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan memperkenalkan globe dan melakukan tanya 

jawab tentang membandingkan bentuk permukaan bumi dengan 
peta dan globe.
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2. Kegiatan inti

 IPA 

 a. Menceritakan pengalaman di daerah perairan saat kapal datang 
dan pergi dari pelabuhan kapal terlihat kecil, bahkan tidak ada dan 
muncul satu per satu bagiannya atau sebaliknya, saat naik mobil 
atau motor, pohon atau bangunan seperti mengikuti atau matahari 
yang terlihat di semua tempat.

 b. Bertanya jawab tentang pengalaman sehari-hari yang memperlihatkan 
bahwa bumi berbentuk bulat didukung dengan globe.

 c. Melihat foto-foto yang memperlihatkan bentuk bumi dari angkasa.
 d. Menyimpulkan pengamatan bahwa bumi tidak datar, tetapi  

permukaannya bulat.
  
 Matematika  

 a. Membuat beberapa bidang datar, persegi dan persegipanjang pada 
kertas berpetak.

 b. Menghitung keliling persegi dan persegipanjang tersebut dengan 
menggunakan rumus.

 c. Menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan keliling persegi 
dan persegipanjang.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 2-11 dan 12-15.

      
2. Sarana 

 Foto, globe, dan kertas berpetak.
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VI.  Penilaian

1. Unjuk kerja

    a. Menceritakan pengalaman.
     b. Menghitung keliling bidang datar.

2. Tes lisan

      Tanya jawab pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

       Mengerjakan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  61
Tema :  Bumiku
Subtema :  Bagaimana Hubungan antara Awan dan Cuaca?
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• IPA :  Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan 

cuaca.
• Bahasa Inggris :  Melafalkan dalam bahasa Inggris kata-kata yang 

berhubungan dengan cuaca dan iklim.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA   :   
  a. Siswa mampu mengetahui arti awan dan cuaca.
     b. Siswa mampu membedakan awan dan cuaca dan 

hubungannya. 
      c. Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis awan dan cuaca.

 2. Bahasa Inggris   :
  Siswa mampu melafalkan dalam bahasa Inggris kata-kata yang 

berhubungan dengan cuaca dan iklim.

II.   Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Hubungan  antara keadaan awan dan 
cuaca   

 2. Bahasa Inggris :  Kata-kata yang berhubungan dengan cuaca 
dan iklim

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi :  bertanya jawab tentang keadaan cuaca hari ini di lingkungan 
rumah dan sekolah.

2. Kegiatan inti

 IPA   

 a. Guru meminta siswa menceritakan pengalaman mereka ketika akan 
terjadi hujan, panas, dan mendung.

 b. Guru meminta siswa menyebutkan arti awan dan cuaca.
 c. Guru memperlihatkan foto-foto atau film dokumenter tentang kondisi 

awan yang berubah-ubah sesuai keadaan cuaca.
 d. Guru dan siswa membahas tampilan foto atau film. 
 e. Guru meminta siswa dapat menyebutkan jenis-jenis awan dan cuaca 

berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan tampilan foto-foto atau 
film dokumenter.

 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
7 buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact. 

 g. Guru meminta siswa untuk saling menukarkan hasil pekerjaannya 
kemudian guru dan siswa mengoreksinya bersama-sama.

 Bahasa Inggris

 a. Guru memberi contoh pelafalan kata-kata dalam bahasa Inggris 
yang berhubungan dengan cuaca dan iklim, seperti awan, langit 
biru, cerah, mendung,  hujan, sinar matahari, iklim, kemarau, dan 
penghujan.

 b. Guru meminta siswa melafalkan kata-kata tersebut dengan lafal 
dan intonasi yang tepat, baik secara bersama-sama maupun secara 
perorangan.

 c. Guru meminta siswa melengkapi kalimat sederhana dengan 
memilih kata-kata yang  berhubungan dengan cuaca dan iklim yang 
tersedia.

 d. Guru meminta siswa melafalkan kalimat-kalimat sederhana yang 
telah lengkap tersebut.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
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 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 12-15.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
7.

2. Sarana 

 Lingkungan rumah dan sekolah, foto-foto atau film dokumenter, dan 
VCD/DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menceritakan pengalaman.
 b. Membahas tampilan foto atau isi film.
 c. Melafalkan kata dan kalimat sederhana.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Melengkapi kalimat.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indoonesia dan Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  62
Tema :  Bumiku
Subtema :  Bagaimana Hubungan antara Awan dan Cuaca?
Alokasi waktu :  5 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Bahasa Indonesia    :  
 1. Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik.
 2. Membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak ”Kulihat 

Awan.”

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia    : 
  a. Siswa mampu melakukan pengamatan tentang awan dan cuaca 

berdasarkan gambar yang tersedia.
  b. Siswa mampu menyimpulkan pengamatan dalam bentuk puisi.
  c. Siswa mampu membaca puisi denga lafal dan intonasi dan 

ekspresi yang tepat.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan :
  Siswa mampu menyanyikan lagu anak ”Kulihat Awan.”

II. Materi Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia :  Puisi 

 2. Seni Budaya dan Keterampilan :  Lagu anak ”Kulihat Awan”

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi :  tanya jawab tentang keadaan cuaca di luar kelas.

2. Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia

 a. Guru mengajak siswa memerhatikan gambar keadaan cuaca 
hujan.

 b. Guru meminta siswa mengingat pengalaman yang dialami dan 
dirasakan pada saat hujan turun.

 c. Guru membimbing siswa dapat mencurahkan pengalaman dan 
perasaannya tersebut dalam bentuk puisi.

 d. Guru meminta siswa membacakan puisi karyanya di depan kelas 
dengan penuh penghayatan dan ekspresi yang sesuai dengan 
memerhatikan ketepatan lafal dan intonasi.

 e. Guru meminta siswa memilih karya puisi dan pembaca puisi 
terbaik.

 f. Karya puisi terbaik ditampilkan di majalah dinding sekolah.
 g. Guru juga meminta siswa membaca puisi yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik halaman 8 buku Aktivitasku Tematik Jilid 3D.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru menerangkan bahwa awan yang terlihat di langit berubah-
ubah sesuai keadaan cuaca.

 b. Guru mengajak siswa mengenal awan melalui syair lagu anak 
”Kulihat Awan.”

 c. Guru menyanyikan lagu anak, kemudian diikuti siswa menyanyikan 
lagu itu bersama-sama.

 d. Guru meminta siswa menyanyikan lagu anak ”Kulihat Awan” satu 
per satu di depan kelas disertai gerakan dan ekspresi yang sesuai 
dengan isi lagu.

3.  Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
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 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.   Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik,Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman12-15.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
8.

2. Sarana 

      Gambar keadaan cuaca hujan

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menulis puisi
 b. Membaca puisi
 c. Menyanyikan lagu anak “Kulihat Awan.”

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Mengerjakan soal

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  63
Tema :  Bumiku
Sutema                  :  Bagaimana Hubungan antara Awan dan Cuaca?
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  - IPA  : 3 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA  :   Menjelaskan hubungan antara 

keadaan awan dan cuaca.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengekspresikan diri melalui gambar 

imajinatif mengenai alam sekitar.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA       :   
  a. Siswa mampu menjelaskan pengertian iklim.
  b. Siswa mampu menjelaskan dua jenis iklim yang ada di 

Indonesia.
  c. Siswa mampu menjelaskan proses terjadinya hujan.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan :
       a. Siswa mampu melakukan pengamatan tentang awan dan 

cuaca.
       b. Siswa mampu mengekspresikan  pengamatan dalam bentuk 

gambar imajinatif.

II.   Materi Pembelajaran
 1. IPA  :  Hubungan antara keadaan 

awan dan cuaca

 2. Seni Budaya dan Keterampilan :  Gambar imajinatif

III.  Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Doa bersama
 b. Absensi
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 c. Apersepsi: melakukan tanya jawab tentang iklim yang berlaku dan 
dirasakan dalam kehidupan sehari-hari siswa.

2. Kegiatan inti

 IPA 

 a. Guru membagi siswa ke dalam empat kelompok.
 b. Guru mengajak siswa ke perpustakaan sekolah.
 c. Guru menugaskan tiap-tiap kelompok mengelompokkan dan 

menyusun surat kabar yang ada di perpustakaan  selama satu 
minggu dan membuat kliping ramalan cuaca selama seminggu yang 
tertera dalam susunan surat kabar tersebut.

 d. Guru mengajak siswa kembali ke kelas dan meminta mereka 
mendiskusikan simpulan ramalan cuaca yang berlangsung dalam 
satu minggu, apakah memperlihatkan pola iklim kemarau atau iklim 
penghujan (basah).

 e. Guru menjelaskan iklim yang ada di Indonesia.
 f. Guru memperlihatkan gambar yang memperlihatkan proses 

terjadinya hujan.
 g. Guru meminta beberapa siswa secara bergantian dapat menjelaskan 

proses terjadinya hujan berdasarkan gambar tersebut.
  
 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru mengajak siswa ke luar kelas untuk memerhatikan dan 
mengamati keadaan awan dan langit.

 b. Guru mengajak siswa kembali ke kelas dan meminta mereka 
menceritakan hasil pengamatan dan pengalaman mereka tentang 
objek awan dan langit selama di luar kelas.

 c. Guru meminta siswa membuat kata kunci yang menggambarkan 
objek  awan dan langit. 

 d. Kata kunci tersebut digunakan siswa untuk menceritakan pengalaman 
mereka melihat objek awan dan langit ke dalam bentuk gambar.

 e. Mewarnai gambar dengan krayon.
 f. Guru meminta siswa menuliskan cerita singkat yang berhubungan 

dengan isi gambar tepat di bawah gambar yang dibuat.
 g. Kelas memilih gambar terbaik untuk ditampilkan di majalah dinding 

sekolah.
 h. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 9 
untuk dikerjakan di rumah.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman12-17.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
9.

2. Sarana 

 Surat kabar selama seminggu yang memuat ramalan cuaca, keadaan 
awan dan langit di luar kelas, dan buku gambar dan krayon.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Membuat kliping ramalan cuaca selama seminggu dari surat 
kabar.

 b. Menjelaskan proses terjadinya hujan.
 c. Menggambar imajinatif.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Mengerjakan soal

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  64
Tema :  Bumiku
Subtema              :  Bagaimana Pengaruh Cuaca dalam Kehidupan?
Alokasi Waktu :   7 x 35 menit
  - IPA                    :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia   :  2 x 35 menit
  - Matematika         :  3 x 35 menit 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA : Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia.
• Bahasa Indonesia : Memberikan tanggapan dan saran sederhana 

terhadap suatu masalah dengan menggunakan 
kalimat yang runtut dan pilihan kata yang tepat. 

• Matematika : Menghitung luas persegi dan persegipanjang.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA : 
  Siswa mampu menjelaskan berbagai macam cuaca dan pengaruhnya 

dengan kegiatan manusia.

 2. Bahasa Indonesia  :
  Siswa mampu memberikan tanggapan dan saran sederhana 

terhadap suatu masalah dengan menggunakan kalimat yang runtut 
dan pilihan kata yang tepat. 

 3. Matematika :
  Siswa mampu menghitung luas persegi dan persegipanjang.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA : Pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia

 2. Bahasa Indonesia : Tanggapan dan saran sederhana terhadap 
suatu masalah

 3. Matematika :  Luas  persegi dan persegipanjang

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang apa yang dilakukan dan dipakai 

saat musim hujan dan menjelaskan alasannya.

2. Kegiatan inti

 IPA

 a. Guru menanyakan musim yang berlangsung saat itu.
 b. Guru mengajak siswa melakukan pengamatan cuaca di luar 

kelas. 
 c. Guru meminta siswa mencatat hasil pengamatan.
 d. Guru menjelaskan hubungan kegiatan manusia dengan pengaruh 

cuaca (musim penghujan dan musim kemarau).
 e. Guru meminta siswa menceritakan apa yang dilakukan dan dipakai 

orang-orang saat musim penghujan. Misalnya, banyak orang yang 
senang di dalam rumah dan jika keluar rumah memakai payung 
dan baju hangat.

 f. Guru meminta siswa menggambarkan keadaan sekitar saat musim 
penghujan.

 g. Guru melakukan tanya jawab tentang keuntungan dan kerugian 
saat musim penghujan. Misalnya, petani menanam padi saat musim 
penghujan tiba (keuntungan). Nelayan tidak melaut saat musim 
penghujan (kerugian). 

 Matematika

 a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang bangun datar persegi 
dan persegipanjang di sekitar yang memiliki luas, seperti ruang 
kelas, lapangan olahraga, sebidang tanah, sawah, permukaan meja, 
dan permukaan buku tulis.

 b. Guru mengajak siswa menghitung luas ruang kelas dengan 
menghitung banyaknya ubin di ruang kelas per baris dan per kolom. 
Kemudian, menjumlahkannya. Misalnya, setiap kolom terdiri atas 
6 baris dan semuanya terdiri atas 10 kolom sehingga jumlahnya 
6+6+6+6+6+6+6+6+6+6 = 60 petak satuan atau 6 x 10 =60.

 c. Guru mengajak siswa melakukan penghitungan luas pada ruang-
ruang lainnya dengan menghitung ubin per kolom dan per baris, 
baik di sekolah maupun di rumah.
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 d. Guru meminta siswa mencatat hasil penghitungan luas ruangan-
ruangan tersebut.

 e. Guru menjelaskan hasil penghitungan tersebut termasuk kegiatan 
menghitung luas persegi dan persegipanjang. 

  
 Bahasa Indonesia

 a. Guru meminta siswa menuliskan masalah-masalah yang dihadapi 
saat musim hujan dan kemarau.

 b. Guru memilih secara acak sepuluh masalah dan menuliskannya di 
papan tulis.

 c. Guru mengajukan masalah-masalah tersebut secara bergantian 
kepada beberapa siswa untuk ditanggapi siswa dengan kalimat 
yang runtut dan pilihan kata yang tepat. Misalnya,

  (Masalah): Pada musim hujan, hujan turun setiap hari. Kadang kala 
hujan turun dengan derasnya disertai angin kencang. 

  (Tanggapan dan saran yang diharapkan berdasarkan masalah 
tersebut): Sebaiknya pada musim hujan, kita tidak lupa membawa 
payung dan memakai pakaian cukup tebal agar terasa hangat.

2. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 18-24.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Ganeca Exact, Jilid 3D Matematika 
halaman 10-12 dan 13-14.

2. Sarana 

 Keadaan cuaca di luar kelas dan ruang berlantai ubin.
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menggambarkan keadaan sekitar saat musim hujan.
 b. Menghitung luas ruangan di sekolah dan di rumah.

2. Tes lisan

 a. Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.
 b. Menanggapi dan memberi saran atas masalah yang diajukan.

3. Tes tertulis 

 a. Membuat catatan
 b. Mengerjakan soal

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris 
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  65
Tema :  Bumiku
Subtema             :  Bagaimana Pengaruh Cuaca dalam Kehidupan?
Alokasi waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
Bahasa Inggris : Mengisi teka-teki silang dengan kata-kata dalam 

bahasa Inggris yang berhubungan dengan 
perlengkapan yang dipakai atau aktifitas yang 
dilakukaan saat musim hujan dan kemarau.

I.  Tujuan Pembelajaran

 Bahasa Inggris :
 Siswa mampu mengisi teka-teki silang dengan kata-kata dalam bahasa 

Inggris yang berhubungan dengan peralatan yang digunakan atau 
aktifitas yang dilakukaan saat musim hujan dan kemarau.

II. Materi Pembelajaran

 Bahasa Inggris :  Mengisi teka-teki silang

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang perlengkapan yang dipakai atau 

aktifitas yang dilakukaan saat musim hujan dan kemarau.
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2. Kegiatan inti

 Bahasa Inggris

 a. Guru memperlihatkan gambar-gambar perlengkapan yang dipakai 
atau aktivitas yang dilakukaan saat musim hujan atau kemarau, 
seperti payung, jas hujan, jaket, baju hangat, syal, topi, baju kaos, 
petani menanam padi, petani menanam jagung, nelayan melaut, 
petani menjemur padi, ibu menjemur pakaian, dan petani garam 
bekerja pada musim kemarau.

 b. Guru mengenalkan kata-kata dalam bahasa Inggris dari setiap 
gambar yang ditampilkan.

 c. Guru meminta siswa melafalkan kata-kata tersebut dengan lafal 
yang tepat.

 d. Guru membimbing siswa melafalkan beberapa kalimat sederhana 
dengan menggunakan kata-kata tersebut. Misalnya, 

  It is umbrella.
  My brother use the raincoat.
 e. Guru meminta siswa mengisi teka-teki silang dengan kata-kata 

tersebut berdasarkan gambar yang tersedia.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 1 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.   Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 18-20.

2. Sarana 

 Kartu gambar perlengkapan atau aktifitas saat musim hujan atau 
kemarau dan  kartu kata. 
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VI.  Penilaian

1. Unjuk kerja

 Melafalkan kata dan kalimat sederhana.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tantang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Mengisi teka teki silang.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  66
Tema :  Bumiku
Subtema             :  Bagaimana Pengaruh Cuaca dalam Kehidupan?
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPA                   :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA   :   Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia.
• Bahasa Indonesia   :   Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, 

dilihat, atau didengar.
       

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA :   
  Siswa mampu menceritakan pengalaman yang berhubungan dengan 

cuaca. 

 2. Bahasa Indonesia :
  Siswa mampu menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, 

atau didengar.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Cuaca

 2. Bahasa Indonesia :  Peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau 
didengar

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang peramalan cuaca.
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2. Kegiatan inti

 IPA     

 a. Guru meminta siswa menceritakan pengalaman, seperti  saat terjadi 
hujan memakai payung, petani dapat menanam padi pada musim 
hujan, tanah menjadi gembur, dan saat musim kemarau sebaliknya 
udara terasa panas, setiap orang menggunakan pakaian tidak 
terlalu tebal, petani garam memanfaatkan  untuk membuat garam 
dan sebagainya. 

 b. Guru mengajak siswa menyaksikan film dokumenter tentang aktivitas 
yang dilakukan saat cuaca cerah atau saat musim kemarau.

 c. Guru meminta siswa berdiskusi dan membahas isi film.
 c. Guru meminta siswa menyimpulkan isi film.

 Bahasa Indonesia

 a. Guru meminta siswa mengingat-ingat peristiwa yang pernah dialami, 
dilihat, atau didengar saat musim hujan. Misalnya, terjebak hujan 
angin dalam perjalanan pulang sekolah.

 b. Guru membimbing siswa dapat menuliskan pokok-pokok dari 
peristiwa tersebut.

 c. Guru meminta siswa menceritakan pengalaman tersebut dalam 
kalimat sederhana dan mudah dipahami di depan kelas.

 d. Guru mempersilakan pendengar (siswa yang tidak tampil) mengajukan 
pertanyaan seputar isi cerita peristiwa yang sudah disampaikan dan 
meminta pencerita menjawab pertanyaan tersebut secara singkat 
dan jelas.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 18-20.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
10-11.

2. Sarana 

 Film dokumenter, VCD atau DVD

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menceritakan pengalaman
 b. Menceritakan peristiwa.

2. Tes lisan

 Tanya  jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Mengerjakan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika  dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  67
Tema :  Bumiku
Subtema            :  Bagaimana Pengaruh Cuaca dalam Kehidupan?
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - Matematika : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Matematika :  Menghitung luas persegi dan persegipanjang
• Seni Budaya dan Keterampilan  : Menyanyikan lagu anak “Serumpun 

Padi”

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika    :           
     Siswa mampu menghitung luas persegi  dan persegipanjang

 2. Seni Budaya dan Keterampilan  :  
  Siswa mampu menyanyikan lagu anak “Serumpun Padi.”

II. Materi Pembelajaran

 1. Matematika :  Luas  persegi dan persegipanjang 

 2. Seni Budaya dan Keterampilan :  Lagu anak “Serumpun Padi”

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi : tanya jawab tentang menghitung luas persegi dan 
persegipanjang.

2. Kegiatan inti

 Matematika

 a. Membuat persegipanjang dan meletakkan persegi lebih kecil yang 
sama besar di atas persegipanjang hingga persegipanjang tertutup 
oleh gambar persegí.
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 b. Menghitung jumlah persegi di atas persegipanjang sebagai 
hasil dari luas persegipanjang, contohnya persegi pada panjang 
persegipanjang ada 6 dan persegi pada lebar persegipanjang ada 
4 maka luasnya adalah 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 atau 6 x 4 = 
24.

 c. Membuat persegi dan meletakkan persegi lebih kecil yang sama 
besar di atas persegi  hingga persegipanjang tertutup oleh gambar 
persegí.

 d. Menghitung jumlah persegi di atas persegi sebagai hasil dari luas 
persegi atau dengan mengalikan panjang kedua sisinya, contohnya 
panjang setiap sisi 4 maka luasnya 4 x 4 = 16.

 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik halaman 13-14.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru menjelaskan bahwa sawah merupakan contoh bidang 
datar berbentuk persegi dan persegipanjang yang dapat dihitung 
luasnya.

 b. Guru menjelaskan pula bahwa menanam padi di sawah biasanya 
dilakukan saat musim hujan tiba dan pada saat musim kemarau 
petani menjemur padi hasil panennya.

 c. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu anak tentang padi di sawah 
yang berjudul “Serumpun Padi” ciptaan R. Maladi secara bersama-
sama diiringi alat musik pukul sederhana.

 d. Guru meminta siswa menyanyikan lagu tersebut satu per satu di 
depan kelas dengan penuh penghayatan dan ekspresi yang tepat.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 18-25 .

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
13-14.

2. Sarana 

 Lagu anak ”Serumpun Padi”

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menghitung luas persegi dan persegipanjang. 
 b. Menyanyikan lagu anak.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Menyelesaikan soal. 

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA  dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  68
Tema :  Bumiku
Subtema            :  Bagaimana Pengaruh Cuaca dalam Kehidupan?
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  3 x 35 menit 
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA : Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia.
• Bahasa Inggris : Melafalkan kalimat tanya sederhana yang 

menanyakan luas bidang datar di sekitar yang 
berbentuk persegi dan persegipanjang.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA : 
  Siswa mampu menjelaskan berbagai macam cuaca dan pengaruhnya 

dengan kegiatan manusia.

 2. Bahasa Inggris   :
  Siswa mampu melafalkan kalimat tanya sederhana yang menanyakan 

luas bidang datar di sekitar, sebidang tanah, lapangan upacara, 
lapangan sepak bola, hamalan rumah, dan sawah yang berbentuk 
persegi dan persegipanjang.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia 

 2. Bahasa Inggris :  Kalimat tanya sederhana

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang cuaca dan pengaruhnya terhadap 

kegiatan manusia.

2. Kegiatan inti

 IPA  

 a. Guru mengajak siswa menyaksikan film dokumenter tentang 
pengaruh musim hujan dalam kehidupan sehari-hari.

 b. Guru meminta siswa membahas dan menyimpulkan isi film.
 c. Guru meminta siswa menceritakan pengalaman yang berkaitan 

dengan pengaruh cuaca terhadap lingkungan selama musim hujan 
dari segi keuntungan dan kerugian. 

 Bahasa Inggris

 a. Guru bertanya jawab tentang contoh-contoh bidang datar yang 
berbentuk persegi dan persegipanjang yang dijumpai siswa dalam 
lingkungan sehari-hari mereka, seperti sebidang tanah, lapangan 
upacara, lapangan basket, lapangan tenis, sawah, dan halaman 
rumah.

 b. Guru memberi contoh pelafalan beberapa kata tanya sederhana 
dalam bahasa Inggris yang menanyakan luas bidang datar tersebut. 
Setiap kata yang dicontohkan diperkuat tampilan visual berupa 
gambar yang sesuai. Misalnya sebagai berikut.

  How measure that tennis court? 
       How measure this classroom?
 c. Guru membimbing siswa untuk dapat melafalkan kalimat tanya 

sederhana tersebut dengan intonasi dan lafal yang tepat.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 18-25.

2. Sarana 

 Film dokumenter dan VCD/DVD

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menceritakan pengalaman

2. Tes lisan

 Tanya  jawab tentang pembelajaran yang telah dajarkan.

3. Tes tertulis 

 Menyelesaikan soal 

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  IPS dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  69
Tema :  Bumiku
Subtema            :  Bagaimana Pengaruh Cuaca dalam Kehidupan?
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPS :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPS :  Mengenal sejarah uang.   
• Bahasa Indonesia :   Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan 

tentang isi teks agak panjang (150-200 kata) yang 
dibaca secara intensif.   

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPS   :
 a. Siswa mampu menceritakan pengalaman yang berhubungan 

dengan uang.
 b. Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis uang dan ciri-cirinya.
 c. Siswa mampu menjelaskan arti barter dan sejarahnya.

 2. Bahasa Indonesia :  
  Siswa mampu menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang 

isi teks agak panjang (150-200 kata) yang dibaca secara intensif. 
 

II. Materi Pembelajaran

 1. IPS :  Sejarah uang    

 2. Bahasa Indonesia :  Teks agak panjang  

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi : tanya jawab tentang uang dalam kehidupan sehari-

hari.

2. Kegiatan inti

 IPS

 a. Guru meminta siswa menceritakan pengalaman mereka sehari-hari 
yang berhubungan dengan uang.

 b. Guru meminta siswa menjelaskan ciri -ciri uang dan jenisnya.
 c. Guru mengajak siswa untuk mendengarkan cerita tentang barter 

pada zaman dahulu.
 d. Guru meminta siswa menyebutkan arti barter.  
 e. Guru membimbing siswa melakukan proses barter dengan teman.
 
 Bahasa Indonesia

 a. Guru meminta siswa membaca teks agak panjang di buku Aku 
Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
24-26.

 b. Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks 
tersebut.

 c. Guru meminta siswa menyusun beberapa pertanyaan berdasarkan 
teks.

 d. Guru meminta siswa mengajukan pertanyaan yang telah disusun itu 
dalam suatu diskusi kelompok.

 e. Diskusi kelompok menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.
 f. Guru meminta setiap kelompok membuat laporan hasil diskusi 

kelompok.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 24-26.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
15.

2. Sarana 

 Benda-benda yang digunakan untuk praktik barter.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Melakukan proses barter dengan teman.
 b. Menjawab dan mengajukan pertanyaan.

2. Tes lisan

 Tanya  jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Menyelesaikan soal

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  70
Tema :  Bumiku
Subtema            :  Bagaimana Pengaruh Cuaca dalam Kehidupan?
Alokasi waktu :  7 x 35 menit
  - Matematika      :  3 x 35 menit
  - IPS :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Matematika  :  Menghitung luas persegi dan persegipanjang.
• IPS :  Mengenal sejarah uang.
• Bahasa Inggris :  Membilang besar mata uang.

I.    Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika  : 
  Siswa mampu menghitung luas persegi dan persegipanjang. 

 2. IPS :  
  Siswa mampu menyebutkan syarat-syarat benda yang dianggap 

sebagai uang.

 3. Bahasa Inggris : 
  Siswa mampu menyebutkan besar mata uang dalam bahasa 

Inggris.

II. Materi Pembelajaran

 1. Matematika  : Menghitung luas persegi dan persegipanjang

 2. IPS :  Sejarah uang

 3. Bahasa Inggris :  Mata uang

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang menghitung luas persegi dan 

persegipanjang yang telah diketahui siswa pada pelajaran 
sebelumnya.

2. Kegiatan inti

 Matematika 

 a. Guru meminta siswa menggambar beberapa bidang datar persegi 
dan persegipanjang pada kertas berpetak dan memberi nama 
bidang tersebut. 

 b. Guru meminta tiap-tiap anak menukarkan gambar dengan teman 
sebangkunya.

 c. Guru meminta setiap anak menghitung luas bidang datar persegi dan 
persegipanjang pada kertas berpetak yang ada di hadapannya.

 IPS

 a. Guru membimbing siswa dapat menjelaskan syarat-syarat benda 
yang dianggap sebagai uang.

 b. Guru meminta siswa bermain peran untuk mempraktikkan syarat-
syarat benda dianggap sebagai uang dan sebelumnya ditentukan 
peraturan barter barang.

 Bahasa Inggris 

 a. Guru bertanya jawab tentang beberapa nilai mata uang yang 
diketahui siswa.

 b. Guru membimbing siswa mengartikan beberapa nilai mata uang 
yang diketahui siswa tersebut ke dalam bahasa Inggris.

 c. Guru memberi contoh cara melafalkan beberapa nilai mata uang 
yang diketahui siswa tersebut dengan intonasi yang benar.

 d. Guru meminta siswa dapat melafalkan beberapa nilai mata uang 
yang diketahui siswa tersebut dengan intonasi yang benar sesuai 
contoh pelafalan.

 e. Guru mengarahkan siswa dapat menghubungkan kartu kata dan 
nilai mata uang.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 21-29.

2 Sarana 

      Kertas berpetak dan kartu gambar nilai mata uang dan kartu kata .

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menghitung luas persegi dan persegipanjang.
 b. Bermain peran.
 c. Melafalkan nilai mata uang.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Menyelesaikan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  71
Tema :  Bumiku
Subtema                :  Bagaimana Pengaruh Cuaca dalam Kehidupan?
Alokasi Waktu :   2 x 35  menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
Bahasa Inggris :  Membilang besar mata uang.

I.  Tujuan Pembelajaran

 Bahasa Inggris   :
 Siswa mampu menyebutkan besar mata uang dalam bahasa Inggris.

  
II. Materi Pembelajaran

 Bahasa Inggris :  Mata  uang

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang jenis mata uang, yaitu uang logam 

dan uang kertas serta nilainya yang  berlaku di masyarakat.

2. Kegiatan inti

 a. Guru membimbing siswa dapat menghubungkan kartu kata dan nilai 
mata uang.

 b. Guru menyajikan beberapa pertanyaan sederhana dalam bahasa 
Inggris untuk menanyakan harga satuan suatu barang.

 c. Guru meminta siswa melafalkan kalimat pertanyaan sederhana 
tersebut.

 d. Guru membimbing siswa dapat menghubungkan kartu kata tentang 
harga satuan barang dengan nilai mata uang.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 1 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 28-29.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

16.

2. Sarana 
       Kartu gambar mata uang  dan kartu kata. 

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja
 a. Melafalkan kalimat pertanyaan sederhana.
      b. Menghubungkan kartu kata tentang harga satuan barang dengan 

nilai mata uang.

2. Tes lisan
      Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 
      Menyelesaikan soal

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  72
Tema : Bumiku
Subtema            :  Bagaimana Pengaruh Cuaca dalam Kehidupan?
Alokasi waktu :  5 x 35 menit
  - Matematika :  3 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia   :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Matematika :  Menghitung luas persegi dan persegipanjang.
• Bahasa Indonesia :  Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan 

kata yang menarik.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika : 
  Siswa mampu menghitung persegi dan persegipanjang. 

 2. Bahasa Indonesia :  
  Siswa mampu menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan 

kata yang menarik.

II. Materi Pembelajaran

 1. Matematika  :  Luas persegi dan persegipanjang

 2. Bahasa Indonesia :  Puisi

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Langkah awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang menghitung luas persegi dan 

persegipanjang.
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2. Kegiatan inti

 Matematika   

 a. Guru meminta siswa membuat persegipanjang dan meletakkan 
persegi lebih kecil yang sama besar di atas persegipanjang hingga 
persegipanjang tertutup oleh gambar persegi.

 b. Guru meminta siswa menghitung jumlah persegi di atas 
persegipanjang sebagai hasil dari luas persegipanjang, contohnya 
persegi pada panjang persegipanjang 6 dan persegi pada lebar 
persegipanjang ada 4 maka luasnya adalah 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 
= 36 atau 6 x 6 = 36.

 c. Guru meminta siswa membuat persegi dan meletakkan persegi 
lebih kecil yang sama besar di atas persegi  hingga persegipanjang 
tertutup oleh gambar persegi.

 d. Guru meminta siswa menghitung jumlah persegi di atas persegi 
sebagai hasil dari luas persegi atau dengan mengalikan panjang 
kedua sisinya contoh panjang setiap sisi 4 maka luasnya 5 x 5 = 
25.

 Bahasa Indonesia

 a. Guru meminta siswa memerhatikan gambar yang memperlihatkan 
aktivitas jual beli yang menggunakan uang.

 b. Guru meminta siswa menyebutkan dan mencatat hal-hal yang 
berhubungan dengan uang, seperti sejarahnya, syarat-syarat benda 
yang dianggap sebagai uang, dan jenis serta nilai uang yang beredar 
di masyarakat.

 c. Guru membimbing siswa dapat menulis puisi berisi curahan 
pengalaman dan perasaan siswa tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan uang tersebut. 

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman18-25.

2. Sarana 

 Beberapa gambar yang menunjukkan aktivitas jual beli yang diperoleh 
dari koran, majalah, atau buku.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menghitung luas persegi dan persegipanjang

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis 

 Menyelesaikan soal      

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  PKn dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  73
Tema :  Bumiku
Subtema             :  Mari Mengenal Kekhasan Bangsa Indonesia
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - PKn : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• PKn   : Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, 

seperti kebhinekaan, kekayaan alam, 
dan keramahtamahan.

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu wajib ”Dari Sabang 
sampai Merauke” dengan iringan alat 
musik sederhana.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. PKn  :  
  Siswa mampu menceritakan daerah tempat tinggal, budaya , 

kekayaan alam serta sifat- sifat penduduknya.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan  :
  Siswa mampu menyanyikan lagu wajib ”Dari Sabang sampai 

Merauke” dengan iringan alat musik sederhana.

II. Materi Pembelajaran

 1. PKn   : Keragaman budaya dan adat 
istiadat bangsa Indonesia.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan : Lagu wajib ”Dari Sabang 
sampai Merauke.”

III. Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi: tanya jawab tentang tempat tinggal dan kebudayaan tiap-tiap 
siswa sesuai dengan daerahnya masing-masing.

2. Kegiatan inti

 PKn  

 a. Guru bertanya jawab tentang tempat tinggal, kebudayaan, dan 
kekayaan alam daerah di tempat tinggal dan sifat-sifat penduduk 
di daerah tempat tinggal atau  lingkungan sekitar siswa.

 b. Guru menjelaskan keragaman  budaya dan kekayaan alam pulau-
pulau di Indonesia.

 c. Guru menjelaskan bahwa kita harus bangga sebagai bangsa 
Indonesia yang mempunyai kekayaan keragaman budaya.

 d. Untuk mengetahui pemahaman siswa, guru meminta siswa 
mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik, Jilid 
3D, halaman 17-18.

 e. Guru meminta siswa saling menukarkan hasil pekerjaannya 
kemudian guru dan siswa saling mengoreksinya bersama-sama.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru membimbing siswa menyanyikan lagu wajib ”Dari Sabang 
sampai Merauke” bersama-sama dengan diiringi alat musik 
sederhana.

 b. Guru meminta siswa menyanyikan lagu tersebut satu per satu di 
depan kelas.

 c. Membahas isi lagu dihubungkan dengan kebhinekaan bangsa 
Indonesia.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 30-35.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
17-18.

2. Sarana 

 Alat musik sederhana

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menyebutkan tempat tinggal, kebudayaan, dan kekayaan alam 
daerah di tempat tinggal dan sifat-sifat penduduk di daerah tempat 
tinggal atau  lingkungan sekitar.

 b. Menyanyikan lagu wajib “Dari Sabang sampai Merauke.”

2. Tes lisan

      Tanya jawab pembelajaran yang telah dilakukan.

3. Tes tertulis 

      Menyelesaikan soal

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  PKn dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  74
Tema :  Bumiku
Subtema                 :  Mari Mengenal Kekhasan Bangsa Indonesia
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - PKn :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia  :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• PKn : Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, 

seperti kebhinekaan, kekayaan alam, dan 
keramahtamahan.

• Bahasa Indonesia :  Melakukan percakapan melalui telepon atau alat 
komunikasi sederhana dengan menggunakan 
kalimat sederhana dan mudah dipahami.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. PKn :  
  Siswa mampu melakukan pengamatan  untuk mengenal kekhasan 

bangsa Indonesia.

 2. Bahasa Indonesia :
  a. Siswa mampu menyusun percakapan singkat di telepon.  
  b. Siswa mampu melakukan percakapan melalui telepon atau alat 

komunikasi sederhana dengan menggunakan kalimat sederhana 
dan mudah dipahami.

II. Materi pembelajaran

 1. PKn : Keragaman budaya dan adat istiadat 
bangsa Indonesia

 2. Bahasa Indonesia :  Percakapan  melalui telepon/ alat komunikasi 
sederhana

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang kegiatan upacara bendera yang 

diikuti.

2. Kegiatan inti

 PKn  

 a. Guru membimbing siswa untuk dapat menyatakan perasaan/
pendapat tentang mengapa harus mengikuti kegiatan upacara 
bendera.

 b. Menyanyikan lagu “Indonesia Raya.”
 c. Menampilkan satu lagu daerah dengan iringan alat musik 

sederhana.
 d. Guru mengajak siswa menyaksikan film dokumenter tentang 

keragaman budaya Indonesia.
 e. Guru mengajak siswa untuk membahas dan menyimpulkan isi film 

yang baru dilihatnya.

 Bahasa Indonesia 

 a. Guru meminta siswa untuk menyusun percakapan singkat di 
telepon.

 b. Guru meminta siswa memeragakan percakapan dengan teman 
sebangku di depan kelas.

 c. Siswa lain yang tidak maju dapat memberikan penilaian, misalnya 
bagaimana kalimat percakapan yang dibuatnya mudah/tidak mudah 
dipahami, bagaimana mimik wajah dan intonasi kalimat saat 
melakukan percakapan.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 30-35.

2. Sarana 

      Alat musik sederhana, film dokumenter, dan VCD/DVD.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

      a. Menyanyikan lagu “Indonesia Raya.”
      b. Melakukan percakapan melalui telepon.

2. Tes lisan

      Tanya jawab pembelajaran yang telah dilakukan.

3. Tes tertulis 

      Menyelesaikan soal 

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan PKn
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  75
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
  - PKn :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA : Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar. 
• PKn : Menampilkan rasa bangga sebagai anak 

Indonesia.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA :
 a. Siswa mampu melakukan pengamatan di lingkungan sekitar.
 b. Siswa mampu membedakan lingkungan yang dilestarikan 

ataupun yang dirusak.

 2. PKn :
  Siswa mampu menceritakan pengalaman sebagai warga Negara 

Republik Indonesia berdasar pengamatan kehidupan sehari-hari.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Memelihara  dan melestarikan alam di lingkungan sekitar

 2. PKn :  Bangga  sebagai anak Indonesia

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab bagaimana keadaan lingkungan 

sekitar rumah masing-masing siswa.
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2. Kegiatan inti

 IPA

 a. Guru bertanya jawab tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di 
lingkungan terdekat siswa.

 b. Guru bertanya jawab tentang bagaimana cara memelihara lingkungan 
sekitar, baik yang masih terjaga maupun yang sudah terlihat ada 
kerusakan. 

 c. Melakukan kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekolah atau 
lingkungan yang terlihat gersang.

 PKn 

 a. Guru membimbing siswa agar dapat menampilkan sikap bangga 
sebagai anak Indonesia dengan membanggakan negara dan 
menggunakan produk dalam negeri.

 b. Guru meminta siswa untuk menceritakan keragaman budaya 
dan keragaaman kekayaan alam Indonesia yang menimbulkan 
kebanggaan sebagai anak Indonesia.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 42-44.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
26.

2. Sarana 

 Beberapa tanaman untuk kegiatan penghijauan.
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Melakukan kegiatan penanaman pohon.
 b. Menceritakan keragaman budaya dan kekayaan alam.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah dilakukan.

3. Tes tertulis

 Mengerjakan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya 
dan Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  76
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema : Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - Bahasa Inggris : 2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Bahasa Indonesia : Membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang 

tepat.
• Bahasa Inggris : Melafalkan kata dan kalimat sederhana dalam 

bahasa Inggris yang berhubungan dengan upaya 
pelestarian alam.

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menunjukkan sikap apresiatif terhadap 
simbol dalam karya seni rupa tiga 
dimensi.               

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia    :
     Siswa mampu membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang 

tepat.

 2. Bahasa Inggris      :
     Siswa mampu melafalkan kata dan kalimat sederhana dalam bahasa 

Inggris yang berhubungan dengan upaya pelestarian alam.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan    :
     Siswa mampu membuat boneka jari berbentuk tikus.

II. Materi Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia : Puisi

 2. Bahasa Inggris :   Kata dan kalimat yang berhubungan 
dengan upaya pelestarian   alam 

 3. Seni Budaya dan Keterampilan : Boneka jari berbentuk tikus
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III.  Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan melakukan tanya jawab tentang cara-cara 

memelihara lingkungan.

2. Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia 

 a. Guru mengajak siswa ke perpustakaan sekolah untuk mencari buku 
kumpulan puisi anak dan surat kabar atau majalah yang memuat 
puisi anak.

 b. Guru meminta siswa memilih satu puisi yang bertemakan pelestarian 
lingkungan. 

 c. Guru mengajak siswa kembali ke kelas dan menjelaskan pentingnya 
upaya pelestarian lingkungan.

 d. Guru  meminta siswa membaca puisi yang dipilihnya dengan penuh 
penghayatan dan ekspresi yang sesuai di depan kelas. 

 Bahasa Inggris

 a. Guru mengenalkan kata dalam bahasa Inggris yang berhubungan 
dengan upaya pelestarian alam dan memberi contoh pelafalannya. 

 b. Guru meminta siswa melafalkan kata-kata tersebut.
 c. Guru mengenalkan beberapa kalimat sederhana yang menggunakan 

kata-kata tersebut dan mencontohkan pelafalannya.
 d. Guru meminta siswa melafalkan kalimat-kalimat sederhana 

tersebut. 

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru meminta siswa menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan 
untuk membuat boneka jari berbentuk tikus.

 b. Setelah selesai membuat boneka, guru menerangkan pentingnya 
menghemat kertas (kertas ini merupakan bahan dasar pembuatan 
boneka jari berbentuk tikus). Dengan menghemat kertas berarti 
kita mengurangi penebangan hutan penghasil kayu sebagai bahan 
kertas. Berkurangnya penebangan hutan berarti kita peduli akan 
kelestarian lingkungan dan kekayaan alam Indonesia.

 c. Guru menjelaskan kegunaan boneka jari tersebut, yaitu sebagai alat 
bantu ketika bercerita (telling story) , baik cerita dongeng atau cerita 
anak-anak.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman  42-52.

2. Sarana 

 Alat dan bahan pembuatan boneka jari yang berbentuk tikus.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Membaca puisi.
   b. Melafalkan kata dan kalimat sederhana.
  c. Membuat boneka jari berbentuk tikus.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

 Mengerjakan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : PKn
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  77
Tema :  Pelestarian Liingkungan
Subtema :  Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• PKn : Siswa mampu menampilkan rasa bangga sebagai 

anak Indonesia.

I.  Tujuan Pembelajaran

 PKn :
 Siswa mampu menceritakan pengalaman sebagai warga negara Republik 

Indonesia berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari.

II. Materi Pembelajaran

 PKn : Bangga sebagai anak Indonesia

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi dengan melakukan tanya jawab tentang kekayaan alam 
Indonesia.

2. Kegiatan inti

 PKn  

 a. Guru memperlihatkan kekayaan alam Indonesia, berupa keragaman 
hayati, satwa, barang tambang, dan keindahan panorama alam 
dalam bentuk foto-foto, gambar, atau tayangan  film dokumenter.

 b. Guru meminta siswa menyatakan (secara lisan dan tulisan 
singkat) kebanggaannya akan kekayaan alam Indonesia sekaligus 
kebanggaannya sebagai anak Indonesia yang mewarisi dan menjaga 
kekayaan alam Indonesia tersebut.
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 c. Guru bertanya jawab akibat yang terjadi jika tidak peduli pada 
pelestarian kekayaan alam Indonesia dihubungkan dengan rasa 
bangga menjadi anak Indonesia

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran yang telah dilakukan.
 d. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana
1. Sumber Belajar  
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 42-46.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

27.

2. Sarana 
 Foto, gambar, atau film dokumenter, dan VCD atau DVD

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Menyatakan rasa bangga sebagai anak Indonesia.

2. Tes lisan
 Tanya jawab pembelajaran yang telah dilakukan.

3. Tes tertulis
 Mengerjakan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  78
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  3 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA :   Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar.
• Bahasa Inggris :   Mengenal istilah-istilah bencana alam.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA : 
  Siswa mampu melakukan pengamatan di lingkungan sekitar.
  Siswa mampu membedakan lingkungan yang dilestarikan ataupun 

yang dirusak.

 2. Bahasa Inggris : 
     Siswa mampu melafalkan istilah bencana alam dalam bahasa 

Inggris.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA : Memelihara  dan melestarikan alam di 
lingkungan sekitar 

 2. Bahasa Inggris :  Istilah-istilah bencana alam.

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi dengan tanya jawab tentang lingkungan di sekitar kita.
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2. Kegiatan inti

 IPA   

 a. Menjelaskan hal-hal yang akan terjadi apabila lingkungan dipelihara 
dengan baik dan sebaliknya apabila lingkungan tidak dijaga dengan 
baik.

 b. Guru mengajak siswa ke perpustakaan sekolah untuk mencari 
beberapa artikel atau berita tentang kerusakan/musibah yang terjadi 
akibat pengrusakan lingkungan.

 c. Membuat kliping.
 d. Memilih satu artikel atau berita sebagai bahan diskusi.
 e. Membuat laporan tertulis dari hasil diskusi.
 

 Bahasa Inggris 

 a. Menyebutkan beberapa istilah yang berhubungan dengan 
bencana.

 b. Mengartikan istilah-istilah tersebut ke dalam bahasa Inggris.
 c. Melafalkan istilah-istilah tersebut dengan intonasi yang benar.
 d. Menghubungkan kartu kata dengan gambar yang sesuai.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 42-48.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
28.

2. Sarana 

 Artikel, kartu gambar keadaaan lingkungan, dan kartu kata.
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menghubungkan kartu kata dan dan gambar

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah dilakukan.

3. Tes tertulis

  Menuliskan hal-hal yang akan terjadi bila lingkunagan dipelihara dengan 
baik dan sebaliknya bila lingkungan tidak dijaga dengan baik. 

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  79
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - Matematika :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Matematika : Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

keliling dan luas persegi dan persegipanjang.
• Bahasa Indonesia   : Menuliskan karangan sederhana berdasarkan 

gambar seri menggunakan pilihan kata dan kalimat 
yang tepat dengan memerhatikan penggunaan 
ejaan, huruf kapital, dan tanda titik.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika :
  Siswa mampu menghitung keliling dan luas persegi dan 

persegipanjang.

 2. Bahasa Indonesia  :
  Siswa mampu menuliskan karangan sederhana berdasarkan gambar 

seri.

II. Materi Pembelajaran

 1. Matematika :  Soal cerita 

 2. Bahasa Indonesia :  Karangan berdasarkan gambar seri

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi: tanya jawab tentang penggunaan rumus keliling dan  luas 
persegi dan persegipanjang. 
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2. Kegiatan inti

 Matematika

 a. Guru memberikan contoh penyelesaian soal cerita yang berkaitan 
dengan keliling dan luas persegi dan persegipanjang.

 b. Guru membimbing siswa memahami arah pertanyaan dari soal 
cerita yang diberikan sehingga siswa dapat menyelesaikannya 
dengan rumus yang tepat.

 c. Guru meminta siswa menyelesaikan variasi soal cerita yang 
berkaitan dengan keliling dan luas persegi dan persegipanjang.

 Bahasa Indonesia

 a. Guru menampilkan gambar seri yang memperlihatkan adanya 
aktivitas manusia yang merusak alam, kerusakan alam yang 
ditimbulkannya, dan terakhir terlihat adanya upaya perbaikan dan 
pelestarian yang dilakukan. Misalnya seperti yang akan dijelaskan 
berikut ini.

        Gambar satu: Terlihat aksi penebangan hutan secara ilegal. 
        Gambar dua: Tampak hutan menjadi gundul dan gersang. 
        Gambar tiga: Terlihat upaya penanaman kembali hutan yang gundul 

dan adanya pengamanan hutan yang ketat untuk menghalau dan 
menangkap para penebang hutan secara ilegal. 

        Gambar empat: Hutan kembali hijau dan terjaga keamanannya.
 b. Guru meminta siswa menulis karangan berdasarkan gambar seri 

tersebut.
 c. Setelah selesai mengarang, guru meminta siswa saling bertukar 

hasil mengarangnya dengan teman sebangkunya untuk diperhatikan 
isi karangan, pilihan kata, dan EYD.

 d. Guru meminta siswa memilih karangan terbaik untuk ditampilkan di 
majalah dinding sekolah.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 42-49.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
29-30. 

2. Sarana 

 Gambar seri

VI. Penilaian

1. Tes tertulis

 a. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan  luas 
persegi dan persegipanjang.

 b. Membuat karangan.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang penggunaan rumus  keliling dan luas persegi dan 
persegipanjang.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  80
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA : Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar.
• Bahasa Inggris : Melafalkan nama-nama binatang dalam bahasa 

Inggris yang ada di kebun binatang.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak “Kulihat Ibu 

Pertiwi.”         

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA    :
  a. Siswa mampu melakukan pengamatan di lingkungan sekitar.
  b. Siswa mampu membedakan lingkungan yang dilestarikan 

ataupun yang dirusak. 

 2. Bahasa Inggris     :
  Siswa mampu melafalkan nama-nama binatang yang ada di kebun 

binatang.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan     :       
  Siswa mampu menyanyikan lagu anak “Kulihat Ibu Pertiwi.”    
   
II. Materi Pembelajaran

 1. IPA    : Memelihara dan melestarikan 
alam di lingkungan sekitar

 2. Bahasa Inggris   : Nama-nama binatang dalam 
bahasa Inggris

 3. Seni Budaya dan Keterampilan : Lagu anak ”Kulihat Ibu 
Pertiwi”
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III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi tanya jawab tentang aktivitas dan kebiasaan siswa sehari-

hari yang berhubungan dengan memelihara dan melestarikan alam 
lingkungan sekitar.

2. Kegiatan inti

 IPA   
 a. Guru menjelaskan bahwa pelestarian alam sekitar merupakan 

tanggung jawab bersama.
 b. Guru bertanya jawab tentang aktivitas dan kebiasaan siswa sehari-

hari yang termasuk cara memelihara dan melestarikan alam. 
Misalnya, tidak membuang sampah ke sungai, memisahkan antara 
sampah organik dan anorganik, menanam tanaman di halaman 
rumah, memelihara binatang peliharaan, menghemat kertas berarti 
mengurangi penebangan kayu sebagai bahan kertas, melakukan 
kegiatan daur ulang yang sederhana.

 c. Guru menanyakan manfaat dari kebiasaan-kebiasaan tersebut.

 Bahasa Inggris   
 a. Guru memperlihatkan gambar-gambar binatang yang berada di 

kebun binatang.
 b. Guru menjelaskan bahwa kebun binatang merupakan upaya manusia 

untuk memelihara dan melestarikan keragaman binatang, termasuk 
binatang langka dan dilindungi negara.

 c. Guru mencontohkan pelafalan nama-nama binatang itu dalam 
bahasa Inggris didukung oleh tampilan gambarnya.

 d. Guru meminta siswa melafalkan nama-nama tersebut sesuai dengan 
pelafalan yang telah dicontohkan.

 e. Guru memberikan soal isian dan meminta siswa mengisinya dengan 
nama binatang yang tepat.

 Seni Budaya dan Keterampilan 
 a. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu anak ”Kulihat Ibu Pertiwi” 

bersama-sama.
 b. Guru meminta siswa menyanyikan lagu ”Kulihat Ibu Pertiwi” satu 

per satu ke depan kelas. 
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 c. Guru menjelaskan bahwa ibu pertiwi itu melambangkan alam 
Indonesia yang kaya. Kita harus menjaganya. Jika kita merusaknya, 
ibu pertiwi akan merana dan bersedih. 

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 
1. Sumber Belajar  
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 42-49.

2. Sarana 
 Gambar-gambar binatang

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Menghubungkan kartu nama binatang dan dan gambar.
 b. Menyanyikan lagu anak ”Kulihat Ibu Pertiwi.”

2. Tes lisan
 a. Melafalkan  dalam bahasa Inggris nama-nama binatang.
 b. Tanya jawab aktivitas sehari-hari dalam memelihara dan melestarikan 

lingkungan.

3. Tes tertulis
 Menyelesaikan soal isian nama. 

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  81
Tema :  Pelestarian Liingkungan
Subtema :  Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Matematika : 3 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• Matematika : Siswa mampu menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan keliling dan luas 
persegi dan persegipanjang.

• Seni Budaya dan Keterampilan : Siswa mampu menunjukkan sikap 
apresiasif terhadap simbol dan karya 
seni rupa tiga dimensi.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Matematika  :   
  Menghitung luas persegi dan persegipanjang

 2. Seni Budaya dan Keterampilan :
  Membuat pot bunga dari botol minuman  air mineral atau ember 

bekas.

II.  Materi Pembelajaran

 1. Matematika :  Soal cerita

 2. Seni Budaya dan Keterampilan :  Karya seni rupa tiga dimensi 
pot bunga dari barang bekas

III.  Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab penerapan rumus keliling dan luas persegi 

dan  persegipanjang.
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2. Kegiatan inti

 Matematika

 a. Guru mengajak siswa menyelesaikan soal cerita bersama-sama 
dengan mengunakan rumus yang tepat, apakah yang ditanyakan 
keliling atau luas dari persegi atau persegipanjang.  

 b. Guru meminta siswa menyelesaikan soal cerita yang variasi yang 
berkaitan dengan keliling dan  luas persegi dan persegipanjang.

 Seni Budaya dan Kesenian

 a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa, benda-benda seni 
apa saja yang termasuk ke dalam tiga dimensi.

 b. Guru menjelaskan bahwa siswa juga dapat membuat kreativitas karya 
seni rupa tiga dimensi, seperti yang terdapat di buku Aktivitasku 
Tematik, Jilid 3D, halaman 31 yaitu membuat kendi hias.

 c. Sebelumnya, guru sudah meminta siswa untuk membawa alat dan 
bahan yang diperlukan.

 d. Guru menjelaskan langkah kerja atau cara pembuatan kendi hias.
 e. Guru meminta siswa membuat kendi hias mengikuti langkah kerja 

yang telah dijelaskan.
 f. Setelah selesai, siswa diminta maju ke depan kelas kemudian 

menceritakan/mendeskripsikan kendi hias yang telah dibuatnya.
 g. Guru meminta siswa menyiapkan alat dan bahan memanfaatkan 

barang bekas, seperti ember bekas atau botol mineral yang diberi 
hiasan dan warna yang menarik untuk dijadikan pot bunga.

 h. Setelah selesai membuat hasil karya, guru menjelaskan bahwa 
kegiatan memanfaatkan barang bekas dan mendaur ulang termasuk 
cara memelihara dan melestarikan alam.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 42-52.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
31.

2. Sarana 

 Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kendi hias dan untuk 
membuat pot bunga dari barang bekas.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Membuat pot bunga dari barang bekas.
 b. Membuat karya seni rupa tiga dimensi yaitu kendi hias.
 c. Menceritakan/mendeskripsikan kendihias yang telah dibuat.

2. Tes lisan

 Tanya jawab penerapan rumus keliling dan luas persegi dan 
persegipanjang.

3. Tes tertulis

 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan keliling dan luas persegi dan   
persegipanjang.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  82
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - Pkn :  2 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  - Matematika :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• PKn   : Menampilkan rasa bangga sebagai anak 

Indonesia.
• Bahasa Indonesia   :  
  ÿ Menuliskan puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang 

menarik.
  ÿ Membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat.
• Matematika : Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

keliling dan luas persegi dan persegi panjang.

I. Tujuan Pembelajaran

 1. PKn   :
  Siswa mampu menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia.

 2. Bahasa Indonesia   :
  a. Siswa mampu menuliskan puisi berdasarkan gambar dengan 

pilihan kata yang menarik.
  b. Siswa mampu membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat.

 3. Matematika   :    
  Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

keliling dan luas persegi dan persegipanjang.

II. Materi Pembelajaran

 1. PKn :  Rasa bangga sebagai anak Indonesia

 2. Bahasa Indonesia :  Puisi

 3. Matematika :  Soal cerita
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III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang kebiasaan sehari-hari yang 

memperlihatkan rasa bangga sebagai anak Indonesia.

2. Kegiatan inti

 PKn

 a. Guru menanyakan sikap siswa di kelas dengan adanya perbedaan 
suku, asal daerah, dan agama di kelas dan di lingkungan rumah.

 b. Guru menjelaskan bahwa sikap menghargai perbedaan tersebut 
termasuk sikap menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia 
yang Bhineka Tunggal Ika.

 c. Guru menanyakan kepada siswa tentang seni dan budaya daerah 
apa yang dipelajari dan dikuasai siswa. Misalnya, ada siswa belajar 
tari khas daerahnya tempat dia tinggal atau belajar tarian dari daerah 
lain.

 d. Guru menanyakan alasan mengapa siswa tertarik mempelajari seni 
dan budaya daerah itu.

 e. Guru menanyakan perasaan siswa saat mempelajari seni dan 
budaya daerah itu.

 f. Guru meminta beberapa orang siswa menampilkan seni dan budaya 
daerah yang dikuasainya.

 g. Guru meminta siswa lainnya yang tidak tampil memberikan komentar 
dan penghargaan atas penampilan teman-temannya.

 h. Guru menjelaskan bahwa mempelajari dan menghargai kebudayaan 
daerah seperti yang dilakukan para siswa itu termasuk menampilkan 
rasa bangga sebagai anak Indonesia yang mewarisi kebudayaan 
yang beragam dan bernilai luhur.

 Bahasa Indonesia

 a. Guru memperlihatkan hasil seni dan budaya lokal, berupa tarian, 
rumah adat, pesta adat, dan pakaian adat.

 b. Guru meminta siswa memerhatikan gambar, lalu menulis puisi untuk 
mengungkapkan rasa bangga akan keluhuran dan keragaman seni 
budaya lokal yang mereka miliki.
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 c. Guru meminta siswa membacakan puisinya di depan kelas dengan 
intonasi, penghayatan, dan ekspresi yang sesuai.

 Matematika

 a. Guru menjelaskan penerapan rumus keliling dan luas persegi dan 
persegipanjang dalam kehidupan sehari-hari.

 b. Guru meminta siswa menyelesaikan soal cerita yang bervariasi 
tentang menghitung keliling dan luas persegi dan persegipanjang.

 c. Guru dan siswa membahas menyelesaian tiap-tiap soal yang 
diajukan.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis.
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber Belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit  Ganeca Exact, 
halaman 42-52.

2. Sarana 

 Gambar hasil seni dan budaya lokal

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menampilkan seni dan budaya daerah yang dikuasai.
 b. Membaca puisi.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

 a. Menulis puisi.
 b. Menyelesaikan soal cerita.
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  83
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Matematika : Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

keliling dan luas persegi dan persegipanjang.

I.  Tujuan Pembelajaran

 Matematika   :  
 Siswa mampu menghitung keliling persegi dan persegipanjang.

II. Materi pembelajaran

 Matematika : Soal cerita

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 Apersepsi: tanya jawab rumus keliling dan luas persegi dan 
persegipanjang.

2. Kegiatan inti

 Matematika
 a. Guru bercerita tentang suatu hal yang berkaitan dengan keliling 

dan luas persegi dan persegipanjang yang sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari.

 b. Guru memberikan contoh bagaimana cara menyelesaikan soal 
cerita tersebut dengan rumus keliling dan luas persegi dan 
persegipanjang.

 c. Guru menuliskan beberapa soal cerita yang lain dan meminta siswa 
maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal cerita tersebut.  
Jika ada siswa yang mengalami kesulitan, guru dapat memberikan 
bimbingan.  
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 d. Guru meminta siswa menyelesaikan soal cerita bervariasi yang 
berkaitan dengan keliling dan luas persegi dan persegipanjang, baik 
yang terdapat di buku materi maupun buku Aktivitasku.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran yang telah diajarkan.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar 
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 42-52.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja 
 Maju ke depan kelas mengerjakan soal-soal yang telah dibuat guru.

2. Tes tertulis
 Menyelesaikan soal cerita.

3. Tes lisan
    Tanya jawab rumus keliling dan luas persegi dan persegipanjang.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA, PKn, dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- : 84
Tema :  Pelestarian Liingkungan
Subtema :  Bukit yang Gundul
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  2 x 35 menit
  - PKn :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• IPA   :   Mengidentifikasikan cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar.
• PKn   : Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia.
• Bahasa Inggris   : Melafalkan kalimat yang menunjukkan kesukaan 

pada hasil seni dan budaya bangsa dalam bahasa 
Inggris.

I.  Tujuan Pembelajaran
 1. IPA  : 
  Siswa mampu mengidentifikasikan cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar.

 2. PKn  :
  Siswa mampu menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia.

 3. Bahasa Inggris  :
  Siswa mampu melafalkan kalimat yang menunjukkan kesukaan 

pada hasil seni dan budaya bangsa dalam bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA   : memelihara dan melestarikan alam di lingkungan 
sekitar 

 2. PKn   : Rasa bangga sebagai anak Indonesia

 3. Bahasa Inggris :  Kalimat yang menunjukkan kesukaan pada hasil 
seni dan budaya bangsa 

III.  Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang cara memelihara dan melestarian 

tanaman dan hewan yang langka dan dilindungi yang ada di 
sekitar.

2. Kegiatan inti

 IPA
 a. Guru menanyakan adakah kebun binatang, cagar alam, taman 

safari, taman margasatwa, dan hutan lindung di lingkungan terdekat 
siswa.

 b. Jika ada beberapa atau salah satunya, tanyakan pernahkah mereka 
berkunjung ke sana.

 c. Guru meminta siswa menceritakan pengalamannya saat berkunjung 
ke sana.

 d. Guru menanyakan fungsi dan manfaat dari kebun binatang, cagar 
alam, taman safari, taman margasatwa, dan hutan lindung bagi 
kelestarian alam.

 e. Guru menanyakan mengapa tanaman dan satwa langka perlu 
dilindungi.

 PKn
 a. Guru meminta siswa menyebutkan kebiasan sehari-hari siswa yang 

menunjukkan sikap ramah tamah.
 b. Guru menjelaskan bahwa sikap ramah tamah merupakan sikap 

dasar bangsa Indonesia yang membangkitkan rasa bangga sebagai 
anak Indonesia.

 c. Guru bertanya jawab tentang bidang yang digemari tiap-tiap 
siswa.

 d. Guru bertanya jawab tentang kreasi dan prestasi apa yang telah 
dihasilkan dari bidang yang digemari itu.

 e. Guru memilih beberapa siswa untuk menceritakan pengalamannya 
menekuni bidang yang digemari dan meraih prestasi dari bidang itu. 
Misalnya, si A gemar bernyanyi. Dia pernah meraih prestasi pada 
bidang nyanyi ini.

 f. Guru menjelaskan bahwa sikap ramah tamah dalam kehidupan 
sehari-hari dan selalu berkreasi serta berprestasi di bidang 
masing-masing termasuk menampilkan rasa bangga sebagai anak 
Indonesia.
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  Bahasa Inggris
 a. Guru mencontohkan kalimat sederhana yang menunjukkan kesukaan 

pada hasil seni dan budaya bangsa. Misalnya, ”Saya suka menari 
Bali; Saya suka masakan Padang; Saya suka melihat rumah adat 
Toraja; atau Saya suka memakai baju kebaya.

 b. Guru meminta siswa melafalkan kalimat tersebut sesuai yang 
dicontohkan.

 c. Guru meminta siswa mengisi kalimat yang kosong dengan kata 
yang sesuai gambarnya tentang seni dan budaya bangsa.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar 
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 42-52.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Menceritkan pengalaman.

2. Tes lisan
   a. Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.
   b. Melafalkan kalimat.

3. Tes tertulis
   Menyelesaikan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  85
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Nelayan yang Bijak
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPA               :  2 x 35 menit
  - Bahasa Inggris :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• IPA : Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan 

melestarikan alam di lingkungan sekitar.
• Bahasa Inggris : Melafalkan nama-nama hasil laut dalam bahasa 

Inggris dan mengisi teka-teki silang dengan nama-
nama itu yang tepat.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA   :  
  a. Siswa mampu menceritakan pengalaman  pelestarian alam 

lingkungan sekitar.
  b. Siswa mampu melakukan kegiatan nyata untuk memelihara dan 

melestarikan alam di lingkungan sekitar.

 2. Bahasa Inggris   : 
  a. Siswa mampu melafalkan nama-nama hasil laut dalam bahasa 

Inggris. 
  b. Siswa mampu mengisi teka-teki silang dengan nama-nama itu 

yang tepat.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA :  Memelihara dan melestarikan alam di 
lingkungan sekitar

 2. Bahasa Inggris : Nama-nama hasil laut dalam bahasa 
Inggris

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

  Apersepsi: tanya jawab tentang apa saja yang termasuk kekayaan alam 
laut.

2. Kegiatan inti

 IPA   

 a. Guru menampilkan foto-foto atau film dokumenter tentang kekayaan 
alam laut Indonesia.

 b. Setelah selesai, guru bertanya tentang isi film.
 c. Guru meminta siswa menyimpulkan isi film yang dihubungkan 

dengan pelestarian kekayaan alam laut.

 Bahasa Inggris 

 a. Guru menampilkan gambar ikan lumba-lumba, kuda laut, ikan 
hiu, ikan paus, bintang laut, rumput laut, terumbu karang, udang, 
kepiting, dan mutiara.

 b. Guru mencontohkan pelafalan nama-nama hasil laut itu dalam 
bahasa Inggris sambil menunjukkan gambarnya.

 c. Guru meminta siswa melafalkan nama-nama tersebut sesuai lafal 
yang telah dicontohkan sebelumnya.

 d. Guru meminta siswa mengisi teka-teki silang dengan nama hasil 
laut yang tepat.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V. Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 53-55.

2. Sarana 

 Foto atau film dokumenter, VCD atau DVD, kartu kata dan kartu 
gambar.

 
VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Menyimpulkan isi film.
 b. Melafalkan kata.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3.  Tes tertulis

 Mengisi teka-teki.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  86
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Nelayan yang Bijak
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  3 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Bahasa Indonesia   : Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 

seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang 
tepat dengan memerhatikan penggunaan ejaan, 
huruf kapital, dan tanda titik. 

• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengekspresikan diri melalui gambar 
imajinatif mengenai alam sekitar.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia      :   
  a. Siswa mampu mengurutkan gambar seri.
  b. Siswa mampu menggunakan huruf kapital dan tanda titik dalam 

kalimat.
  c. Siswa mampu menulis karangan sederhana.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan :
  Siswa mampu mengekpresikan diri melalui gambar imajinatif 

mengenai hasil laut.

II. Materi Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia   : Karangan sederhana

 2. Seni Budaya dan Keterampilan : Gambar imajinatif mengenai 
hasil laut

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV.   Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab keadaan saat menanam terumbu karang.

2. Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia 

 a. Guru bercerita tentang sikap peduli dan menyayangi lingkungan.
 b. Guru meminta siswa mengurutkan gambar seri tentang peristiwa 

penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
 c. Guru menjelaskan gambar bahwa setiap orang yang merusak 

lingkungan akan dihukum sesuai dengan kejahatannya.
 d. Guru meminta siswa membuat kalimat sesuai maksud gambar.
 e. Guru meminta siswa memerhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, 

dan tanda titik  dalam kalimat.
 f. Guru meminta menulis karangan berdasarkan gambar seri.
 g. Setelah selesai, guru meminta siswa saling bertukar karangan 

dengan teman sebangku untuk dilihat isi karangan, kalimat, dan 
EYD.

 h. Guru meminta siswa memilih karangan terbaik untuk ditampilkan di 
majalah dinding sekolah.

 i. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, halaman 32 untuk dikerjakan di 
rumah.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru bertanya jawab tentang hasil laut yang dikenal dengan baik.
 b. Guru membimbing siswa dapat menggambarkan hasil laut yang 

dikenalnya dengan baik itu di atas buku gambar. Misalnya, 
menggambar bintang laut, lumba-lumba, atau udang.

 c. Guru meminta siswa mewarnai gambarnya dengan krayon.
 d. Guru meminta siswa memberi komentar singkat yang berkaitan 

dengan gambar yang dibuatnya yang dituliskan di bawah gambar.
 e. Guru menjelaskan peran penting siswa untuk memelihara dan 

menjaga kelesatarian alam laut yang menghasilkan hasil laut bagi 
kita.

 f. Guru meminta siswa menampilkan hasil gambar mereka di majalah 
dinding.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 53-55.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

32.

2. Sarana 

 Buku gambar dan krayon

VI. Penilaian

1. Unjuk Kerja
 a. Menulis karangan
 b. Menggambar

2. Tes Lisan
 a. Menceritakan gambar
 b. Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah dajarkan.

3. Tes tertulis
 Menulis karangan berdasarkan gambar seri.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................



258 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  87
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Nelayan yang Bijak
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  3 x 35 menit
  - Bahasa Inggris : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  :
• IPA  :   Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan 

melestarikan alam di lingkungan sekitar.
• Bahasa Inggris : Melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan tamasya/wisata laut.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA   : 
  Siswa mampu menyebutkan hal-hal yang dapat merusak dan  

melestarikan lingkungan. 

 2. Bahasa Inggris : 
  Siswa mampu melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan tamasya/wisata laut.

II.  Materi Pembelajaran

 1. IPA   : Memelihara  dan melestarikan alam di 
lingkungan sekitar 

 2. Bahasa Inggris  : Kata-kata dalam bahasa Inggris yang 
berhubungan dengan tamasya/wisata laut

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang kerusakan alam di sekitar.
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2. Kegiatan inti

 IPA

 a. Guru bertanya jawab tentang kekayaan laut yang dimiliki Indonesia. 
Jika daerah siswa di pesisir laut, guru bertanya jawab tentang hasil 
laut yang dihasilkan daerah tersebut. 

 b. Guru menanyakan manfaat dari tiap-tiap hasil laut yang telah 
disebutkan tadi. Misalnya, udang dapat diolah menjadi hidangan 
udang segar, krupuk udang, dan terasi. 

 c. Guru bertanya jawab tentang apa yang terjadi jika kita tidak peduli 
atau membiarkan pada aktivitas-aktivitas beberapa orang yang 
merusak alam laut. Seperti mencari ikan dengan menggunakan 
bahan peledak atau mencemari air laut dengan bahan beracun.

 d. Guru meminta siswa satu per satu mengungkapkan pendapatnya 
secara singkat di depan kelas tentang pentingnya memelihara 
kelastarian alam laut.

 Bahasa Inggris

 a. Guru menjelaskan bahwa laut selain memberikan hasil laut juga 
merupakan tempat wisata yang menyenangkan.

 b. Guru bertanya jawab tentang pengalaman siswa yang pernah 
tamasya atau berwisata ke laut/pantai.

 c. Guru meminta siswa menyebutkan hal apa saja yang mereka 
temukan di sana, seperti pasir, ombak, rumah-rumahan pasir, 
berenang, pantai, matahari terbit, matahari tenggelam, pohon 
kelapa, mercusuar, voli pantai, baju renang, pelampung, selancar, 
papan selancar, dan perahu nelayan.

 d. Guru memperlihatkan beberapa gambar yang menggambarkan hal-
hal yang telah disebutkan tadi.

 e. Guru melafalkan hal-hal tersebut dalam bahasa Inggris.
 f. Guru meminta siswa melafalkannya sesuai contoh.
 g. Guru membimbing siswa menyusun kalimat sederhana dengan 

mengunakan kata yang sudah dikenal tentang wisata laut itu dan 
melafalkannya dengan intonasi yang tepat.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
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 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 53-55.

2. Sarana 

 Kartu gambar dan kartu kata wisata laut

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Mengungkapkan pendapat.
 b. Melafalkan kata dan kalimat sederhana.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

 Menyusun kalimat sederhana.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia, PKn, dan Seni Budaya dan 
Keterampilan

Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  88
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Nelayan yang Bijak
Alokasi Waktu :  7 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit
  - PKn : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Bahasa Indonesia :  ÿ Menulis puisi berdasarkan gambar dengan 

pilihan kata yang menarik.
    ÿ Membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat. 
• PKn : Menampilkan rasa bangga sebagai anak 

Indonesia.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyajikan tarian pendek bertema tanpa 

iringan.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia      :
  a. Siswa mampu menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan 

kata yang menarik.
  b. Siswa mampu membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat. 

 2. PKn      :
  Siswa mampu menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia.

 3. Seni Budaya dan Keterampilan  :
  Siswa mampu menyajikan tarian pendek bertema tanpa iringan.

II. Materi Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia : Puisi 

 2. PKn :  Rasa bangga sebagai anak Indonesia

 3. Seni Budaya dan Keterampilan : Tarian pendek bertema nelayan 
tanpa iringan
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III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: bertanya jawab tentang perasaan dan sikap siswa jika 

melihat kerusakan laut akibat ulah beberapa orang yang tidak 
bertanggung jawab.

2. Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia

 a. Guru menampilkan dua gambar. Gambar satu memperlihatkan contoh 
kegiatan yang merusak laut, misalnya mencari ikan dengan bahan 
peledak. Gambar lainnya memperlihatkan kegiatan memelihara dan 
melestarikan alam laut, misalnya menanami pantai dengan pohon 
bakau atau menanam terumbu karang.

 b. Guru membimbing siswa mengungkapkan perasaannya terhadap 
dua gambar tersebut dalam kalimat singkat.

 c. Guru meminta siswa mengungkapkan perasaannya itu dalam bentuk 
puisi.

 d. Guru meminta siswa membacakan puisinya di depan kelas dengan 
intonasi, ekspresi, dan penghayatan yang sesuai isi puisi.

 e. Guru meminta siswa memilih beberapa puisi terbaik untuk ditampilkan 
di majalah dinding sekolah. 

 PKn

 a. Guru mengajak siswa ke perpustakaan sekolah.
 b. Guru membimbing siswa mencari beberapa berita atau artikel tentang 

kekayaan laut dan wisata laut serta manfaatnya bagi kesejahteraan 
kita.

 c. Guru meminta berita atau artikel itu dibuat kliping.
 d. Guru mengajak siswa kembali di kelas.
 e. Guru mengajak siswa membahas isi kliping dan menyimpulkannya.
 f. Guru menjelaskan bahwa Indonesia memiliki laut yang luas 

dengan kekayaan laut dan wisata lautnya yang terkenal hingga 
mancanegara.

 g. Guru menjelaskan bahwa memelihara dan melestarikan kekayaan 
laut dan wisata laut termasuk menampilkan rasa bangga sebagai 
anak Indonesia.
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 Seni Budaya dan Keterampilan 

 a. Guru menampilkan beberapa kegiatan yang dilakukan nelayan 
dalam mencari ikan di laut.

 b. Guru bersama siswa merancang kegiatan nelayan menjadi suatu 
gerakan tari yang sederhana dan bertema. Misalnya, gerakan 
dimulai dari kegembiraan nelayan melaut, nelayan melaut dengan 
perahu, nelayan menjaring ikan, nelayan pulang dengan gembira 
membawa hasil tangkapan ikan yang banyak.

 c. Guru meminta siswa menampilkan tarian nelayan itu secara 
berkelompok di depan kelas.

 d. Setelah selesai semua tampil, guru menjelaskan pentingnya 
mengambil hasil laut dengan cara yang bijaksana. Misalnya, tidak 
mengambil ikan yang masih kecil, tidak merusak terumbu karang, 
tidak mengunakan bahan peledak, dan tidak menggunakan zat-zat 
yang beracun.

 
3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 53-56.

2. Sarana 

 Gambar dan kliping



264 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

VI.   Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Membaca puisi.
 b. Membahas isi kliping.
 c. Menari tarian bertema.

2. Tes lisan

 Bertanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes Tertulis

 Menulis puisi.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  89
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Nelayan yang Bijak
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Bahasa Indonesia   : Melakukan percakapan melalui telepon/alat 

komunikasi sederhana dengan menggunakan 
kalimat ringkas.

I.  Tujuan Pembelajaran

 Bahasa Indonesia : 
  Siswa mampu melakukan percakapan melalui telepon sederhana 

dengan menggunakan kalimat ringkas.

II. Materi Pembelajaran

 Bahasa Indonesia :  Percakapan melalui telepon 

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

  Apersepsi: bertanya jawab masalah yang berkaitan dengan memelihara 
dan melestarikan alam laut.

2. Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia

 a. Guru meminta siswa membuka kembali kliping tentang masalah 
yang berkaitan dengan memelihara dan melestarikan alam laut.

 b. Guru meminta siswa membaca sebuah artikel yang dipilihnya. 
 c. Guru meminta siswa menyusun percakapan sederhana yang 

membahas isi artikel di telepon dengan teman sebangku.
 d. Guru meminta siswa menampilkan percakapan di telepon itu di 

depan kelas secara berpasangan. 
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa,
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 1 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 53-55.

2. Sarana 

 Kliping

VI. Penilaian

1.  Unjuk kerja

 Maju ke depan kelas menampilkan percakapan di telepon.

2. Tes lisan

 Bertanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  90
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Nelayan yang Bijak
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA : 3 x 35 menit
  - Bahasa Inggris : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA : Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar.
• Bahasa Inggris : Membuat poster dalam bahasa Inggris yang 

bertemakan pelestarian kekayaan alam laut.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA   :  
  Siswa mampu mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar.

 2. Bahasa Inggris :
   Siswa mampu membuat poster dalam bahasa Inggris yang 

bertemakan pelestarian kekayaan alam laut.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA : Cara manusia dalam memelihara dan 
melestarikan alam di lingkungan sekitar.

 2. Bahasa Inggris : Poster dalam bahasa Inggris yang bertemakan 
pelestarian kekayaan alam laut.

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang hal-hal yang dilihat saat sebelum 

masuk sekolah di lingkungan sekitar.
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2. Kegiatan inti

 IPA 

 a. Menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan apabila melihat 
penangkapan ikan dengan pukat harimau atau alat-alat yang dapat 
merusak kelestarian alam bawah laut.

 b. Menjelaskan hal-hal yang terjadi dari setiap tindakan pengrusakan 
lingkungan.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
33 buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D.

 d. Setelah selesai, guru meminta siswa untuk saling menukarkan hasil 
pekerjaannya kemudian guru dan siswa mengoreksinya bersama-
sama.

 Bahasa Inggris

 a. Guru bertanya jawab dengan siswa pentingnya memelihara dan 
melestarikan kekayaan laut dan wisata laut.

 b. Guru membimbing siswa menyusun kalimat-kalimat sederhana 
untuk poster bertemakan ”Pelestarian Alam Laut” dalam bahasa 
Inggris.

 c. Guru membimbing siswa melafalkan kalimat-kalimat sederhana itu 
dengan intonasi yang tepat.

 d. Guru meminta siswa membuat poster dan diberi warna serta 
mencantumkan kalimat poster yang dipilih.

 e. Guru meminta siswa memilih beberapa poster terbaik untuk 
ditampilkan di majalah dinding.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.



269Untuk SD Kelas 3 Semester 2

V. Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 53-55.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
33.

2. Sarana 

 Alat dan bahan membuat poster

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Membuat poster.

2. Tes lisan

 Menjelaskan hal-hal yang terjadi dari setiap tindakan pengrusakan 
lingkungan.

3. Tes tertulis

 Menuliskan hal-hal yang terjadi dari setiap tindakan pengrusakan 
lingkungan.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  91
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Penjual Kerang Pemberi Ilmu
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  - IPA : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA :  Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar.
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menunjukkan sikap apresiasif terhadap 

simbol dalam karya seni rupa tiga 
dimensi.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA    :  
  a. Siswa mampu menceritakan pengalaman  pelestarian alam 

lingkungan sekitar.
  b. Siswa mampu melakukan kegiatan nyata untuk memelihara dan 

melestarikan alam di lingkungan sekitar.

 2. Seni Budaya dan Keterampilan   :
  Siswa mampu membuat tempat menaruh alat tulis dari kaleng bekas 

susu/minuman ringan.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA    : Melestarikan alam di lingkungan 
sekitar

 2. Seni Budaya dan Keterampilan : Membuat tempat menaruh alat 
tulis dari kaleng bekas susu/
minuman ringan

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

  Apersepsi: tanya jawab tentang keadaan sampah di lingkungan 
sekolah.

2. Kegiatan inti

 IPA
 a. Guru mengajak siswa melakukan kegiatan pengamatan di luar 

kelas saat istirahat tentang kebiasaan siswa membuang sampah. 
Apakah siswa terbiasa membuang sampah di tempat sampah atau 
di sembarang tempat?

 b. Guru meminta siswa menceritakan hasil pengamatannya itu di 
depan kelas.

 c. Guru menjelaskan pentingnya memelihara lingkungan sekitar 
dengan menjaga kebersihannya dari sampah-sampah. Begitu pun 
di lingkungan laut dan sekitar laut. Air laut yang kotor akibat sampah 
akan mencemari air dan ikan. Sampah berserakan di sekitar laut 
membuat kotor pantai sehingga merusak pemandangan tempat 
wisata laut.

 d. Guru memperlihatkan foto-foto atau film dokumenter yang 
memperlihatkan sampah mengotori air laut dan pantai (Jika sekolah 
berada di daerah pesisir, guru dapat mengajak siswa melakukan 
pengamatan langsung ke pantai dengan memerhatikan keamanan 
untuk keselamatan para siswa).

 e. Guru meminta siswa membahas isi film dan menarik simpulan.
 f. Guru meminta siswa menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan 

untuk memelihara dan melestarikan kebersihan lingkungan, baik di 
sekolah, di lingkungan sekitar, maupun di sekitar laut.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru menjelaskan bahwa sampah masih dapat dimanfaatkan lagi 
menjadi barang berguna, bahkan ada yang bernilai jual.

 b. Guru mengajak siswa membuat tempat alat tulis yang dapat 
diletakkan di atas meja belajar dari bahan kaleng bekas susu atau 
minuman ringan.

 c. Guru meminta siswa menyiapkan bahan dan alat untuk membuat 
tempat alat tulis tersebut.

 d. Guru memberikan saran-saran bagaimana menutup permukaan 
kaleng supaya tampak menarik. Misalnya, ditutup dengan kertas 
kado bergambar, kertas krep warna-warni, atau dengan kertas 
gambar yang sudah bergambar dengan cat air.
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3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 57-60.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
35.

2. Sarana 

 Foto-foto atau film dokumenter, serta VCD/DVD

VI.  Penilaian

1. Unjuk kerja

 a. Melakukan kegiatan pengamatan di luar kelas.
 b. Membuat tempat alat tulis dari kaleng bekas susu/minuman ringan.

2. Tes lisan

 a. Menceritakan hasil pengalaman.
 b. Membahas isi film.

3. Tes tertulis

 Menuliskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memelihara dan 
melestarikan kebersihan lingkungan, baik di sekolah,  di lingkungan 
sekitar, maupun di lingkungan alam laut.
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............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan IPS
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  92
Tema : Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Penjual Kerang Pemberi Ilmu
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - IPA :  3 x 35 menit
  - IPS :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPA : Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan 

melestarikan alam di lingkungan sekitar.
• IPS   : Mengenal penggunaan uang sesuai kebutuhan.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPA  :
  a. Siswa mampu menceritakan pengalaman  pelestarian alam 

lingkungan sekitar.
  b. Siswa mampu melakukan kegiatan nyata untuk memelihara dan 

melestarikan alam di lingkungan sekitar.

 2. IPS   : 
  a. Siswa mampu menceritakan pengalaman penggunaan uang.
  b. Siswa mampu menyebutkan kegunaan uang untuk membeli dan 

membayar barang atau jasa.

II. Materi Pembelajaran

 1. IPA : Memelihara  dan melestarikan alam di lingkungan sekitar

 2. IPS : Penggunaan  uang sesuai kebutuhan

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas 
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang pemanfaatan sampah menjadi 

barang yang dapat digunakan kembali, bahkan dapat bernilai jual.

2. Kegiatan inti

  IPA   

 a. Guru menjelaskan bahwa sampah di sekitar kita yang sifatnya 
mengotori ternyata masih dapat dimanfaatkan kembali menjadi 
barang yang berguna, bahkan bernilai jual.

 b. Guru bertanya jawab sampah apa saja yang ada di sekitar siswa 
yang  masih dapat dimanfaatkan.

 c. Guru membimbing siswa mengenal konsep daur ulang dan konsep 
mengubah sampah menjadi barang berguna yang dihubungkan 
dengan pengalaman siswa sehari-hari.

 d. Guru meminta beberapa siswa (tidak semua siswa di kelas) untuk 
menceritakan pengalamannya pernah melakukan daur ulang 
atau pernah mengubah sampah di sekitar menjadi barang yang 
berguna.

 e. Guru menjelaskan bahwa memanfaatkan sampah menjadi barang 
berguna dan bernilai jual merupakan cara memelihara dan 
melestarikan lingkungan.

 IPS  

 a. Guru menjelaskan bahwa barang yang dianggap sampah sekali 
pun, dengan ide dan kreativitas dapat diubah menjadi barang yang 
bermanfaat, bahkan bernilai jual. Artinya, kita dapat memperoleh 
uang dari penjualan barang itu. Nah, uang yang diperoleh dapat 
digunakan untuk berbagai keperluan.

 b. Guru bertanya jawab tentang penggunaan uang dalam kehidupan 
sehari-hari.

 c. Guru meminta siswa menceritakan pengalamannya dalam 
penggunaan uang saku  yang diberi orang tua saat di sekolah atau 
di rumah.



276 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar 

 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 57-60.

 2. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
34.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja

 Menceritakan pengalaman.

2. Tes lisan

 Bertanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

 Menyelesaikan soal.     

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris  
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  93
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Penjual Kerang Pemberi Ilmu
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit
  - Bahasa Inggris      : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Bahasa Indonesia : Memberi tanggapan sederhana tentang cerita 

pengalaman  teman yang didengarnya.
• Bahasa Inggris : Melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang 

berkaitan dengan pengunaan uang yang sesuai 
kebutuhan.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia  :
  Siswa mampu memberi tanggapan sederhana tentang  cerita 

pengalaman teman yang didengarnya.

 2. Bahasa Inggris   :
  Siswa mampu melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang 

berkaitan dengan pengunaan uang yang sesuai kebutuhan.

II. Materi Pembelajaran 

 1. Bahasa Indonesia : Penggunaan  uang sesuai kebutuhan

 2. Bahasa Inggris : Kata-kata yang berkaitan dengan 
penggunaan uang sesuai kebutuhan

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab tentang penggunaan uang sesuai kebutuhan 

dalam kehidupan sehari-hari.
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2. Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia 

 a. Guru meminta siswa mendengarkan cerita teman yang dibacakan 
tentang pengalamannya dalam penggunaan uang yang diberi orang 
tua.

 b. Guru meminta siswa memberi  tanggapannya berupa setuju dan 
tidak setuju, kritik dan saran, atau pertanyaan berdasarkan isi cerita 
pengalaman yang didengarnya itu.

 c. Guru meminta siswa saling bertukar cerita pengalamannya 
mengenai penggunaan uang yang diberi orang tua dengan teman 
sebangku atau teman dalam kelompoknya. Kemudian, saling 
memberi tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman 
yang didengarnya itu.

 d. Guru meminta siswa dapat mengambil simpulan tentang cara 
penggunaan uang yang baik dan tepat guna.

 Bahasa Inggris

 a. Guru mengenalkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang berkaitan 
dengan penggunaan uang sesuai kebutuhan, seperti menabung, 
hemat, boros,  celengan, bank, mesin ATM, belanja, uang saku, 
buku tabungan, dan koperasi. Kata-kata tersebut jika dimungkinkan 
didukung tampilan gambar yang sesuai.

 b. Guru mencontohkan pelafalan kata-kata tersebut dengan intonasi 
yang sesuai.

 c. Guru meminta siswa melafalkan kata-kata tersebut sesuai contoh.
 d. Guru meminta siswa dapat menghubungkan kata-kata yang telah 

dipelajari dengan gambar-gambar yang sesuai.
 e. Guru membimbing siswa dapat menyusun kalimat sederhana 

dengan mengunakan kata-kata tersebut.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran.
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  :

 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 57-60.

 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
36-37.

2. Sarana 

 Teks cerita pengalaman

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja 

 a. Memberi tanggapan tentang cerita teman yang didengar.
 b. Melafalkan kata-kata dan kalimat sederhana.

2. Tes lisan

 a. Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.
 b. Memberi  tanggapan setuju dan tidak setuju.

3. Tes tertulis

 a. Menyimpulkan  cara penggunaan uang yang baik dan tepat guna.
 b. Menghubungkan kata dengar gambar yang sesuai.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Mata Pelajaran :  IPS, IPA, dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  94
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Penjual Kerang Pemberi Ilmu
Alokasi waktu :  7 x 35 menit
  - IPS   : 3 x 35 menit
  - IPA   : 2 x 35 menit
  - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• IPS  : Mengenal penggunaan uang sesuai kebutuhan.
• IPA    : Mengindentifikasi cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar.
• Seni Budaya Dan Keterampilan : Memberi hiasan/warna pada benda 

tiga dimensi.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. IPS    :
   Siswa mampu mengetahui pentingnya penggunaan uang sesuai 

kebutuhan.

 2. IPA      :
  Siswa mampu mengindentifikasi cara manusia dalam memelihara 

dan melestarikan alam di lingkungan sekitar.

 3. Seni Budaya Dan Keterampilan   :
  Siswa mampu memberi hiasan/warna pada benda tiga dimensi yang 

tidak terpakai seperti botol obat sirup dengan kain perca atau biji-
bijian kering sehingga menjadi vas bunga yang cantik.

II. Materi Pembelajaran 

 1. IPS   : Penggunaan uang 
 2. IPA   : Cara manusia dalam 

memelihara dan melestarikan 
alam di lingkungan sekitar

 3. Seni Budaya Dan Keterampilan  :  Hiasan/warna pada benda tiga 
dimensi
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III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan  pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi: tanya jawab kebiasaan siswa sehari-hari yang 

menunjukkan hidup hemat ataupun hidup boros terhadap penggunaan 
uang.

2. Kegiatan inti

 IPS

 a. Guru memperlihatkan dua gambar yang menunjukkan keadaan 
berlawanan. Gambar satu : menunjukkan kebiasaan anak menabung 
dan hidup hemat. Gambar dua: menunjukkan kebiasaan anak suka 
jajan dan hidup boros.

 b. Guru meminta siswa memerhatikan satu per satu gambar dan 
mengemukakan komentarnya terhadap gambar tersebut.

 c. Guru bertanya jawab tentang manfaat gemar menabung dan hidup 
hemat berdasarkan apa yang telah dirasakan dan dilihat siswa 
dalam kehidupannya sehari-hari.

 d. Guru bertanya jawab pula tentang kerugiannya hidup boros dan 
menggunakan uang yang tidak tepat. 

 e. Guru bertanya jawab tentang cara hidup hemat yang dapat dilakukan 
siswa sehari-hari.

 f. Guru meminta siswa menjelaskan secara singkat kebiasaannya 
yang menunjukkan hidup hemat. Apakah menabung di celengan, 
di bank, atau di koperasi.

 IPA

 a. Guru meminta siswa peduli pada sampah organik, yang berupa 
daun-daunan atau sampah potongan sayuran di sekolah dan di 
rumah dengan mengumpulkannya selama tiga hari.

 b. Guru meminta siswa mengumpulkannya pada lubang yang telah 
disediakan di halaman sekolah untuk membuat pupuk kompos.

 c. Setelah sampah organik terkumpul, siswa diajak membuat pupuk 
kompas sesuai petunjuk yang benar dengan bahan-bahan yang 
telah disediakan sebelumnya. 
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 d. Setelah terbentuk pupuk kompos, guru bertanya jawab tentang 
manfaat pupuk kompos.

 e. Guru mengajak siswa memupuk tanaman peliharaan di sekolah dan 
di rumah dengan pupuk kompos tersebut.

 f. Guru menunjukkan manfaat lain dari sampah organik. Misalnya, 
dibuat sebagai briket untuk memasak pengganti minyak tanah dan 
gas elpiji.

 g. Guru menjelaskan bahwa pengolahan sampai organik menjadi 
hal yang berguna dan ramah lingkungan merupakan contoh cara 
memelihara dan melestarikan lingkungan alam.

 Seni Budaya dan Keterampilan

 a. Guru mengajak siswa menghias botol kaca bekas obat sirup dengan 
kain perca atau biji-bijian kering (biji saga, kacang ijo, kedelai, dan 
kacang merah kering) sehingga menjadi vas bunga yang cantik dan 
indah.

 b. Guru meminta siswa menyiapkan alat dan bahan.
 c. Guru meminta siswa menghias botol tersebut sesuai dengan 

kreativitas masing-masing.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 3 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  :

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 57-60.

2. Sarana 

 Gambar, sampah organik, pupuk kompos, dan alat dan bahan menghias 
benda tiga dimensi.
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VI. Penilaian

1. Unjuk kerja 

 a. Mengemukakan komentar dan penjelasan singkat.
 b. Membuat pupuk kompos.
  c. Memupuk tanaman.
 d. Menghias botol.

2. Tes lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

 Menyelesaikan soal

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  95
Tema :  Pelestarian Lingkungan
Subtema :  Penjual Kerang Pemberi Ilmu 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Bahasa Inggris  : Melafalkan pertanyaan yang menanyakan manfaat 

dari barang/jasa yang akan dibeli.

I.  Tujuan Pembelajaran

 Bahasa Inggris   :
  Siswa mampu melafalkan pertanyaan yang menanyakan manfaat dari 

barang/jasa yang dibeli.

II. Materi Pembelajaran

 Bahasa Inggris :  Kalimat pertanyaan

III. Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal

 Apersepsi: tanya jawab tentang cara penggunaan uang.

2. Kegiatan inti

 a. Guru menjelaskan pentingnya mengelola uang.
 b. Guru menjelaskan bahwa sebelum membeli suatu barang kita harus 

mengetahui manfaat dari barang tersebut. 
 c. Guru mengenalkan beberapa kalimat pertanyaan tentang manfaat 

suatu barang (yang ditampilkan melalui gambar) yang akan dibeli. 
Misalnya,

  Mengapa kamu membeli sepatu ini? (Ada gambar sepatu)
  Saya beli sepatu ini  untuk pergi ke sekolah.
  Mengapa kamu membeli pensil itu?(Ada gambar pensil)
  Saya membeli pensil itu untuk menulis.
  Mengapa kamu beli celengan itu? (Ada gambar celengan)
  Karena saya mau menabung.
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 d. Guru membimbing siswa melafalkan kalimat pertanyaan sederhana 
itu dengan lafal dan intonasi yang tepat.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran yang telah diajarkan.
 f. Doa dan pulang bersama.

V.  Sumber Belajar dan Sarana 
1. Sumber belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 59-60.

2. Sarana 
 Gambar benda

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Melafalkan kalimat pertanyaan.

2. Tes lisan
 Tanya jawab pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis
 Menyelesaikan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia dan IPS
Kelas/Semester :  III/2
Pertemuan ke- :  96
Tema :  Pelestarian Lingkungan
SubTema : Penjual Kerang Pemberi Ilmu
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit
  - IPS :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
• Bahasa Indonesia :  Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 

seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang 
tepat dengan memerhatikan penggunaan ejaan, 
huruf kapital, dan tanda titik.

• IPS :  Mengenal penggunaan uang sesuai kebutuhan.

I.  Tujuan Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia  :
  Siswa mampu menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 

seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan 
memerhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda titik.

 2. IPS   :
  Siswa mampu mengenal penggunaan uang sesuai kebutuhan.

II. Materi Pembelajaran

 1. Bahasa Indonesia :  Menulis karangan

 2. IPS  :  Penggunaan uang sesuai kebutuhan

III.  Metode Pembelajaran

 Ekspositorik, tanya jawab, dan pemberian tugas

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal

 a. Doa bersama
 b. Absensi
 c. Apersepsi : tanya jawab tentang manfaat hidup hemat sebagai 

seorang siswa.
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2. Kegiatan inti

 Bahasa Indonesia

 a. Guru menampilkan gambar seri yang memperlihatkan upaya 
seorang anak menabung uang saku yang diperolehnya dari orang 
tua di rumah (celengan) lantas setelah terkumpul uang di celengan 
ditabungkannya di bank atau di koperasi sekolah. Melalui tabungannya 
itu, ia berhasil membeli sebuah sepeda yang digunakannya untuk 
pergi ke sekolah.

 b. Guru meminta siswa menulis karangan dengan alur cerita 
berdasarkan gambar seri yang telah ditampilkan.

 c. Guru membimbing siswa mengunakan pilihan kata dan EYD yang 
tepat dalam tulisannya.

 d. Setelah selesai, hasil mengarang diperiksa temannya dalam hal isi 
cerita, pilihan kata, dan EYD.

 e. Guru meminta siswa memilih satu karangan terbaik untuk ditampilkan 
di majalah dinding sekolah.

 
 IPS 

 a. Guru bertanya jawab tentang pentingnya mengelola uang sejak usia 
dini.

 b. Guru bertanya jawab tentang tujuan mengelola uang.
 c. Guru meminta siswa bermain peran “mengatur uang belanja.”
 d. Guru meminta siswa membuat simpulan berdasarkan peran yang 

dibawakannya.

3. Kegiatan akhir

 a. Guru menanyakan pelajaran yang belum dipahami siswa.
 b. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

lisan dan tertulis. 
 c. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari pelajaran 

pada bagian ini.
 d. Tindak lanjut dengan mengerjakan tugas.
 e. Review pembelajaran tematik 2 mata pelajaran. 
 f. Doa dan pulang bersama.
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V.  Sumber Belajar dan Sarana 

1. Sumber belajar  

 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3D, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 57-60.

2. Sarana 

 Gambar seri

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja 

 a. Menulis karangan.
 b. Bermain peran.

2. Tes Lisan

 Tanya jawab tentang pembelajaran yang telah diajarkan.

3. Tes tertulis

 Menyelesaikan soal.

............. , ...................200...

Guru Kelas

...........................................
NIP......................................

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.............................................
NIP........................................


