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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA dan PKn   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 1    
Tema : Belajar dan Bermain
Subtema  : Bermain bola bekel
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia  : 1 x 35 menit
 - IPA   : 2 x 35 menit
 - PKn  : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia : menjelaskan isi gambar tunggal dengan bahasa 
yang mudah dimengerti dan membaca lancar 
beberapa kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 
kata dengan intonasi yang tepat.

• IPA : membedakan gerak benda yang mudah bergerak 
dan benda yang sulit bergerak melalui percobaan.

• PKn : menerapkan hidup rukun di rumah.

I. Tujuan Pembelajaran

• Bahasa Indonesia  
   siswa mampu menjelaskan isi gambar tunggal dengan bahasa 

yang mudah dimengerti dan membaca lancar beberapa kalimat 
sederhana yang terdiri atas 3-5 kata dengan intonasi yang tepat.

•  IPA  
     siswa mampu membedakan gerak benda yang mudah bergerak 

dan benda yang sulit bergerak melalui percobaan.

•  PKn  
     siswa mampu menerapkan hidup rukun di rumah, misalnya pada 

saat bermain bersama teman.

II. Materi Pembelajaran 

•  Bahasa Indonesia : gambar tunggal dan membaca    
    lancar

•  IPA    : benda mudah bergerak dan sulit   
    bergerak 

• PKn   : hidup rukun 
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III. Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, membaca bacaan, dan menjelaskan isi gambar.

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 • Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang benda yang mudah bergerak dan benda 
yang sulit bergerak.

2. Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 - Guru meminta siswa untuk mengamati gambar di halaman 2 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C kemudian siswa 
diminta untuk mengomentari (menjelaskan isi) gambar tersebut.  
Komentar siswa lebih diarahkan untuk mengidentifikasi mana 
benda yang mudah bergerak dan mana benda yang sulit 
bergerak pada permainan yang sedang dilakukan Nita dan 
teman-temannya.

 - Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan yang terdapat 
di halaman 2-3 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

• IPA
 - Guru menjelaskan bahwa setiap benda dapat bergerak.  Tetapi 

ada benda yang mudah bergerak dan benda sulit bergerak.
 - Guru sudah menyediakan 2 buah benda, misalnya bola kecil 

dan buku. Di depan kelas guru menggerakkan kedua benda 
tersebut dan siswa diminta untuk mengamati, mana benda yang 
mudah bergerak dan mana benda yang sulit bergerak.

 - Dengan praktik guru tersebut diharapkan siswa memahami 
konsep mana benda yang mudah bergerak dan mana benda 
yang sulit bergerak.

 - Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk mengamati 
benda-benda yang terdapat di lingkungan sekitar kemudian 
siswa diminta untuk menyebutkan mana benda yang mudah 
dan mana benda yang sulit bergerak.

 - Guru memberi tahu siswa untuk membawa alat dan bahan yang 
diperlukan untuk melakukan percobaan di Aktivitas 1 halaman 
3 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C besok hari.
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• PKn
 - Guru menjelaskan bahwa kita harus menerapkan hidup rukun 

di rumah, misalnya saat kita bermain dengan teman-teman.
 - Guru mengadakan tanya jawab bentuk hidup rukun bagaimana 

yang dikehendaki saat kita bermain bersama-sama.
 -  Guru menjelaskan apa keuntungan dan apa kerugiannya jika 

kita tidak menerapkan hidup rukun.
 -  Guru menanyakan kepada siswa apakah pada saat bermain, 

mereka sudah menerapkan hidup rukun?

3. Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran. Di sini konsep 
manfaat pembelajaran tematik ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.

V. Sarana dan Sumber Belajar

1. Sarana
   Bola kecil dan buku.

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

halaman 2-3.

VI. Penilaian

1. Menjelaskan isi gambar
  Guru meminta siswa untuk mengamati gambar di halaman 2 buku 

Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C kemudian siswa diminta untuk 
mengomentari (menjelaskan isi) gambar tersebut.

2.  Membaca teks
  Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan yang terdapat di 

halaman 2-3 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.
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3. Tanya jawab
  • Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk mengamati 

benda-benda yang terdapat di lingkungan sekitar kemudian siswa 
diminta untuk menyebutkan mana benda yang mudah dan mana 
benda yang sulit bergerak.

  • Guru mengadakan tanya jawab bentuk hidup rukun bagaimana 
yang dikehendaki saat kita bermain bersama-sama.

  •  Guru menanyakan kepada siswa apakah pada saat bermain,mereka 
sudah menerapkan hidup rukun

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Matematika    
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 2    
Tema : Belajar dan Bermain
Subtema  :  Bermain bola bekel
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
 - IPA : 3 x 35 menit
 - Matematika   : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPA   : membedakan gerak benda yang mudah bergerak 
dan benda yang sulit bergerak melalui percobaan.

• Matematika   : membilang banyak benda dan melakukan 
penjumlahan bilangan sampai 20.

I. Tujuan Pembelajaran

• IPA 
     siswa mampu membedakan gerak benda yang mudah bergerak 

dan benda yang sulit bergerak melalui percobaan.

• Matematika   
   siswa mampu membilang banyak benda dan melakukan 

penjumlahan bilangan sampai 20.

II. Materi Pembelajaran 

• IPA  : benda mudah bergerak dan benda sulit   
  bergerak 

• Matematika   : membilang banyak benda dan melakukan   
  penjumlahan 

III. Metode Pembelajaran

  Unjuk kerja, tanya jawab, dan tes tertulis

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 • Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
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 • Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang benda yang mudah bergerak dan benda 
yang sulit bergerak.  Guru juga mengingatkan bahwa siswa akan 
melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda yang mudah 
dan sulit bergerak.

2. Kegiatan inti
• IPA

 -  Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk 
melakukan percobaan.

 -  Guru meminta siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan yang 
akan digunakan untuk melakukan percobaan.

 - Guru meminta siswa untuk membaca langkah kerja yang 
harus diikuti kemudian guru menjelaskan ulang langkah kerja 
tersebut.

 -  Guru meminta siswa melakukan percobaan untuk mengetahui 
benda-benda apa saja yang mudah bergerak dan benda apa 
saja yang sulit bergerak sesuai petunjuk yang diberikan.

 -  Guru meminta siswa untuk mengisi tabel hasil pengamatan.
 -  Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang berhubungan dengan percobaan yang telah dilakukan.
 -  Guru meminta perwakilan kelompok untuk mengisi tabel hasil 

pengamatan sesuai dengan hasil yang diperoleh masing-masing 
kelompok.

 -  Guru bersama-sama siswa berdiskusi untuk menjawab beberapa 
pertanyaan kemudian menyimpulkan hasil percobaan.  Jika ada 
beberapa jawaban siswa yang tidak sesuai maka guru dapat 
meluruskannya.

• Matematika
 - Guru memberikan pengantar bahwa sering kali kita perlu 

menghitung benda yang terdapat di sekitar kita untuk suatu 
keperluan dan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari 
kita.

 - Guru meminta siswa di masing-masing kelompok untuk 
menghitung kerikil yang telah digunakan untuk melakukan 
percobaan.

 - Guru meminta siswa dari perwakilan masing-masing kelompok 
maju ke depan kelas dan menuliskan jumlah kerikil tersebut 
kemudian membilang bilangan tersebut dengan keras.

 - Sebelum melangkah ke penjumlahan, guru harus meyakinkan 
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bahwa semua siswa dapat menghitung dengan benar jumlah 
dari suatu benda.  Jika guru masih melihat ada beberapa siswa 
yang belum bisa menghitung, guru harus membimbingnya.

 - Guru menjelaskan bahwa bahwa seringkali kita harus 
menjumlahkan dua kelompok benda yang sama atau yang 
berbeda.

 - Guru meminta siswa dalam masing-masing kelompok 
mempersiapkan alat dan bahan yang telah digunakan untuk 
melakukan percobaan tadi.

 - Guru meminta siswa untuk menjumlahkan dua kelompok benda 
yang berbeda, misalnya antara kelereng dan batu kerikil, antara 
bola tenis dan bolpoin, dan sebagainya.   

 - Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil penjumlahan ynag 
telah dilakukan masing-masing kelompok di buku tugas.

 - Guru meminta perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 
menuliskan hasil penjumlahan dua buah benda.  Jangan lupa 
siswa diminta untuk menuliskan nama bendanya, jumlahnya 
masing-masing kemudian hasil penjumlahan kedua buah 
benda.

3.   Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah 

diajarkan.  Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini konsep 
manfaat pembelajaran tematik ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai 
materi itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.

V. Sarana dan Sumber Belajar

1. Sarana
  Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan.

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

halaman3-4.
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VI.  Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru bersama-sama siswa berdiskusi untuk menjawab beberapa 

pertanyaan kemudian menyimpulkan hasil percobaan.  

2.  Unjuk kerja
  • Guru meminta siswa melakukan percobaan untuk mengetahui 

benda-benda apa saja yang mudah bergerak dan benda apa saja 
yang sulit bergerak sesuai petunjuk yang diberikan.

  • Guru meminta siswa di masing-masing kelompok untuk menghitung 
kerikil yang telah digunakan untuk melakukan percobaan.

  •  Guru meminta siswa dari perwakilan masing-masing kelompok maju 
ke depan kelas dan menuliskan jumlah kerikil tersebut kemudian 
membilang bilangan tersebut dengan keras.

  • Guru meminta perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 
menuliskan hasil penjumlahan dua buah benda.  

3. Tes tertulis
  Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan percobaan yang telah dilakukan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA   
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 3    
Tema : Belajar dan Bermain
Subtema  :  Bermain bola bekel
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
 - IPA   : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

•  Bahasa Indonesia : membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal 
dan intonasi yang tepat.

• IPA   : mengetahui ciri-ciri benda yang mudah bergerak 
dan benda yang sulit bergerak.

I. Tujuan Pembelajaran

• Bahasa Indonesia 
     siswa mampu membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal 

dan intonasi yang tepat.

•  IPA  
   siswa mampu mengetahui ciri-ciri benda yang mudah bergerak dan 

benda yang sulit bergerak.

II. Materi Pembelajaran 

• Bahasa Indonesia : kalimat sederhana 
• IPA    : ciri-ciri benda mudah bergerak dan benda  

    sulit bergerak.

III.  Metode Pembelajaran

 Tanya jawab, membaca, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar dengan mengadakan tanya-jawab 

benda-benda apa saja yang mudah bergerak dan yang sulit bergerak.  
Hal ini juga bersifat sebagai review terhadap percobaan yang telah 
dilakukan.
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2. Kegiatan inti
•  Bahasa Indonesia

 -  Guru meminta siswa untuk membaca teks/bacaan yang terdapat 
di halaman 5 per paragraf secara bergantian.  Jika ada beberapa 
siswa yng belum lancar membaca, guru dapat memberikan 
bimbingan.

 -  Setelah selesai membaca per paragraf, guru mengadakan tanya 
jawab tentang isi kalimat yang telah dibaca siswa.

• IPA
 - Guru menjelaskan ciri-ciri benda yang mudah bergerak dan 

benda yang sulit bergerak.  Jika perlu, untuk lebih memudahkan 
pemahaman siswa, pada saat menyebutkan ciri-ciri benda yang 
mudah dan sulit bergerak, guru menunjukkan bendanya secara 
langsung.

 -  Guru mengadakan tanya jawab tentang berbagai benda, lebih 
baik ada kartu bergambar untuk menyebutkan benda tersebut 
mudah bergerak atau sulit bergerak setelah mengetahui ciri-
cirinya.

 -  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 
buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 2.

 -  Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaannya kemudian 
guru bersama siswa saling mengoreksi jawaban yang benar.

3.   Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini konsep 
manfaat pembelajaran tematik ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.

V.   Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact,  
halaman 5.

  Buku Aktivitasku Tematik, jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 2.
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VI.  Penilaian

1.  Membaca teks
  Guru meminta siswa untuk membaca teks/bacaan yang terdapat di 

halaman 5 per paragraf secara bergantian.

2.  Tanya jawab
 • Setelah selesai membaca per paragraf, guru mengadakan tanya 

jawab tentang isi kalimat yang telah dibaca siswa.
 • Guru mengadakan tanya jawab tentang berbagai benda, lebih baik 

ada kartu bergambar untuk menyebutkan benda tersebut mudah 
bergerak atau sulit bergerak setelah mengetahui ciri-cirinya.

3.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 2.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris dan Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  4    
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Bermain bola bekel
Alokasi Waktu :  3 x 35 menit
 - Bahasa Inggris      : 2 x 35 menit
 - Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Inggris 
 membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat.
• Seni Budaya dan Keterampilan 
   menyanyikan lagu anak-anak.

I.   Tujuan Pembelajaran

•  Bahasa Inggris  
    siswa mampu membaca teks dengan lafal dan intonasi yang 

tepat.

•  Seni Budaya dan Keterampilan 
     siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul ”Topi 

Saya Bundar.”.

II.  Materi Pembelajaran 

•  Bahasa Inggris      : percakapan 
•  Seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak

III.  Metode Pembelajaran

  Unjuk kerja

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 • Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi bahasa Inggris untuk membaca teks yang 
berhubungan dengan bentuk permainan.
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2.   Kegiatan inti
• Bahasa Inggris

 -  Guru mengadakan tanya jawab kata-kata apa saja yang 
berhubungan dengan bentuk permainan.  

 -  Guru melafalkan kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris.  
Jika tersedia, guru menunjukkan kartu bergambar pada saat 
melafalkan kata-kata tersebut.

 - Guru memberikan contoh bagaimana melafalkan kalimat yang 
berhubungan dengan bahasa Inggris dan berhubungan dengan 
permainan.

 -  Guru meminta siswa melafalkan kalimat dalam bahasa Inggris 
sesuai contoh yang diberikan.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 6-7.

 -  Guru  meminta siswa maju ke depan kelas kemudian 
mengerjakan tugas tersebut.  Jika mengalami kesulitan, guru 
dapat memberikan bimbingan.

 -  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah seperti 
yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 3.

• Seni Budaya dan Keterampilan 
 -  Guru memberikan pengantar bahwa kita sudah mempelajari ciri-

ciri benda yang mudah bergerak yaitu berbentuk bundar.
 -  Berhubungan dengan hal tersebut, untuk membuat suasana 

lebih gembira guru mengajarkan menyanyikan lagu anak-anak 
yang berjudul ”Topi Saya Bundar” dengan ekspresi yang sesuai 
syair lagu.

 -  Guru meminta siswa untuk mengikuti menyanyikan lagu tersebut 
disertai dengan ekspresi seperti yang telah dicontohkan guru.

 -  Guru juga dapat memvariasikan lagu tersebut, misalnya pada 
saat menyanyikan lagu tersebut dapat dengan menghilangkan 
kata topi, tapi hanya dengan ekspresi.

 - Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas untuk 
menyanyikan lagu tersebut.

3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah 

diajarkan.  Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini konsep 
manfaat pembelajaran tematik ditonjolkan.



15Untuk SD kelas 1

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai 
materi itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1. Sarana
  Kartu bergambar.

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

halaman 6-7.

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 3.

VI.  Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab kata-kata apa saja yang berhubungan 

dengan bentuk permainan.  

2.  Unjuk kerja
 •  Guru  meminta siswa maju ke depan kelas kemudian mengerjakan 

tugas bahasa Inggris tersebut.  Jika mengalami kesulitan, guru 
dapat memberikan bimbingan.

 • Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas untuk 
menyanyikan lagu yang berjudul ”Topi Saya Bundar.”

3.  Tes tertulis
 •  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah seperti 

yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 3.
 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 6-7.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA  
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 5   
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Bermain layang-layang
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia   : 2  x 35 menit
 - IPA    : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia : menjelaskan isi gambar tunggal dengan kalimat 
yang mudah dipahami dan membaca kalimat 
sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat.

• IPA   : mengenal berbagai jenis bentuk gerak.

I. Tujuan Pembelajaran

•  Bahasa Indonesia  
   siswa mampu menjelaskan isi gambar tunggal dengan kalimat yang 

mudah dipahami dan membaca kalimat sederhana dengan lafal 
dan intonasi yang tepat.

•  IPA  
     siswa mampu mengenal berbagai jenis bentuk gerak, terutama 

gerak benda menggelinding.

II.  Materi Pembelajaran 

•  Bahasa Indonesia : isi gambar tunggal dan membaca kalimat 
•  IPA   : bentuk gerak

III.  Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, membaca teks, dan unjuk kerja.

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
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 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
memasuki materi tentang bentuk gerak yang sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari.

2.  Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 -  Guru meminta siswa untuk mengamati gambar di halaman 8 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C kemudian siswa 
diminta untuk mengomentari (menjelaskan isi) gambar tersebut.  
Komentar siswa lebih diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk 
gerak pada berbagai benda seperti yang terlihat pada gambar 
Sigit dan teman-temannya yang sedang bermain layang-
layang.

 -  Pada saat berkomentar tersebut, guru juga meminta siswa untuk 
menuliskan beberapa kata yang diucapkan siswa di papan 
tulis.

 -  Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan per paragraf 
yang terdapat di halaman 8-9 buku Aku Senang Belajar Tematik 
Jilid 1C secara bergantian.

 -  Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab 
secara lisan mengenai isi bacaan.

• IPA
 -  Guru menjelaskan bahwa bentuk gerak benda itu berbagai 

macam, salah satunya adalah benda yang bergerak secara 
menggelinding.

 -  Guru sudah menyediakan benda yang dapat bergerak 
menggelinding, misalnya kaleng.

 -  Guru menggerakkan kaleng.  Dari praktik ini, guru menanamkan 
konsep bahwa gerakan pada kaleng merupakan contoh gerak 
benda secara menggelinding.  Untuk membuat perbandingan 
dengan contoh gerakan lain, guru dapat menyediakan misalnya 
bola kemudian guru memantulkannya.  Jadi benda yang berbeda 
mempunyai bentuk gerakan yang mungkin berbeda juga.

 -  Untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa, guru juga dapat 
meminta siswa maju ke depan kelas dan menggerakkan kaleng 
yang bentuk geraknya secara menggelinding.

 -  Guru mengadakan tanya jawab benda-benda lain apa saja yang 
bergerak secara menggelinding.
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3. Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah 

diajarkan.  Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 2 materi pelajaran.  Di sini manfaat 
penerapan pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai 
materi itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.  Sebagai variasi, guru dapat memberikan 
kuis yang pertanyaannya berhubungan dengan materi yang telah 
diajarkan dan siapa yang dapat menjawab maka diperbolehkan 
pulang terlebih dahulu.

V.  Sarana dan Sumber Belajar

1. Sarana
  Alat yang digunakan untuk peragaan gerak benda secara menggelinding 

dan bola.

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

halaman 8-10.

VI.  Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab benda-benda lain apa saja yang 

bergerak secara menggelinding.

2. Unjuk kerja
 • Pada saat berkomentar tersebut, guru juga meminta siswa untuk 

menuliskan beberapa kata yang diucapkan siswa di papan tulis.
 • Untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa, guru juga dapat 

meminta siswa maju ke depan kelas dan menggerakkan kaleng 
yang bentuk geraknya secara menggelinding.
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3.  Tes lisan
  Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab secara lisan 

mengenai isi bacaan.

4.  Membaca teks
  Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan per paragraf yang 

terdapat di halaman 2-3 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C 
secara bergantian.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 6   
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Bermain layang-layang
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPA  : mengenal berbagai jenis bentuk gerak.

I. Tujuan Pembelajaran

•  IPA  
  siswa mampu mengenal berbagai jenis bentuk gerak, terutama gerak 

benda secara berputar.

II.   Materi Pembelajaran 

• IPA : gerak benda berputar

III.  Metode Pembelajaran

  Unjuk kerja dan tanya jawab

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 • Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang bentuk 

gerak benda yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  
 • Sebagai review, guru juga menjelaskan bahwa pada pelajaran 

yang telah lalu telah dipelajari salah satu bentuk gerak yaitu 
menggelinding.

2. Kegiatan inti
 • Guru menjelaskan bahwa bentuk gerak benda itu berbagai macam, 

salah satunya adalah benda yang bergerak secara berputar.
 • Guru sudah menyediakan benda yang dapat bergerak berputar, 

misalnya mainan baling-baling atau mainan yang ada rodanya.
 • Guru menggerakkan baling-baling atau mainan yang ada rodanya.  

Dari praktik ini, guru menanamkan konsep bahwa gerakan pada 
baling-baling atau roda merupakan contoh gerak benda secara 
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berputar.  Untuk membuat perbandingan dengan contoh gerakan 
lain, guru dapat menyediakan misalnya bola kemudian guru 
memantulkannya.  Jadi benda yang berbeda mempunyai bentuk 
gerakan yang mungkin berbeda juga.

 • Untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa, guru juga dapat 
meminta siswa maju ke depan kelas dan menggerakkan baling-
baling atau roda yang bentuk geraknya secara berputar.

 • Guru mengadakan tanya jawab benda-benda lain apa saja yang 
bergerak secara berputar.

3. Kegiatan akhir
 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 

telah diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai 
materi itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.  

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1. Sarana
  Benda yang dapat bergerak secara berputar, misalnya baling-baling 

atau mainan yang ada rodanya dan bola.

2.   Sumber belajar
  Buku Aku Senang Belajar Tematik, jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 10-11.

VI.  Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab benda-benda lain apa saja yang 

bergerak secara berputar.

2.  Unjuk kerja
  Untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa, guru juga dapat meminta 

siswa maju ke depan kelas dan menggerakkan baling-baling atau roda 
yang bentuk geraknya secara berputar.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan   7    
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Bermain layang-layang
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
 - IPA      : 2 x 35 menit
 - Seni Budaya dan Keterampilan  : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPA  
   mengenal berbagai jenis bentuk gerak.
• Seni Budaya dan Keterampilan 
   mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar.

I. Tujuan Pembelajaran

• IPA  
     siswa mampu mengenal berbagai jenis bentuk gerak, terutama 

gerak benda secara memantul.

• Seni Budaya dan Keterampilan :
     siswa mampu mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam 

sekitar.

II.   Materi Pembelajaran 

• IPA       : bentuk gerak memantul.
• Seni Budaya dan Keterampilan  : unsur rupa 

III.  Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis.

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 • Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
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memasuki materi tentang bentuk gerak yang sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari, terutama gerak benda secara memantul.

2.  Kegiatan inti

• IPA
 -  Guru menjelaskan beberapa jenis bentuk gerak benda yang 

sudah dipelajari yaitu gerak benda secara menggelinding dan 
berputar.  Hal ini bersifat sebagai review.

 -  Guru sudah menyediakan benda yang dapat bergerak memantul, 
misalnya bola.

 -  Guru memantulkan bola tersebut.  Dari praktik ini, guru 
menanamkan konsep bahwa gerakan bola merupakan contoh 
gerak benda secara memantul.  Untuk membuat perbandingan 
dengan contoh gerakan lain, guru dapat menyediakan kaleng 
kemudian kaleng tersebut dipantulkan.  Siswa diminta mengamati 
apakah kaleng dapat bergerak secara memantul.  Kemudian 
kaleng digerakkan dengan digelindingkan dan siswa juga diminta 
untuk mengamati.  Jadi, benda yang berbeda mempunyai bentuk 
gerakan yang mungkin berbeda juga.

 -  Untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa, guru juga dapat 
meminta siswa maju ke depan kelas dan memantulkan bola 
yang bentuk geraknya secara memantul.

 -  Guru mengadakan tanya jawab benda-benda lain apa saja yang 
bergerak secara memantul.

• Seni Budaya dan Keterampilan
 -  Guru memberikan pengantar dengan bercerita bahwa di 

lingkungan sekitar banyak terdapat jenis tumbuhan.  Setiap jenis 
tumbuhan mempunyai jenis (bentuk) daun yang berbeda seperti 
yang terlihat paad gambar di halaman 13 buku Aku Senang 
Belajar Tematik Jilid 1C.

 -  Berdasarkan gambar tersebut, guru memperkenalkan unsur titik, 
garis, dan bidang.

 -  Untuk memperkenalkan konsep unsur titik, garis, dan bidang, 
guru juga dapat menggunakan benda-benda yang banyak 
terdapat di sekitar kita misalnya buku, penggaris, atau meja 
tulis.  Kenalkan dengan mudah dan bahasa sederhana, misalnya 
sebagai berikut. 

  ∑ Konsep permukaan meja atau buku adalah bidang yang 
memiliki luas.
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  ∑ Konsep garis adalah sisi pada meja, buku atau penggaris 
yang memiliki panjang.

  ∑ Konsep titik adalah keempat ujung meja, buku, atau 
penggaris.  

 - Untuk memperkenalkan ini, libatkan langsung siswa sehingga 
penanaman konsep lebih mengena.

 - Untuk menjelaskan bahwa titik dan garis terletak pada satu 
bidang atau permukaan maka guru dapat mengambil sepotong 
kertas dan dilipat sembarang.  Hal ini dapat diketahui lebih jelas 
di buku Panduan Guru Kelas 1 Semester 2 halaman 9. 

 - Setelah dicontohkan oleh guru, siswa juga ikut mempraktikkan 
apa yang telah dilakukan guru.

 - Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 14.

3. Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.

V. Sarana dan Sumber Belajar

1. Sarana
  Kertas, bola, dan kaleng.

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

halaman 13-14.

VI.Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab benda-benda lain apa saja yang 

bergerak secara memantul.
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2.  Unjuk kerja
 • Untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa, guru juga dapat 

meminta siswa maju ke depan kelas dan memantulkan bola yang 
bentuk geraknya secara memantul.

 • Setelah dicontohkan oleh guru, siswa juga ikut mempraktikkan apa 
yang telah dilakukan guru.

3. Tes tertulis
  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 14.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan    
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 8    
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Bermain layang-layang
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
 - IPA      : 3 x 35 menit
 - Seni Budaya dan Keterampilan : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPA  
 mengenal berbagai jenis bentuk gerak.
• Seni Budaya dan Keterampilan 
   mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar.

I. Tujuan Pembelajaran

• IPA  
     siswa mampu mengenal berbagai jenis bentuk gerak, terutama 

gerak benda secara bergeser.

•  Seni Budaya dan Keterampilan
     siswa mampu mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam 

sekitar.

II. Materi Pembelajaran 

• IPA       : bentuk gerak benda.
• Seni Budaya dan Keterampilan : unsur rupa.

III.  Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis.

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 • Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 • Guru mengabsen siswa.
 • Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang bentuk gerak yang sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari, terutama gerak benda secara bergeser.
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2 Kegiatan inti
• IPA

 -  Guru menjelaskan beberapa jenis bentuk gerak benda yang 
sudah dipelajari yaitu gerak benda secara menggelinding, 
berputar, dan memantul. Hal ini bersifat sebagai review.

 - Guru sudah menyediakan benda yang dapat bergerak bergeser, 
misalnya kursi dan meja.

 - Guru menggerakkan kursi dan meja tersebut. Dari praktik 
ini, guru menanamkan konsep bahwa gerakan kursi dan 
meja merupakan contoh gerak benda secara bergeser. Untuk 
membuat perbandingan dengan contoh gerakan lain, guru dapat 
menyediakan bola kemudian bola tersebut dipantulkan. Jadi, 
benda yang berbeda mempunyai bentuk gerakan yang mungkin 
berbeda juga.

 - Untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa, guru juga dapat 
meminta siswa maju ke depan kelas dan menggerakkan kursi 
dan meja yang bentuk geraknya secara bergeser.

 - Guru mengadakan tanya jawab benda-benda lain apa saja yang 
bergerak secara bergeser.

 - Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman 12 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C .

 - Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian mengoreksinya bersama-sama.

 - Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 4 untuk dikerjakan di 
rumah.

• Seni Budaya dan Keterampilan
 -  Guru memberikan review ulang terhadap konsep unsur titik, 

garis, dan bidang seperti yang telah dipelajari.
 - Untuk melihat kemampuan siswa, guru meminta siswa maju 

ke depan kelas sambil membawa sepotong kertas kemudian di 
depan teman-temannya memperkenalkan konsep unsur bidang, 
garis, dan titik.

 - Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 5.

 - Selama siswa mengerjakan tugas tersebut, guru memberikan 
bimbingan jika ada siswa yang terlihat kesulitan.
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3.   Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.  Sebagai variasi, guru dapat memberikan 
kuis yang pertanyaannya berhubungan dengan materi yang telah 
diajarkan dan siapa yang dapat menjawab maka diperbolehkan 
pulang terlebih dahulu.

V.  Sarana dan Sumber Belajar

1. Sarana
  Pensil warna, meja, kursi, dan bola.

2.   Sumber belajar
  Buku Aku Senang Belajar Tematik, jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 11.

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 5.

VI.  Penilaian

1. Tanya jawab

  Guru mengadakan tanya jawab benda-benda lain apa saja yang 
bergerak secara bergeser.

2. Unjuk kerja

  Untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa, guru juga dapat meminta 
siswa maju ke depan kelas dan menggerakkan kursi dan meja yang 
bentuk geraknya secara bergeser.
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3. Tes tertulis

 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 4 untuk dikerjakan di 
rumah.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
12 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C .

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 5.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia dan PKn  
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  9    
Tema : Belajar dan Bermain
Subtema  :  Belajar dengan Sungguh-sungguh
Alokasi Waktu :  3 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia  : 1 x 35 menit
 - PKn    : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia : menjelaskan isi gambar tunggal dengan kalimat 
yang mudah dimengerti dan membaca kalimat 
sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat.

• PKn   : menjelaskan hak anak untuk bermain dan belajar 
dengan gembira.

I.   Tujuan Pembelajaran

•  Bahasa Indonesia 
     siswa mampu menjelaskan isi gambar tunggal dengan kalimat yang 

mudah dimengerti dan membaca kalimat sederhana dengan lafal 
dan intonasi yang tepat.

• PKn  
     siswa mampu menjelaskan hak anak untuk bermain dan belajar 

dengan gembira.

II.   Materi Pembelajaran 

• Bahasa Indonesia : isi gambar tunggal dan membaca kalimat  
    sederhana 

• PKn     : hak anak 

III.  Metode Pembelajaran

  Membaca teks, tanya jawab, dan tes tertulis.

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang hak anak untuk 

bermain dan belajar dengan gembira.
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2.   Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 -  Guru meminta siswa untuk mengamati gambar di halaman 15 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C kemudian siswa 
diminta untuk mengomentari (menjelaskan isi) gambar tersebut.  
Komentar siswa lebih diarahkan untuk menjelaskan hak anak 
di rumah, misalnya bermain, menonton tv, mendapatkan kasih 
sayang dari orang tua, dan belajar dengan gembira.

 -  Pada saat berkomentar tersebut, guru juga meminta siswa untuk 
menuliskan beberapa kata yang diucapkan siswa di papan 
tulis.

 -  Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan per paragraf 
yang terdapat di halaman 15-17 buku Aku Senang Belajar 
Tematik Jilid 1C secara bergantian.

• PKn
 - Guru menjelaskan apa pengertian hak itu.  Jika bicara hak pasti 

ada kewajiban.  Guru juga menjelaskan apa kewajiban itu.
 - Guru memberikan pengantar bahwa anak mempunyai hak-hak 

tertentu saat di rumah.
 - Guru menjelaskan hak-hak yang harus diperoleh seorang anak 

di rumah.
 -  Guru mengadakan tanya jawab hak-hak lain yang seharusnya 

diperoleh anak di rumah.
 -  Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa jika hak-haknya 

di rumah terpenuhi?  Dan bagaimana jika tidak terpenuhi?
 -  Guru menjelaskan apa manfaat jika hak tersebut dipenuhi dan 

apa kerugiannya jika hak tersebut tidak dipenuhi.
 -  Guru menjelaskan jika anak sudah terpenuhi haknya di rumah 

maka ia harus melakukan kewajibannya.
 -  Guru menjelaskan beberapa contoh kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh anak.
 -  Guru meminta siswa untuk menyebutkan beberapa contoh 

kewajiban anak yang lain.
 -  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 17.
 -  Guru meminta siswa untuk saling menukarkan pekerjaan mereka 

kemudian guru bersama-sama siswa mengorksinya.
 -  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di buku Aktivitasku 

Tematik Jilid 1C halaman 6 untuk dikerjakan di rumah.
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3.  Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran.  Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.  

V.   Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 15-17.

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 6.

VI.  Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab hak-hak lain yang seharusnya 

diperoleh anak di rumah.

2.  Tes tertulis
 •  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di buku Aku Senang 

Belajar Tematik Jilid 1C halaman 17.
 • Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di buku Aktivitasku 

Tematik Jilid 1C halaman 6 untuk dikerjakan di rumah.

3.  Membaca teks
  Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan per paragraf yang 

terdapat di halaman 15-17 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C 
secara bergantian.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan Seni Budaya dan 
Keterampilan 

Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  10   
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Belajar dengan Sungguh-sungguh
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia     : 2 x 35 menit
 - Seni Budaya dan keterampilan   : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia  
   menulis kalimat sederhana yang didektekan guru dengan huruf tegak 

bersambung.

• Seni Budaya dan Keterampilan  
   menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran

•  Bahasa Indonesia
   menulis kalimat sederhana yang didektekan guru dengan huruf 

tegak bersambung.

•  Seni Budaya dan Keterampilan 
     menyanyikan lagu anak-anak.

II. Materi Pembelajaran 

•  Bahasa Indonesia  :  menulis kalimat sederhana   
 yang didektekan guru dengan  
 huruf tegak bersambung.

•  Seni Budaya dan Keterampilan   :  menyanyikan lagu anak- 
 anak.

III. Metode Pembelajaran

  Menulis dan unjuk kerja.
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 • Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang menulis dengan menggunakan huruf 
tegak bersambung.

2. Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 -  Guru memberikan contoh bagaimana cara menulis kalimat 
sederhana dengan huruf tegak bersambung.

 -  Guru memberikan latihan kepada siswa untuk mempraktikkan 
cara menulis huruf tegak bersambung.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1c halaman 18.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas di buku Aktivitasku 
Tematik Jilid 1C halaman 7 untuk dikerjakan di rumah.

• Seni Budaya dan Keterampilan 
 - Guru memberikan pengantar bahwa anak mempunyai hak untuk 

bermain.  Berhubungan dengan hal tersebut, guru mengajak 
siswa untuk menaynyikan lagu yang berjudul ”Bermain” dengan 
syair sebagai berikut.

  Bermain
  Petik rambutan bungkus di kain
  Belilah kain buatan Bangka
  Ayolah kawan kita bermain
  Kita bermain bersama-sama
  Ayo ayo ayo, lari lari lari
  Ayo lari jangan berhenti
  Ayo ayo ayo, lari lari lari
  Ayo lari jangan berhenti
 - Guru menyanyikan lagu ini kemudian meminta siswa untuk 

mengikutinya.
 -  Guru memberikan penjelasan bahwa pada saat menyanyikan 

lagu, siswa dapat mengekspresikan diri sesuai dengan syair 
lagu.

 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas sambil melakukan 
ekspresi sesuai syair lagu.
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3.   Kegiatan akhir
  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan.  

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran.  Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang telah 
diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi itu.

  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

  Berdoa dan pulang.  

V.   Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 18.

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 7.

VI. Penilaian

1.  Unjuk kerja
  Guru meminta siswa maju ke depan kelas sambil melakukan ekspresi 

sesuai syair lagu.

2.  Menulis
 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 18.
 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas di buku Aktivitasku Tematik 

Jilid 1C halaman 7 untuk dikerjakan di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 11     
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Belajar dengan Sungguh-sungguh
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia   : 2 x 35 menit
 - Bahasa Inggris   : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia : menceritakan isi dongeng.
• Bahasa Inggris : mengidentifikasi warna dan membilang benda 

dalam bahasa Inggris.

I. Tujuan Pembelajaran

•  Bahasa Indonesia
    siswa mampu menceritakan isi dongeng.

• Bahasa Inggris 
     siswa mampu mengidentifikasi warna dan membilang benda dalam 

bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran 

• Bahasa Indonesia : menceritakan isi dongeng.
• Bahasa Inggris  :  mengidentifikasi warna dan membilang   

    benda dalam bahasa Inggris.

III. Metode Pembelajaran

  Bercerita, tanya jawab, dan unjuk kerja.

IV.   Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 • Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang menceritakan suatu dongeng, misalnya 
sebelum tidur ibu/bapak sering kali membacakan dongeng.
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2. Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 - Guru menjelaskan bahwa sebelum membaca dongeng kita 
harus tahu judul dongeng tersebut.

 - Guru membacakan dongeng yang terdapat di buku Aku Senang 
Belajar Tematik Jilid 1C halaman 19-21.  Guru membacakan 
per paragraf. Sebaiknya pada setiap akhir paragraf sebelum 
melanjutkan ke paragraf berikutnya, guru menanyakan sedikit 
pokok cerita pada paragraf tersebut.

 - Setelah selesai membacakan cerita, guru menceritakan kembali 
inti dongeng cerita tersebut.

 -  Guru mengadakan tanya jawab mengenai isi cerita.  Hal ini 
bertujuan sekaligus untuk mengetahui apakah siswa sudah 
mengerti isi cerita dongeng.

 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan 
kembali isi dongeng di depan teman-teman sekelas.

 -  Guru meminta siswa lain yang tidak maju memberikan penilaian 
kepada teman yang maju.  Format penilaian sesuai dengan yang 
terdapat di halaman 22 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
1C.

• Bahasa Inggris
 - Guru sudah menyediakan beberapa gambar anak main layang-

layang. Dalam gambar 1 terdapat dua anak main layang-layang 
dan warna layang-layangnya kuning. Satu gambar lagi terdapat 
empat anak main layang-layang dan warna layang-layangnya 
hijau.

 - Guru bercerita dulu mengenai isi gambar kemudian menanyakan 
ke siswa berapa jumlah layang-layang pada gambar 1?  

 -  Guru juga menanyakan apakah warna layang-layang dalam 
gambar tersebut.

 - Kalau tadi siswa sudah menjawabnya dalam bahasa Indonesia 
maka sekarang guru mengajarkan bagaimana menjawabnya 
dalam bahasa Inggris.

 - Guru juga mengajarkan bagaimana bertanya mengenai jumlah 
dan warna dalam bahasa Inggris.  Perhatikan contoh berikut ini.

  Untuk menanyakan jumlah menggunakan pola kalimat berikut ini.
  How many kites on the picture? (Berapa jumlah layang-layang 

dalam gambar?)
  Two kites (dua layang-layang).
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  Untuk menanyakan warna menggunakan pola kalimat berikut ini.
  What colour is the kites? (Apakah warna layang-layang itu?)
  Yellow (kuning).
 -  Guru sebaiknya menuliskna pola kalimat ini di papan tulis.
 - Supaya lebih bervariasi, guru juga dapat membuat gambar lain 

dengan jumlah dan warna layang-layang yang lain.
 - Guru meminta siswa mengikuti bagaimana cara bertanya dan 

menjawab sesuai isi gambar seperti yang telah dicontohkan 
guru secara bersama-sama.

 - Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa 
memegang gambar dan bertanya mengenai jumlah dan warna 
layang-layang.  Kemudian siswa lainnya menjawabnya sesuai 
isi gambar.  Semua ini dilafalkan dalam bahasa Inggris seperti 
yang telah dicontohkan oleh guru.

3. Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran.  Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.  

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  Buku gambar yang berisi gambar layang-layang dengan jumlah dan 

warna tertentu.

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

halaman 19-22.
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VI.  Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab mengenai isi cerita.  Hal ini bertujuan 

sekaligus untuk mengetahui apakah siswa sudah mengerti isi cerita 
dongeng.

2.  Unjuk kerja
 • Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan 

kembali isi dongeng di depan teman-teman sekelas.
 • Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa 

memegang gambar dan bertanya mengenai jumlah dan warna 
layang-layang.  Kemudian siswa lainnya menjawabnya sesuai isi 
gambar.  Semua ini dilafalkan dalam bahasa Inggris seperti yang 
telah dicontohkan oleh guru.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 12    
Tema : Belajar dan Bermain
Subtema  : Belajar dengan Sungguh-sungguh
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Matematika : membilang banyak benda 10-20 dan melakukan 
pengurangan bilangan sampai 20.

I. Tujuan Pembelajaran
• Matematika  

     siswa mampu membilang banyak benda dan melakukan 
pengurangan bilangan sampai 20.

II.   Materi Pembelajaran 

• Matematika : membilang banyak benda dan pengurangan

III.   Metode Pembelajaran

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar bahwa sering kali kita perlu menghitung 

benda yang terdapat di sekitar kita untuk suatu keperluan dan ini 
sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita.

2.   Kegiatan inti
 • Guru meminta siswa di masing-masing kelompok untuk menghitung 

batu kerikil yang telah disiapkan siswa sebelumnya.
 • Guru meminta siswa dari perwakilan masing-masing kelompok maju 

ke depan kelas dan menuliskan jumlah kerikil tersebut kemudian 
membilang bilangan tersebut dengan keras.

 • Sebelum melangkah ke konsep pengurangan, guru harus 
meyakinkan bahwa semua siswa dapat menghitung dengan benar 
jumlah dari suatu benda.  Jika guru masih melihat ada beberapa 
siswa yang belum bisa menghitung, guru harus membimbingnya.
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 • Guru menjelaskan bahwa seringkali kita harus mengurangkan dua 
kelompok benda yang sama atau yang berbeda.

 • Guru meminta siswa dalam masing-masing kelompok 
mempersiapkan beberapa benda yang telah disiapkan sebelumnya, 
dapat berupa batu kerikil, kelereng, dan sebagainya.

 •  Guru meminta siswa untuk mengurangkan dua kelompok benda 
yang sama atau berbeda, misalnya antara kelereng dengan kelereng 
atau antara kelereng dengan batu kerikil, dan sebagainya.   

 • Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil pengurangan yang 
telah dilakukan masing-masing kelompok di buku tugas.

 • Guru meminta perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 
menuliskan hasil pengurangan dua buah benda.  Jangan lupa 
siswa diminta untuk menuliskan nama bendanya, jumlahnya 
masing-masing kemudian hasil pengurangan kedua buah benda.

3.  Kegiatan akhir
 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 

telah diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai 
materi itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.  

V.   Sarana Belajar

  Batu kerikil danj kelereng atau beberapa benda jenis lainnya.

VI. Penilaian

 Unjuk kerja
 • Guru meminta siswa dari perwakilan masing-masing kelompok maju 

ke depan kelas dan menuliskan jumlah kerikil tersebut kemudian 
membilang bilangan tersebut dengan keras.

 •  Guru meminta perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 
menuliskan hasil pengurangan dua buah benda.  Jangan lupa 
siswa diminta untuk menuliskan nama bendanya, jumlahnya 
masing-masing kemudian hasil pengurangan kedua buah benda



45Untuk SD kelas 1

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 13    
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Belajar dengan Sungguh-sungguh
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia     : 2 x 35 menit 
 - Seni Budaya danKeterampilan : 2 x 35 menit  

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia     
  menceritakan isi dongeng.
• Seni Budaya dan Keterampilan

 menyatakan sikap apresiatif terhadap unsur rupa.

I. Tujuan Pembelajaran

•  Bahasa Indonesia  
    siswa mampu menceritakan isi dongeng dengan judul ”Tomat yang 

Sombong.”

•  Seni Budaya dan Keterampilan :
  siswa mampu menyatakan sikap apresiatif terhadap unsur rupa.

II. Materi Pembelajaran 

• Bahasa Indonesia   : isi dongeng.
•  Seni Budaya dan Keterampilan : unsur rupa.

III.  Metode Pembelajaran

  Bercerita, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 • Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 • Guru mengabsen siswa.
 • Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang menceritakan suatu dongeng. 
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 • Guru meminta siswa pada saat dongeng dibacakan, siswa harus 
memperhatikan alur cerita dan sifat-sifat tokoh yang terdapat dalam 
dongeng tersebut.

2.   Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 -  Guru meminta siswa membaca dongeng berjudul ”Tomat yang 
Sombong” secara bergantian per paragraf.  Sebaiknya pada 
setiap akhir paragraf sebelum melanjutkan ke paragraf berikutnya, 
guru menanyakan sedikit pokok cerita pada paragraf tersebut, 
baik terhadap alur cerita maupun sifat tokoh yang muncul pada 
paragraf tersebut.

 -  Setelah selesai membacakan cerita, guru menceritakan kembali 
inti dongeng cerita tersebut.

 -  Guru mengadakan tanya jawab mengenai isi cerita.  Hal ini 
bertujuan sekaligus untuk mengetahui apakah siswa sudah 
mengerti isi cerita dongeng.

 - Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan 
kembali isi dongeng di depan teman-teman sekelas.

 - Guru meminta siswa lain yang tidak maju memberikan penilaian kepada 
teman yang maju.  Format penilaian sesuai dengan yang terdapat di 
halaman 22 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

• Seni Budaya dan Keterampilan 
 - Guru memberikan pengantar bahwa pada saat kita 

memperhatikan suatu gambar atau suatu benda, biasanya kita 
akan berkomentar.  Komentar itu dapat berupa komentar baik 
dan kurang baik.  Komentar tersebut merupakan suatu bentuk 
ekspresi terhadap karya seni.

 - Guru memberikan contoh bagaimana cara mengomentari suatu 
bentuk karya seni rupa, misalnya terhadap suatu gambar.  
Komentar tersebut dapat berupa warna, bentuk, keserasian antar 
berbagai aspek, dan sebagainya dalam karya seni tersebut.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman 24 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengomentari 
gambar yang terdapat di tugas yang telah dikerjakan. Siswa 
lainnya diminta untuk memperhatikan komentar temannya yang 
sedang maju. Jika ada komentar tambahan dari siswa lainnya, 
guru dapat memberikan kesempatan.
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 -  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 
buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 10 untuk dikerjakan 
di rumah.

3.   Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.  

V. Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  Beberapa gambar atau benda yang akan dikomentari tentang unsur 

rupanya.

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

halaman 23-24.

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 10.

VI. Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab mengenai isi cerita.  Hal ini bertujuan 

sekaligus untuk mengetahui apakah siswa sudah mengerti isi cerita 
dongeng.

2.  Unjuk kerja
  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengomentari 

gambar yang terdapat di tugas yang telah dikerjakan.  
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3.  Bercerita
  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan kembali 

isi dongeng di depan teman-teman sekelas.

4.  Tes tertulis
 •  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 

buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 10 untuk dikerjakan di 
rumah.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
24 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA  
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 14  
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Ayo Berani Berpendapat
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia : 2 x 35 menit
 - IPA : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia : menjelaskan isi gambar dengan kalimat mudah 
dimengerti dan membaca bacaan sederhana 
dengan lafal dan intonasi yang tepat.

• IPA  : mengidentifikasi penyebab gerak benda.

I.   Tujuan Pembelajaran

• Bahasa Indonesia
   siswa mampu menjelaskan isi gambar dengan kalimat mudah 

dimengerti dan membaca bacaan sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang tepat.

•  IPA  
   siswa mampu mengidentifikasi penyebab gerak benda.

II.   Materi Pembelajaran 

•  Bahasa Indonesia  : isi gambar dan bacaan sederhana.
•  IPA    : penyebab gerak benda.

III.  Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, unjuk kerja, mengomentari gambar, membaca teks, dan 
tes tertulis

IV.   Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 • Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 • Guru mengabsen siswa.
 • Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang penyebab suatu benda bergerak. 
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2. Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 - Guru meminta siswa untuk mengamati gambar di halaman 25 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C kemudian siswa 
diminta untuk mengomentari (menjelaskan isi) gambar tersebut.  
Komentar siswa lebih diarahkan untuk mengidentifikasi apakah 
penyebab suatu benda bergerak seperti yang terdapat pada 
gambar aktivitas yang dilakukan keluarga Nita di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 - Pada saat berkomentar tersebut, guru juga meminta siswa untuk 
menuliskan beberapa kata yang diucapkan di papan tulis.

 - Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan per paragraf 
yang terdapat di halaman 25-27 buku Aku Senang Belajar 
Tematik Jilid 1C secara bergantian.

 - Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab 
secara lisan mengenai isi bacaan.

• IPA
 -  Guru menjelaskan bahwa suatu benda dapat bergerak karena 

ada penyebabnya.
 -  Untuk menjelaskan materi tentang penyebab gerak benda ini, 

guru menyiapkan beberapa benda, misalnya bola, batu kecil, 
dan mobil mainan.

 -  Guru mencontohkan penyebab suatu benda bergerak melalui 
sebuah praktik langsung.  Hal ini dapat dilakukan misalnya 
dengan guru membawa sebuah bola kemudian menendang 
pelan bola tersebut.  Di sini guru menyebutkan bahwa benda 
(bola) dapat bergerak karena ditendang.

 -  Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas 
mempraktikkan secara langsung untuk mengetahui penyebab 
suatu benda bergerak menggunakan benda yang telah disediakan 
guru.  Dengan praktik langsung ini, siswa diharapkan dapat 
menguasai suatu konsep penyebab benda bergerak dengan 
baik.

 -  Guru menjelaskan ulang beberapa penyebab benda dapat 
bergerak seperti yang telah dilakukan siswa saat praktik.

 -  Untuk mengetahui pemahaman  siswa terhadap materi, guru 
mengadakan tanya jawab secara lisan tentang beberapa 
gerakan sebuah benda disebabkan oleh apa.
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 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 28.

 -  Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian dikoreksi bersama-sama.

3. Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah 

diajarkan.  Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 2 materi pelajaran.  Di sini manfaat 
penerapan pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai 
materi itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.  Sebagai variasi, guru dapat memberikan 
kuis yang pertanyaannya berhubungan dengan materi yang telah 
diajarkan dan siapa yang dapat menjawab maka diperbolehkan 
pulang terlebih dahulu.

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana

  Benda-benda yang digunakan untuk praktik penyebab benda 
bergerak.

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

halaman 25-28.

VI.  Penilaian

1. Unjuk kerja
  Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas mempraktikkan 

secara langsung untuk mengetahui penyebab suatu benda bergerak 
menggunakan benda yang telah disediakan guru.  

2.  Tes lisan
 • Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab secara 

lisan mengenai isi bacaan.



53Untuk SD kelas 1

 • Untuk mengetahui pemahaman  siswa terhadap materi, guru 
mengadakan tanya jawab secara lisan tentang beberapa gerakan 
sebuah benda disebabkan oleh apa.

3.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 28.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 15    
Tema : Belajar dan Bermain
Subtema  :  Ayo Berani Berpendapat
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
 - IPA    : 2 x 35 menit
 - Seni Budaya dan Keterampilan  : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPA  
   mengidentifikasi penyebab benda bergerak.
• Seni Budaya dan Keterampilan
 menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran

•  IPA 
   siswa mampu mengidentifikasi penyebab benda bergerak.

• Seni Budaya dan Keterampilan 
     siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul ”Abang 

Tukang Bakso.”

 

II. Materi Pembelajaran 

•  IPA  :  penyebab benda bergerak.
•  Seni Budaya dan Keterampilan  :  lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, berdiskusi, unjuk kerja, menyanyikan lagu, dan tes 
tertulis

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan awal
  Guru mengadakan tanya jawab  tentang penyebab benda bergerak 

sebagai review terhadap pembelajaran yang lalu.
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2.   Kegiatan inti
• IPA

 -  Guru menjelaskan ulang materi penyebab benda bergerak 
seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya.

 -  Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok.
 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 11 secara berkelompok 
dengan berdiskusi.

 -  Guru meminta perwakilan masing-masing kelompok maju ke 
depan kelas untuk mengerjakan tugas yang telah dikerjakan.  
Jika terjadi kesalahan, guru dapat memberikan penjelasan 
secara langsung.

• Seni Budaya dan Keterampilan
 -  Guru memberikan pengantar dengan bertanya ke anak 

pernahkah melihat abang tukang bakso mendorong gerobaknya 
atau kemudian baksonya?

 - Guru menanyakan siswa siapa di antara siswa yang sudah 
hapal lagu ”Abang Tukang Bakso?”

 -  Guru mengaitkan lagu ini dengan materi penyebab benda 
bergerak yaitu gerobak bakso dapat bergerka karena mendapat 
gaya dorong.

 - Jika memungkinkan guru menyetelkan VCD player atau kaset 
yang ada lagu ”Abang Tukang Bakso” dan siswa diminta untuk 
mendengarkannya.

 - Guru meminta siswa menyanyikan lagu tersebut secara bersama-
sama.

 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan 
lagu ”Abang Tukang Bakso” sambil diiringi musik.  Siswa juag 
dapat berekspresi sesuai dengan isi lagu.

3.   Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah 

diajarkan.  Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 2 materi pelajaran.  Di sini manfaat 
penerapan pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai 
materi itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.
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V.  Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  VCD player dan CD-nya atau tape recorder dan kasetnya.

2.   Sumber belajar
  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 11.

VI.  Penilaian

1.  Unjuk kerja
 •  Guru meminta perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan 

kelas untuk mengerjakan tugas yang telah dikerjakan.  
 •  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 

”Abang Tukang Bakso” sambil diiringi musik.  Siswa juag dapat 
berekspresi sesuai dengan isi lagu.

2.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 11 secara berkelompok dengan 
berdiskusi.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  PKn dan Bahasa Indonesia   
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  16     
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Ayo Berani Berpendapat
Alokasi Waktu :  3 x 35 menit
 - PKn   : 2 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia   : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• PKn  : menjelaskan hak anak untuk didengar 
pendapatnya.

• Bahasa Indonesia : mengadakan percakapan dengan bahasa yang 
sederhana dan mudah dipahami.

I.   Tujuan Pembelajaran

•  PKn  
     siswa mampu menjelaskan hak anak untuk didengar 

pendapatnya.

•  Bahasa Indonesia  
     siswa mampu mengadakan percakapan dengan bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami.

II. Materi Pembelajaran 

•  PKn     : hak anak. 
•  Bahasa Indonesia : percakapan. 

III.  Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, bermain peran, unjuk kerja, dan tes tertulis 

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi bahwa anak mempunyai hak untuk didengar 
pendapatnya. 
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2.   Kegiatan inti
• PKn

 - Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan yang terdapat 
di halaman 29-31 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 - Guru mengadakan tanya jawab tentang isi teks.  Pertanyaan 
guru lebih diarahkan ke bagian hak anak untuk didengar 
pendapatnya.

 - Guru menjelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk didengar 
pendapatnya.  Guru menjelaskan beberapa contoh pendapat 
yang seringkali dilontarkan anak, baik itu di rumah maupun di 
sekolah.  

 - Guru menjelaskan kapan biasanya anak mengemukakan 
pendapatnya.

 - Guru menjelaskan bagaimana sikap orang tua atau saudara jika 
ada anaknya atau adiknya yang berpendapat.

 - Guru juga menjelaskan bahwa tidak semua pendapat anak 
(siswa) baik/disetujui oleh orang tuanya/saudaranya.  

 - Guru menjelaskan bagaimana sikap anak jika pendapat mereka 
tidak selalu disetujui.

 - Guru meminta siswa untuk belajar mengemukakan pendapatnya 
secara lisan. Sebelumnya guru sudah menentukan topik 
pembicaraan sehingga pendapat siswa juga sudah terarah.  Hal 
ini disampaikan secara lisan.

• Bahasa Indonesia
 -  Guru menjelaskan bahwa anak harus mampu menyampaikan 

haknya dengan kalimat yang sopan dan mudah dimengerti.
 -  Guru meminta siswa untuk membuat teks percakapan yang 

di dalamnya terdapat seorang anak yang mengemukakan 
pendapatnya kepada orang tuanya. Di sini orang tua dapat 
menyetujui atau tidak menyetujui pendapat anaknya. Topik 
pembicaraan diusahakan mengenai suatu hal yang sering terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari kita.

 -  Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas untuk 
mempraktikkan percakapan yang telah mereka buat. Percakapan 
dilakukan dengan intonasi yang tepat. Pada saat siswa tampil, 
guru dapat memberikan bimbingan.
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3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

V.   Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 29-31.

VI. Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab tentang isi teks. Pertanyaan guru lebih 

diarahkan ke bagian hak anak untuk didengar pendapatnya.

2.  Unjuk kerja
  Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas untuk mempraktikkan 

percakapan yang telah mereka buat. Percakapan dilakukan dengan 
intonasi yang tepat. Pada saat siswa tampil, guru dapat memberikan 
bimbingan.

3.  Tes lisan
  Guru meminta siswa untuk belajar mengemukakan pendapatnya 

secara lisan. Sebelumnya guru sudah menentukan topik pembicaraan 
sehingga pendapat siswa juga sudah terarah. Hal ini disampaikan 
secara lisan.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS dan Bahasa Inggris   
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  17   
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Ayo Berani Berpendapat
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 
 - IPS   : 2 x 35 menit
 - Bahasa Inggris : 2 x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPS   : menceritakan kembali peristiwa penting yang 
dialami sendiri.

• Bahasa Inggris   : mengetahui pemakaian ”can” dan ”cannot” dalam 
kalimat.

I.   Tujuan Pembelajaran

•  IPS  
     siswa mampu menceritakan kembali peristiwa penting yang dialami 

sendiri.

•  Bahasa Inggris  
     siswa mampu mengetahui pemakaian ”can” dan ”cannot” dalam 

kalimat.

II.  Materi Pembelajaran 

•  IPS    : peristiwa penting.
•  Bahasa Inggris   : pemakaian ”can” dan ”cannot.” 

III.  Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, bercerita, dan tes tertulis.

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 • Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi bahwa suatu saat kita pernah mengalami suatu 
peristiwa penting.
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2.   Kegiatan inti
•  IPS

 -   Guru mengadakan tanya jawab peristiwa penting apa yang 
pernah dialami sendiri oleh siswa?

 -  Guru memberikan sebuah contoh bagaimana cara menceritakan 
kembali penting yang pernah dialami sendiri. Hal ini dapat 
menggunakan bahan dari bacaan mengenai peristiwa yang 
dialami Nita pada suatu sore ketika mati lampu.

 - Guru menjelaskan bahwa untuk menceritakan kembali suatu 
peristiwa harus memperhatikan alur kejadian peristiwa tersebut 
dan menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah 
dipahami.

 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan 
kembali peristiwa penting yang pernah dialaminya sendiri.

 -   Siswa lainnya yang tidak maju dapat memberikan penilaian 
misalnya mengenai alur cerita, bahasa yang digunakan, dan 
intonasi kalimat.

• Bahasa Inggris
 -  Guru memberikan pengantar bahwa jika pada saat melakukan 

sesuatu, kadang-kadang kita dapat melakukannya atau tidak 
dapat melakukannya.

 -  Nah, untuk menyatakan dapat atau tidak dapat kita harus 
menggunakan kalimat yang benar. Tapi kali ini, guru mengajarkan 
bagaimana menggunakan kalimat dapat atau tidak dapat 
menggunakan bahasa Inggris.

 - Beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain, guru 
mempersiapkan misalnya 5 gambar, 3 gambar digunakan untuk 
menyatakan  kalimat dapat atau ”can” dan 2 gambar untuk 
menyatakan kalimat tidak dapat atau ”cannot.”

 -  Beberapa contoh gambarnya misalnya ada bayi yang mendorong 
mobil. Dalam kalimat bahasa Inggrisnya terdapat dua pilihan 
can dan cannot seperti berikut ini. 

 -  The baby  can  /  cannot  push a car. Jawabannya The baby 
cannot push a car.

 - Contoh lainnya misalnya ada gambar Rina sedang melihat 
4 buah kupu-kupu berwarna oranye maka kalimat bahasa 
Inggrisnya berbunyi sebagai berikut.

 -   Rina can  /  cannot see four orange butterflies. Jawabannya 
Rina can see four orange kites.

 -  Guru melatih siswa untuk melafalkan kalimat yang benar dalam 
bahasa Inggris.
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 -  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas mengenai 
penggunaan kata can atau cannot yang telah disiapkan guru.

 -   Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan 
tugas yang telah dikerjakan kemudian siswa diminta untuk 
melafalkan kalimat tersebut.

3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.

V.  Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  Beberapa gambar untuk latihan bahasa Inggris

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

halaman 29-31.

VI. Penilaian

1.  Unjuk kerja
 • Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan 

kembali peristiwa penting yang pernah dialaminya sendiri.
 •  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan tugas 

yang telah dikerjakan kemudian siswa diminta untuk melafalkan 
kalimat tersebut.

2.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas mengenai penggunaan 

kata can atau cannot yang telah disiapkan guru.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 18 
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Ayo Berani Berpendapat
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia :  menyampaikan rasa suka atau tidak suka tentang 
suatu hal atau kegiatan dengan alasan yang 
sederhana.

I.   Tujuan Pembelajaran

• Bahasa Indonesia
   siswa mampu menyampaikan rasa suka atau tidak suka tentang 

suatu hal atau kegiatan dengan alasan yang sederhana.

II.   Materi Pembelajaran 

• Bahasa Indonesia : rasa suka atau tidak suka.

III.  Metode Pembelajaran

  Unjuk kerja

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada 

banyak hal yang kita alami. Kadang-kadang kita suka dengan hal 
tersebut tapi kadang-kadang kita tidak suka dengan hal tersebut.

2. Kegiatan inti
 •  Guru mengadakan tanya jawab apa yang siswa katakan/bilang 

pada saat dia suka atau tidak suka terhadap suatu hal? Alasan 
apa yang dapat dikatakan siswa untuk hal itu?

 •  Guru menjelaskan apa sebaiknya dikatakan pada saat kita suka 
atau tidak suka terhadap suatu. Guru menjelaskan bahwa untuk 
mengatakan hal itu kita perlu ada alasan yang sederhana dan tepat 
dengan menggunakan bahasa yang santun dan tepat.
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 •  Guru memberikan sebuah contoh untuk menyatakan suka atau 
tidak suka terhadap suatu hal dengan alasan yang sederhana dan 
tepat.

 •   Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 31-32.

 •   Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas dan mengatakan 
secara lisan apa yang telah dikerjakannya.

3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 

telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.

V.   Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 31-32.

VI.  Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab apa yang siswa katakan/bilang pada 

saat dia suka atau tidak suka terhadap suatu hal? Alasan apa yang 
dapat dikatakan siswa untuk hal itu?

2.  Tes lisan
  Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas dan mengatakan 

secara lisan apa yang telah dikerjakannya.

3.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 31-32.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS, Bahasa Indonesia, PKn (bersifat review) dan 
Bahasa Indonesia   

Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 19    
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  : Ayo Berani Berpendapat
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
 IPS, Bahasa Indonesia, dan PKn (bersifat review) : 

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

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPS : menceritakan kembali peristiwa penting yang 
dialami sendiri ; Bahasa Indonesia : menyampaikan 
rasa suka atau tidak suka mengenai suatu hal ; 

   PKn : menjelaskan hak anak untuk didengar 
pendapatnya (semua bersifat review)

• Bahasa Indonesia : membuat karangan sederhana yang di dalamnya 
terdapat rasa suka dan tidak suka.

I.   Tujuan Pembelajaran

• IPS
     siswa mampu menceritakan kembali peristiwa penting yang dialami 

sendiri ; Bahasa Indonesia : siswa mampu menyampaikan rasa 
suka atau tidak suka mengenai suatu hal ; PKn : siswa mampu 
menjelaskan hak anak untuk didengar pendapatnya (semua bersifat 
review)

•  Bahasa Indonesia  
     siswa mampu membuat karangan sederhana yang di dalamnya 

terdapat rasa suka dan tidak suka.

II.   Materi Pembelajaran 

• IPS : peristiwa penting; Bahasa Indonesia 
: rasa suka atau tidak suka  ;  PKn : 
hak anak (semua bersifat review).

•  Bahasa Indonesia : karangan sederhana.

III.   Metode Pembelajaran

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

1.   Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang menceritakan kembali peristiwa penting 
yang dialami sendiri, menyampaikan rasa suka dan tidak suka, serta 
menjelaskan hak anak untuk didengar pendapatnya (sebaiknya 
guru mengemasnya dalam satu bentuk cerita yang isinya langsung 
dapat digabungkan antara ketiga materi).

2.  Kegiatan inti
• IPS, PKn, dan Bahasa Indonesia (bersifat review)

 -  Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa yaitu dalam cerita 
yang baru disampaikan guru, peristiwa apa yang dialami tokoh 
cerita, pernyataan rasa suka atau tidak suka bagaimana yang 
disampaikan dalam cerita tadi, dan apa pendapat anak yang 
sebaiknya didengar oleh orang tua?

 -  Guru menjelaskan secara singkat semua materi yang bersifat 
sebagai review tadi.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 33.

 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas mengerjakan tugas 
yang telah dikerjakan. Jika ada jawaban yang perlu ditambah 
penjelasannya, guru dapat menambahkannya.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 13-14 untuk dikerjakan di 
rumah.

• Bahasa Indonesia
 - Guru memberikan pengantar bahwa jika kita mengalami atau 

melihat suatu hal, kita dapat menyatakan rasa suka atau tidak 
suka. Peristiwa tersebut, juga dapat kita tuangkan dalam bentuk 
tulisan yaitu dalam sebuah karangan.

 -  Guru memberikan bimbingan bagaimana membuat sebuah 
karangan berdasarkan suatu peristiwa yang di dalamnya kita 
ada rasa suka atau tidak suka.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 12.

 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas membacakan hasil 
karangan yang telah dibuatnya.
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3.   Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.

V.   Sarana dan Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 33.

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
12-14.

VI.  Penilaian

1.  Unjuk kerja
 •  Guru meminta siswa maju ke depan kelas mengerjakan tugas 

yang telah dikerjakan. Jika ada jawaban yang perlu ditambah 
penjelasannya, guru dapat menambahkannya.

 •  Guru meminta siswa maju ke depan kelas membacakan hasil 
karangan yang telah dibuatnya.

2.  Mengarang
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 12.

3.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 13 untuk dikerjakan di rumah.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia, IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 20  
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Mengenal Sumber Energi Gerak
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia    : 2 x 35 menit
 - IPA    : 2 x 35 menit
 - Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia 
 menjelaskan isi gambar dengan bahasa yang mudah dipahami dan 

membaca kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang jelas.

• IPA   
 mengidentifikasi penyebab benda bergerak.
• Seni Budaya dan Keterampilan
 menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran

•  Bahasa Indonesia
    siswa  mampu menjelaskan isi gambar dengan bahasa yang 

mudah dipahami dan membaca kalimat sederhana dengan lafal 
dan intonasi yang jelas.

•  IPA
   siswa mampu mengidentifikasi penyebab benda bergerak yang 

diakibatkan oleh tenaga pegas.

•  Seni Budaya dan Keterampilan
   siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul ”Ke 

Sekolah.”

II. Materi Pembelajaran 

•  Bahasa Indonesia : isi gambar dan membaca bacaan
•  IPA : penyebab benda bergerak.
•  Seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.
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III. Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, menjelaskan gambar, membaca bacaan, unjuk kerja, 
dan menyanyikan lagu.

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang sumber energi gerak yang terdapat di 
lingkungan sekitar kita.

2.   Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 - Guru meminta siswa untuk mengamati gambar di halaman 34 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C kemudian siswa 
diminta untuk mengomentari (menjelaskan isi) gambar tersebut. 
Komentar siswa lebih diarahkan untuk mengidentifikasi apakah 
penyebab suatu benda bergerak seperti yang terdapat pada 
gambar pada saat kakek Nita memberikan hadiah kepada Nita 
dan Sigit di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 -  Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan per paragraf 
yang terdapat di halaman 34-35 buku Aku Senang Belajar 
Tematik Jilid 1C secara bergantian.

 -  Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab 
secara lisan mengenai isi bacaan.

• IPA
 - Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang sumber 

energi gerak seperti yang terlihat pada gambar di halaman 35.
 - Guru menjelaskan bahwa benda dapat bergerak karena ada 

sumber energi yang menggerakkannya, misalnya mobil mainan 
dapat bergerak karena ada baterai, jam dapat bergerak karena 
ada baterai yang menggerakannya.

 - Guru meminta siswa melakukan percobaan untuk mengetahui 
sumber energi gerak yang terdapat pada sebuah karet gelang 
(karena tenaga pegas). Percobaan ini dikombinasikan dengan 
aktivitas bermain yuk seperti yang terdapat di buku Aktivitasku 
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Tematik Jilid 1C halaman 15. Beberapa hari sebelumnya, guru 
meminta siswa untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan 
untuk melakukan percobaan.

 -  Guru menjelaskan langkah kerja yang harus dilakukan.
 -  Guru meminta siswa untuk mengerjakan percobaan sesuai 

langkah kerja yang sudah dijelaskan.  Pada saat siswa 
melakukan praktikum, guru dapat memberikan pengawasan dan 
bimbingan.

 -  Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil 
percobaan.

• Seni Budaya dan Keterampilan 
 - Guru memberikan pengantar bahwa saat berangkat sekolah 

kita harus bersemangat. Kita harus rajin belajar dan tidak boleh 
malas.  Hal itu sesuai dengan syair lagu yang berjudul ”Ke 
Sekolah.”

 - Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu yang berjudul 
”Ke Sekolah” secara bersama-sama.

 - Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan 
lagu ”Ke Sekolah” sambil diiringi dengan tepuk tangan dan 
ekspresi yang sesuai syair lagu.

3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 3 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.

V. Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan IPA
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2.   Sumber belajar
  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 34-36.

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 15.

VI.  Penilaian

 Unjuk kerja
  Guru meminta siswa melakukan percobaan untuk mengetahui sumber 

energi gerak yang terdapat pada sebuah karet gelang.  

  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 
”Ke Sekolah” sambil diiringi dengan tepuk tangan dan ekspresi yang 
sesuai syair lagu.

 Tes lisan
  Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab secara lisan 

mengenai isi bacaan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 21   
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Mengenal Sumber Energi Gerak
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
 - IPA  : 2 x 35 menit  
 - Bahasa Inggris : 1 X 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPA   : mengidentifikasi penyebab benda bergerak yang 
diakibatkan oleh tenaga otot.

• Bahasa Inggris   :  menyanyikan lagu anak-anak.

I.   Tujuan Pembelajaran

• IPA
   siswa mampu mengidentifikasi penyebab benda bergerak yang 

diakibatkan oleh tenaga otot.

• Bahasa Inggris
    siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul ”Go to 

School.”

II.   Materi Pembelajaran 

• IPA : penyebab benda bergerak.
• Bahasa Inggris : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, unjuk kerja, menyanyikan lagu, dan tes tertulis

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar bahwa kita sering memindahkan benda 

kemudian benda itu bergerak. Bergeraknya benda tersebut disebabkan 
karena adanya tenaga otot.
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2.   Kegiatan inti
• IPA

 - Guru memberikan review bahwa salah satu penyebab benda 
bergerak adalah tenaga pegas. Guru mengadakan tanya jawab 
tentang benda-benda yang dapat bergerak karena tenaga 
pegas.

 - Guru menjelaskan bahwa penyebab benda bergerak lainnya 
yaitu karena tenaga otot, misalnya seperti yang diceritakan di 
teks halaman 37 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 -  Untuk membuktikan bahwa tenaga otot dapat menggerakkan 
benda, guru meminta perwakilan siswa maju ke depan kelas 
kemudian meminta siswa tersebut mendorong sebuah meja 
sehingga meja tersebut bergeser.

 - Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 16.

 - Guru meminta siswa untuk saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian guru dan siswa mengoreksinya bersama-sama.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
buku Aku Senang Belajar tematuik Jilid 1C halaman 37 untuk 
dikerjakan di rumah.

• Bahasa Inggris
 -  Guru menanyakan siapa di antara siswa yang masih hafal syair 

lagu ke ”Ke Sekolah” seperti yang telah dinyanyikan kemarin.
 - Bagi yang masih hafal, guru meminta siswa maju ke depan 

kelas untuk memimpin lagu tersebut. 
 - Setelah menyanyikan lagu yang berbahasa Indonesia, guru 

mengajarkan lagu ”Ke Sekolah” tapi dalam bahasa Inggris 
dengan syair sebagai berikut.

         Go to School
   Let’s go to school
   Let’s go to school
   Let’s study diligently
   Don’t be lazy, go to study
   Honey, you should be clever

 -  Guru menyanyikan lagu “Go to School” dan meminta siswa 
untuk mengikutinya per baris dengan lafal, nada, dan irama 
yang benar.

 -  Guru meminta siswa yang sudah bisa menyanyikan lagu 
tersebut, maju ke depan kelas menyanyikan lagu tersebut.
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3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1.  Sarana
  Meja atau kursi atau benda lainnya yang akan digerakkan karena 

tenaga otot

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

halaman 37.
 •  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

16.

VI.  Penilaian

1.  Unjuk kerja
  Untuk membuktikan bahwa tenaga otot dapat menggerakkan benda, 

guru meminta perwakilan siswa maju ke depan kelas kemudian 
meminta siswa tersebut mendorong sebuah meja sehingga meja 
tersebut bergeser.

  Guru meminta siswa yang sudah bisa menyanyikan lagu tersebut, 
maju ke depan kelas menyanyikan lagu tersebut.

2. Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar tematuik Jilid 1C halaman 37 untuk dikerjakan di 
rumah.

  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 16.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  IPA
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  22    
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  : Mengenal Sumber Energi Gerak
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPA  : mengidentifikasi penyebab benda bergerak yang 
disebabkan tenaga magnet.

I. Tujuan Pembelajaran

• IPA
   siswa mampu mengidentifikasi penyebab benda bergerak yang 

disebabkan tenaga magnet.

II. Materi Pembelajaran 

• IPA : penyebab benda bergerak.

III.  Metode Pembelajaran

  Unjuk kerja dan tes tertulis

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang sumber energi gerak yang terdapat di 
lingkungan sekitar kita, terutama yang disebabkan oleh tenaga 
magnet. 

2.   Kegiatan inti
 •  Guru menanyakan alat-alat apa saja yang terdapat di lingkungan 

sekitar kita yang menggunakan tenaga magnet untuk menggerakkan 
sebuah benda?
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 • Guru menjelaskan bahwa beberapa benda dapat bergerak karena 
ada tenaga magnet yang menggerakkannya seperti yang terdapat 
pada buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 38.

 •  Guru menjelaskan langkah kerja yang terdapat di aktivitas 14 dan 
meminta siswa untuk memahaminya.

 •  Guru meminta siswa melakukan percobaan di aktivitas 14 untuk 
membuktikan bahwa benda-benda tertentu dapat ditarik oleh 
magnet.

 •  Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di 
halaman 39 berdasarkan percobaan yang telah dilakukan.

 • Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil percobaan.
 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 17 untuk dikerjakan di 
rumah.

3.   Kegiatan akhir
 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 

telah diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai 
materi itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

V.  Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan IPA

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

halaman 37-39.
 b.  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

17.

VI. Penilaian

1. Unjuk kerja
  Guru meminta siswa melakukan percobaan di aktivitas 14 untuk 

membuktikan bahwa benda-benda tertentu dapat ditarik oleh 
magnet.
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2.  Tes tertulis
 • Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di 

halaman 39 berdasarkan percobaan yang telah dilakukan.
 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 17 untuk dikerjakan di 
rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 23  
Tema : Belajar dan Bermain
Subtema  :  Mengenal Sumber Energi Gerak
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
 - Matematika    :  2 x 35 menit  

- Seni Budaya dan Keterampilan  :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Matematika     
 membilang banyak benda.
• Seni Budaya dan Keterampilan 
  mengekspresikan diri melalui karya seni gambar ekspresif.

I. Tujuan Pembelajaran

• Matematika
  siswa mampu membilang banyak benda.

• Seni Budaya dan Keterampilan 
    siswa mampu mengekspresikan diri melalui karya seni gambar 

ekspresif.

II.   Materi Pembelajaran 

• Matematika     : banyak benda.
• Seni Budaya dan Keterampilan : karya seni gambar ekspresif.

III. Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, menggambar, dan tes tertulis

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang membilang banyak benda melalui 
kejadian yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari.
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2.   Kegiatan inti
• Matematika

 - Guru memberikan review pada materi membilang benda dari 1 
sampai 20 dengan menggunakan benda-benda yang terdapat 
di sekitar.

 - Guru mengadakan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman 
siswa terhadap kemampuannya dalam membilang banyak 
benda.  Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan benda-
benda yang banyak terdapat di lingkungan sekolah atau benda-
benda yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah.

 - Untuk memulai mengajarkan materi membilang benda yang 
jumlahnya lebih dari 20, guru dapat memulainya dengan 
memperlihatkan beragam gambar yang terdiri atas banyak 
benda dengan susunan acak. Hal ini juga dapat dilakukan 
dengan menggunakan benda sebenarnya, misalnya kancing 
baju atau biji jagung.

 - Guru menyediakan beberapa banyak benda kemudian meminta 
siswa maju ke depan kelas untuk menghitung jumlah benda 
yang telah disediakan guru. Diharapkan, untuk menghitungnya 
siswa memberikan jawaban dengan mengelompokkannya 10-10 
terlebih dahulu.

 - Setelah belajar bagaimana cara menghitung banyak benda yang 
lebih dari 20 maka guru mengajarkan cara menyebutkan nama 
bilangan dan lambang bilangan. Kemudian siswa juga diminta 
untuk menuliskan bilangan tersebut.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman 42-43 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 -  Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian ada perwakilan siswa maju ke depan kelas untuk 
mengerjakannya di papan tulis.

 - Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman 18-19 buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C untuk dikerjakan 
di rumah.

• Seni Budaya dan Keterampilan
 - Guru memberikan pengantar bahwa pada saat kita melihat 

pemandangan alam, kita dapat mengekspresikannya dalam 
bentuk sebuah gambar.  

 - Gambar tersebut dibuat melalui beberapa tahap. Misalnya, 
pada saat kita mau menggambar sebuah pemandangan di 
pegunungan hal yang pertama kita gambar misalnya gambar 
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gunung, lalu hamparan sawah atau lahan di sekitar gunung 
tersebut kemudian latar belakang yang membuat pemandangan 
gunung itu tampak indah. Pada awalnya kita dapat membuat 
sketsa gambarnya kemudian baru mewarnainya.

 -  Guru menjelaskan bahwa gambar yang telah dibuat tadi 
sebenarnya merupakan perpaduan antara titik, garis, dan 
bidang.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 45.

 - Guru juga meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 21 untuk dikerjakan 
di rumah.

3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  Buku gambar dan mewarnai, serta benda-benda yang digunakan 

untuk praktik menghitung jumlah benda.

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

halaman 45.

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 21.
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VI.  Penilaian

1.  Unjuk kerja
  Guru menyediakan beberapa banyak benda kemudian meminta siswa 

maju ke depan kelas untuk menghitung jumlah benda yang telah 
disediakan guru. Diharapkan, untuk menghitungnya siswa memberikan 
jawaban dengan mengelompokkannya 10-10 terlebih dahulu.

2.  Tes tertulis
 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

18-19 buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C untuk dikerjakan di 
rumah.

 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
42-43 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 45.

 • Guru juga meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 21 untuk dikerjakan di 
rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...



87Untuk SD kelas 1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  24   
Tema :  Belajar dan Bermain
Subtema  :  Mengenal Sumber Energi Gerak
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Matematika : mengurutkan banyak benda.

I. Tujuan Pembelajaran

• Matematika 
  siswa mampu mengurutkan banyak benda.

II.   Materi Pembelajaran 

• Matematika : urutan banyak benda.

III. Metode Pembelajaran

  Unjuk kerja dan tes tertulis

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita 

seringkali berhubungan dengan menghitung atau membilang banyak 
benda.

2.   Kegiatan inti
 • Guru menjelaskan bahwa untuk membilang suatu benda kita perlu 

urutan yang jelas.
 • Guru menjelaskan cara menunjukkan suatu bilangan yang hilang 

pada urutan bilangan tertentu.
 • Guru juga menjelaskan cara mengurutkan suatu bilangan di antara 

kumpulan bilangan yang disusun secara acak.
 •  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-

soal yang telah disediakan guru di papan tulis. Jika mengalami 
kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.
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 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
44 kemudian setelah selesai siswa saling menukarkan hasil 
pekerjaannya dengan teman lainnnya.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman 20 buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C untuk dikerjakan di rumah.

3.   Kegiatan akhir
 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 

telah diajarkan.  Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai 
materi itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.

V. Sumber Belajar

1.  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 44.

2.  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
20.

VI.  Penilaian

1. Unjuk kerja
  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-

soal tentang mengurutkan suatu bilangan yang telah disediakan guru 
di papan tulis.

2. Tes tertulis
 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

44 kemudian setelah selesai siswa saling menukarkan hasil 
pekerjaannya dengan teman lainnnya.

 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman 20 buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C untuk dikerjakan di rumah.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  25   
Tema : Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Indahnya Malam Bulan Purnama
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia  : 2 x 35 menit  
 - IPA : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia : menjelaskan isi gambar dengan kalimat mudah 
dimengerti dan membaca bacaan sederhana 
dengan lafal dan intonasi yang tepat.

• IPA   : mengenal berbagai benda langit pada  malam 
hari.

I.   Tujuan Pembelajaran

• Bahasa Indonesia
   siswa mampu menjelaskan isi gambar dengan kalimat mudah 

dimengerti, menulis kata atau kalimat sederhana dan membaca 
bacaan sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat.

•  IPA
 siswa mampu mengenal berbagai benda langit pada malam hari.

II.   Materi Pembelajaran 

• Bahasa Indonesia : isi gambar, menulis, dan membaca bacaan.
•  IPA   :  benda langit.

III.   Metode Pembelajaran

  Menjelaskan isi gambar, menulis, membaca, tanya jawab, dan tes 
tertulis

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
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 •  Guru mengabsen siswa.
 • Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang berbagai benda langit yang tampak di 
malam hari.

2.   Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 -  Guru meminta siswa untuk mengamati gambar di halaman 56 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C kemudian siswa 
diminta untuk mengomentari (menjelaskan isi) gambar tersebut. 
Komentar siswa lebih diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai 
benda langit yang tampak pada gambar keluarga Nita yang 
sedang berkumpul di teras depan rumah.

 -  Pada saat berkomentar tersebut, guru juga meminta siswa untuk 
menuliskan beberapa kata yang diucapkan di papan tulis.

 -  Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan per paragraf 
yang terdapat di halaman 56-57 buku Aku Senang Belajar 
Tematik Jilid 1C secara bergantian.

 - Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab 
secara lisan mengenai isi bacaan.

• IPA
 -  Guru mengadakan tanya jawab benda-benda langit apa yang 

terdapat dalam gambar dan dalam teks bacaan.
 -  Guru menjelaskan secara singkat mengenai masing-masing ciri 

benda langit tersebut.
 -  Guru juga menjelaskan mengenai penampakan berbagai bentuk 

bulan, mulai dari bulan sabit sampai bulan purnama.
 -  Guru juga menjelaskan mengapa benda-benda tersebut disebut 

benda langit.
 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas di buku Aku Senang 

Belajar Teamtik Jilid 1C halaman 58.
 -  Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka 

kemudian menjawab atau mengoreksi secara bersama-sama 
hasil pekerjaan mereka.

 - Guru memberikan tugas kepada siswa yang isi tugasnya yaitu 
nanti malam siswa diminta untuk bersama-sama orang tua 
mengamati langit di malam hari. Setelah itu, siswa diminta untuk 
mencatat apa yang terlihat di langit dan bagaimana cuaca pada 
malam hari tersebut. Setelah itu, orang tua menandatangani 
laporan yang telah dibuat siswa.
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3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang. Sebagai variasi, guru dapat memberikan 
kuis yang pertanyaannya berhubungan dengan materi yang telah 
diajarkan dan siapa yang dapat menjawab maka diperbolehkan 
pulang terlebih dahulu.

V.   Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 56-58.

VI. Penilaian

1.  Tes lisan
  Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab secara lisan 

mengenai isi bacaan tentang indahnya malam bulan purnama..

2.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas di buku Aku Senang Belajar 

Teamtik Jilid 1C halaman 58.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  26   
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Indahnya Malam Bulan Purnama
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
 - IPA    : 2 x 35 menit  

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

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPA 
 mengenal berbagai benda langit pada malam hari.
• Seni Budaya dan Keterampilan
  menyanyikan lagu anak-anak.
• Bahasa Inggris 
 menyanyikan lagu anak-anak.

I.   Tujuan Pembelajaran

•  IPA 
 siswa mampu mengenal berbagai benda langit pada malam hari.

•  Seni Budaya dan Keterampilan
  siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak.

•  Bahasa Inggris
 siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak.

II. Materi Pembelajaran 

•  IPA   : benda langit pada malam 
hari.

•  Seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.
•  Bahasa Inggris   : lagu anak-anak.

III.  Metode Pembelajaran

  Menyanyikan lagu, bercerita, unjuk kerja, dan tes tertulis
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IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 • Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang berbagai benda langit yang tampak di 
malam hari.  

2.   Kegiatan inti
• IPA

 - Guru meminta siswa untuk menyerahkan tugas yang telah 
dikerjakan di rumah yaitu mengamati langit di malam hari 
bersama-sama orang tua.

 - Guru meminta perwakilan siswa maju ke depan kelas dan 
menceritakan apa yang telah mereka lihat di malam hari 
kemarin.

 - Guru menjelaskan ulang tentang benda-benda langit yang 
terlihat di malam hari.

 - Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman 30 buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C.

 - Guru meminta siswa saling menukarkan hasil pekerjaannya 
kemudian guru bersama-sama siswa saling mengoreksinya.

• Seni Budaya dan Keterampilan
 - Guru memberikan pengantar bahwa setelah kita mengetahui 

berbagai bend alangit di malam hari, sekarang waktunya untuk 
menyanyikan lagu yang berhubungan dengan benda langit, 
misalnya ”Bintang Kecil.”

 - Jika memungkinkan, guru menyetelkan lagu ”Bintang Kecil” 
kemudian bersama-sama siswa menyanyikan lagu tersebut.

 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan 
lagu ”Bintang Kecil” sambil diiringi musik disertai ekspresi yang 
sesuai dengan syair lagu.

• Bahasa Inggris
 -  Guru memberikan pengantar bahwa siswa sudah dapat 

menyanyikan lagu ”Bintang Kecil.”  Sekarang siswa akan 
diajarkan menyanyikan lagu tersebut tapi dalam bahasa Inggris. 
Teks lagu bahasa Inggris tersebut terdapat dalam buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 58.
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 -  Guru melafalkan syair lagu ”Little Star” dengan lafal dan intonasi 
yang tepat.

 -  Guru meminta siswa mengikuti menyanyikan lagu ”Little Star” 
tersebut per baris.

 -  Jangan lupa guru mengartikan lagu tersebut per baris.
 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu 

”Little Star” disertai melakukan gerakan/ekspresi yang tepat.

3.   Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 3 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.  

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  DVD/VCD player dan CD-nya atau tape recorder dan kasetnya.

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

halaman 58.

VI.  Penilaian

1.   Unjuk kerja
 •  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 

”Bintang Kecil” sambil diiringi musik disertai ekspresi yang sesuai 
dengan syair lagu.

 • Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu ”Little 
Star” disertai melakukan gerakan/ekspresi yang tepat.
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2.   Tes lisan/Bercerita
  Guru meminta perwakilan siswa maju ke depan kelas dan menceritakan 

apa yang telah mereka lihat di malam hari kemarin.

3.   Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 30 

buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia dan Matematika 
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  27   
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Indahnya Malam Bulan Purnama
Alokasi Waktu :  3 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit  
 - Matematika : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia : menjelaskan isi gambar dengan kalimat yang 
mudah dipahami dan membaca bacaan sederhana 
dengan lafal dan intonasi yang jelas.

• Matematika : melakukan penjumlahan bilangan dua angka.

I.  Tujuan Pembelajaran

•   Bahasa Indonesia
    siswa mampu menjelaskan isi gambar dengan kalimat yang mudah 

dipahami dan membaca bacaan sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang jelas.

•   Matematika
 siswa mampu melakukan penjumlahan bilangan dua angka.

II. Materi Pembelajaran 

•   Bahasa Indonesia : isi gambar dan bacaan sederhana.
• Matematika   : penjumlahan bilangan.

III. Metode Pembelajaran

  Menjelaskan isi gambar, menulis, membaca bacaan, dan tes tertulis

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar bahwa seringkali dalam kehidupan 

sehari-hari kita melakukan penjumlahan sejumlah bilangan.
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2. Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 -   Guru meminta siswa mengamati gambar di halaman 59 kemudian 
meminta siswa menjelaskan isi gambar (mengomentari).

 -   Guru meminta siswa untuk menuliskan beberapa kata yang 
sempat diucapkan siswa saat mengomentari gambar.

 -  Guru meminta siswa membaca bacaan yang terdapat di halaman 
59 paragraf  kedua dan ketiga.

• Matematika
 -  Guru menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan dua bilangan 

dengan cara pengelompokan seperti yang terdapat di halaman 
60 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C. Pada tahap 
penyelesaian soal ini guru belum memperkenalkan mengenai 
nilai tempat, meskipun konsep dasar pengelompokan 10-10 
sudah diajarkan.

 - Untuk lebih memudahkan konsep pemahaman siswa, guru yang 
dibantu siswa sudah menyediakan alat peraga, misalnya gambar 
bintang-bintang untuk dihitung jumlahnya sesuai yang diminta di 
buku atau yang dikehendaki guru. Jika tidak sempat membuat 
gambar bintang-bintang, siswa dan guru dapat menggunakan 
benda lainnya yang mudah didapat di lingkungan sekitar.

 - Dengan menggunakan alat peraga tersebut, guru meminta siswa 
maju ke depan kelas dan praktik langsung bagaimana cara 
menjumlahkan dua buah bilangan sesuai denagn kemampuan 
siswa.

 -  Guru meminta siswa maju ke depan kelas mengerjakan soal-
soal lain yang sudah disiapkan guru. Jika mengalami kesulitan, 
guru dapat memberikan bimbingan.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman 62-63 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 -   Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian meminta perwakilan siswa maju ke depan kelas 
mengerjakan soal yang telah dikerjakan.

3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.
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 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang. Sebagai variasi, guru dapat memberikan 
kuis yang pertanyaannya berhubungan dengan materi yang telah 
diajarkan dan siapa yang dapat menjawab maka diperbolehkan 
pulang terlebih dahulu.

V. Sarana dan Sumber Belajar

1. Sarana
  Benda-benda yang diperlukan untuk melakukan praktik menjumlahkan 

dua buah bilangan.

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

halaman 59-63.

VI.  Penilaian

1.  Unjuk kerja
  Dengan menggunakan alat peraga tersebut, guru meminta siswa maju 

ke depan kelas dan praktik langsung bagaimana cara menjumlahkan 
dua buah bilangan sesuai denagn kemampuan siswa.

2.  Menulis
  Guru meminta siswa untuk menuliskan beberapa kata yang sempat 

diucapkan siswa saat mengomentari gambar.

3.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

62-63 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  28   
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Indahnya Malam Bulan Purnama
Alokasi Waktu :  3 x 35 menit
 - Matematika    : 2 x 35 menit  

- Seni Budaya dan Keterampilan  : 1 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Matematika  
   melakukan penjumlahan bilangan dua angka.
• Seni Budaya dan Keterampilan 
 mengekspresiakn diri melalui gambar ekspresif.

I. Tujuan Pembelajaran

•  Matematika
 siswa mampu melakukan penjumlahan bilangan dua angka.

•  Seni Budaya dan Keterampilan
  siswa mampu mengekspresiakn diri melalui gambar ekspresif.

II. Materi Pembelajaran 

• Matematika     : penjumlahan bilangan.
• Seni Budaya dan Keterampilan : gambar ekspresif.

III.  Metode Pembelajaran

  Tes tertulis dan menggambar pemandangan alam

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.

  Guru mengabsen siswa.

  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 
materi tentang melakukan penjumlahn bilangan dua angka yang serin 
kita alami dalam kehidupan sehari-hari.  
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2.   Kegiatan inti
• Matematika

 -  Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bagaimana cara 
melakukan penjumlahan bilangan dua angka.

 - Guru menjelaskan ulang bagaimana cara menjumlahkan 
bilangan dua angka seperti yang telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 31-32.

 - Guru meminta siswa saling menukarkan hasil pekerjaannya 
kemudian meminta perwakilan dari siswa maju ke depan kelas 
dan menunjukkan hasil pekerjaan yang dia pegang. Siswa 
kemudian menjelaskan di depan teman-temannya. Jika terjadi 
kesalahan, guru dapat memberikan bimbingan.

• Seni Budaya dan Keterampilan
 -  Guru memberikan pengantar tentang pemandangan yang indah 

di suatu tempat. Supaya selalu teringat, kita dapat menuangkan 
pemandangan tersebut dalam sebuah lukisan.

 - Guru menjelaskan bahwa kita sebaiknya menuangkan apa yang 
kita lihat dalam bentuk gambar.

 - Guru menanyakan pernahkah di antara siswa yang menikmati 
pemandangan alam di malam hari yang indah.  

 - Jika ada guru meminta siswa tersebut maju ke depan kelas 
kemudian menceritakan betapa indahnya suasana di malam itu.  
Diharapkan siswa lain yang mendengarkan dapat membayangkan 
betapa indahnya pemandangan alam di tempat tersebut saat 
malam hari.

 - Guru meminta siswa untuk menggambar pemandangan alam di 
malam hari yang indah.  

 -  Setelah selesai, guru meminta siswa untuk mewarnai gambar 
tersebut sesuai warna kesukaan.

3.   Kegiatan akhir
 • Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.
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 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  Buku gambar dan alat mewarnai

2.   Sumber belajar
  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

31-32.

VI.  Penilaian

1.  Unjuk kerja
  Guru meminta siswa saling menukarkan hasil pekerjaannya kemudian 

meminta perwakilan dari siswa maju ke depan kelas dan menunjukkan 
hasil pekerjaan yang dia pegang.  

2.  Menggambar dan mewarnai
  Guru meminta siswa untuk menggambar pemandangan alam di malam 

hari yang indah kemudian mewarnainya.  

3.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 31-32.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
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NIP........................................                  

Guru Kelas 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  29   
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Indahnya Malam Bulan Purnama
Alokasi Waktu :  4  x 35 menit
 - Matematika : 2 x 35 menit  
 - Bahasa Indonesia : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Matematika   :  menentukan nilai tempat suatu bilangan.
• Bahasa Indonesia : membuat karangan sederhana dengan kalimat 

yang mudah dipahami.

I.  Tujuan Pembelajaran

•  Matematika
 siswa mampu menentukan nilai tempat suatu bilangan.

•  Bahasa Indonesia
   siswa mampu membuat karangan sederhana dengan kalimat yang 

mudah dipahami.

II.   Materi Pembelajaran 

•  Matematika    : nilai tempat suatu bilangan.
• Bahasa Indonesia : karangan sederhana.

III.  Metode Pembelajaran

  Tes tertulis dan mengarang

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 • Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang menentukan nilai tempat pada suatu 
bilangan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita.
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2.   Kegiatan inti
• Matematika

 - Guru menjelaskan ulang tentang cara menjumlahkan dua buah 
bilangan yaitu dengan cara mengelompokkan.

 - Guru menjelaskan tentang nilai tempat sebuah bilangan dengan 
menuliskan suatu bilangan dua angka. Guru dapat menjelaskan 
nilai tempat seperti yang terdapat pada penjelasan di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 64.

 - Guru menuliskan sebuah bilangan dua angka kemudian meminta 
siswa maju ke depan kelas untuk menentukan nilai tempat dari 
bilangan tersebut.

 - Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman 65-66 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 - Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian mengoreksinya secara bersama-sama.

• Bahasa Indonesia
 -  Guru menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah 

mempunyai sebuah cita-cita untuk dapat terbang ke bulan?
 - Guru menanyakan apa yang akan dilakukan siswa jika suatu 

saat nanti ia dapat terbang ke bulan.
 - Guru meminta siswa untuk membuat sebuah karangan sederhana 

dengan topik ”Seandainya aku dapat terbang ke bulan.”
 -  Guru juga meminta siswa untuk menjelaskan alasan 

mengapa ia sangat ingin terbang ke bulan.
 -  Guru meminta siswa untuk membuat karangan dengan 

menggunakan kalimat sederhana yang mudah dipahami.

3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat 
penerapan pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.
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V.  Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 64-66.

VI.  Penilaian

 Membuat karangan
  Guru meminta siswa untuk membuat sebuah karangan sederhana 

dengan topik ”Seandainya aku dapat terbang ke bulan.”

 Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

65-66 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...



109Untuk SD kelas 1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika 
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  30  
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Indahnya Malam Bulan Purnama
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Matematika : menentukan nilai tempat sebuah bilangan.

I.   Tujuan Pembelajaran

• Matematika
 siswa mampu menentukan nilai tempat sebuah bilangan.

II.   Materi Pembelajaran 

• Matematika : nilai tempat sebuah bilangan.

III. Metode Pembelajaran

  Tes tertulis

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang nilai tempat 

sebuah bilangan.

2.   Kegiatan inti
 •  Guru memberikan review tentang nilai tempat sebuah bilangan. 
 •  Guru sudah menyediakan beberapa kartu bilangan dua angka.
 •  Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas kemudian melakukan 

permainan untuk menentukan nilai tempat sebuah. Satu siswa 
mengambil secara acak kartu bilangan kemudian siswa lainnya 
menuliskan di papan tulis nilai tempat yang benar. Setelah itu, 
siswa menyebutkan nilai tempat dengan benar di depan teman-
temannya. Hal ini dilakukan beberapa kali sampai terlihat semua 
anak menguasai konsep mengenai nilai tempat.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
33 buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C.

 •  Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaannya kemudian 
mengoreksinya secara bersama-sama.
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3.  Kegiatan akhir
 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 

telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.

V.   Sumber Belajar

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 33.

VI.  Penilaian

 Unjuk kerja
  Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas kemudian melakukan 

permainan untuk menentukan nilai tempat sebuah.

 Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 33 

buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  31  
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Melihat Matahari Terbit
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
 - Bahasa Indonesia :  2 x 35 menit  
 - IPA :  2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Bahasa Indonesia : menjelaskan isi gambar dengan kalimat mudah 
dimengerti dan membaca bacaan sederhana 
dengan lafal dan intonasi yang tepat.

• IPA   : mengenal berbagai benda langit pada  siang hari.

I.   Tujuan Pembelajaran

•  Bahasa Indonesia 
   siswa mampu menjelaskan isi gambar dengan kalimat mudah 

dimengerti dan membaca bacaan sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang tepat.

•  IPA 
  siswa mampu mengenal berbagai benda langit pada  siang hari.

II.   Materi Pembelajaran 

•   Bahasa Indonesia : isi gambar dan membaca bacaan.
•   IPA   : benda langit pada  siang hari.

III. Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, menjelaskan gambar, menulis, membaca teks, dan tes 
tertulis.

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang benda-benda langit yang terlihat di siang 
hari.
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2.   Kegiatan inti
• Bahasa Indonesia

 - Guru meminta siswa untuk mengamati gambar di halaman 67 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C kemudian siswa 
diminta untuk mengomentari (menjelaskan isi) gambar tersebut. 
Komentar siswa lebih diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai 
benda langit yang tampak di siang hari pada gambar keluarga 
Nita yang sedang pergi keluar kota.

 - Pada saat berkomentar tersebut, guru juga meminta siswa untuk 
menuliskan beberapa kata yang diucapkan di papan tulis dan 
berhubungan dengan benda langit.

 - Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan per paragraf 
yang terdapat di halaman 67-68 buku Aku Senang Belajar 
Tematik Jilid 1C secara bergantian.

 - Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab 
secara lisan mengenai isi bacaan.

• IPA
 - Guru meminta siswa mengadakan pengamatan keluar kelas 

untuk mengamati benda langit di siang hari.
 - Guru meminta siswa masuk ke dalam kelas kemudian siswa 

diminta untuk menceritakan keadaan matahari yang terlihat 
pada pengamatan.

 - Guru mengadakan tanya jawab benda-benda langit apa yang 
terdapat dalam gambar dan dalam teks bacaan di halan 67-68, 
khususnya benda langit yang tampak di siang hari.

 - Guru menjelaskan secara singkat mengenai penampakan 
matahari di pagi, siang, dan sore hari.

 - Guru juga menjelaskan mengapa benda-benda tersebut disebut 
benda langit.

3. Kegiatan akhir

  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan.  
Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang telah 
diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi itu.

  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

  Berdoa dan pulang.
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V.   Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 67-68.

VI.  Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab benda-benda langit apa yang terdapat 

dalam gambar dan dalam teks bacaan di halan 67-68, khususnya 
benda langit yang tampak di siang hari.

2.  Tes lisan
  Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab secara lisan 

mengenai isi bacaan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...



114 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  32  
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Melihat Matahari Terbit
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
 - IPA    : 2 x 35 menit  

- Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• IPA 
 mengenal benda langit pada siang hari melalui pengamatan
• Seni Budaya dan Keterampilan
 membuat mozaik berupa matahari dan menyanyikan lagu anak-anak.

I.   Tujuan Pembelajaran

•  IPA
   siswa mampu mengenal benda langit pada siang hari melalui 

pengamatan

•  Seni Budaya dan Keterampilan
   siswa mampu membuat mozaik berupa matahari dan menyanyikan 

lagu anak-anak.

II.   Materi Pembelajaran 

• IPA : benda langit pada siang hari.
•  Seni Budaya dan Keterampilan : membuat mozaik dan lagu 

anak-anak.

III. Metode Pembelajaran

  Pengamatan, membuat mozaik, menyanyikan lagu, dan tes tertulis 

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 • Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
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 •  Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
memasuki materi tentang benda-benda langit yang terlihat di siang 
hari. Hal ini bersifat sebagia review.

2.   Kegiatan inti
• IPA

 - Guru memberikan pengantar bahwa untuk melihat matahari, 
sebaiknya kita melakukan pengamatan langsung. Sehari 
sebelumnya, guru memberi tahu siswa untuk membawa alat 
dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan.

 - Guru menjelaskan langkah kerja yang harus diikuti. Guru juga 
meminta siswa untuk memperhatikan gambar yang terdapat di 
halaman 69 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 - Guru meminta siswa untuk memahami langkah kerja yang harus 
diikuti.

 - Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan mengamati 
matahari sesuai prosedur yang ada.

 - Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang terdapat 
di kolom Aktivitasku 4 pada percobaan mengamati matahari.

 - Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil percobaan.

• Seni Budaya dan Keterampilan
 -  Guru memberikan pengantar bahwa kita dapat membuat hiasan 

berupa matahari.
 -  Guru meminta siswa untuk membuat kreatifitas membuat 

matahari seperti yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 
1C halaman 34. Beberapa hari sebelumnya, guru meminta 
siswa untuk menyediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk 
membuat mozaik matahari.

 -  Pada saat proses pembuatan mozaik, guru dapat memberikan 
pengawasan dan bimbingan.

• Seni Budaya dan Keterampilan
 - Guru memberikan pengantar bagaimana pemandangan saat 

matahari terbit. Hal ini antara lain terdapat dalam syair lagu 
yang berjudul ”Bungaku” dengan syair sebagai berikut. 
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  Bungaku
  Waktu menyingsing fajar
  Pagi sunyi senyap
  Matahari bersinar
  Mengganti malam glap
  Nampak sekuntum  bunga
  Di muka rumahku
  Kepala mas juwita
  Daunnya beledu

 - Guru menyanyikan lagu yang berjudul ”Bungaku.”
 - Guru meminta siswa menyanyikan lagu ”Bungaku” secara 

bersama-sama.
 - Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu 

”Bungaku” sambil mengekspresikan diri sesuai syair lagu.

3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan. 

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan 

mengamati matahari.

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

halaman 69.

  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 34.
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VI. Penilaian

1.  Unjuk kerja
 • Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan mengamati 

matahari sesuai prosedur yang ada.
 • Guru meminta siswa untuk membuat kreatifitas membuat matahari 

seperti yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 
34.

 • Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu 
”Bungaku” sambil mengekspresikan diri sesuai syair lagu.

2.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di 

kolom Aktivitasku 4 pada percobaan mengamati matahari.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 33   
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Melihat Matahari Terbit
Alokasi Waktu :  3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Seni Budaya dan Keterampilan :  
∑ menyanyikan lagu anak-anak,
∑ mengidentifikasi unsur atau elemen musik dari berbagai sumber bunyi 

yang dihasilkan alam, dan
∑ mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan 

alam.

I.   Tujuan Pembelajaran

• Seni Budaya dan Keterampilan :  
∑  siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak,

∑   siswa mampu mengidentifikasi unsur atau elemen musik dari 
berbagai sumber bunyi ynag dihasilkan alam, dan

∑   siswa mampu mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi 
yang dihasilkan alam.

II.   Materi Pembelajaran 

• Seni Budaya dan Keterampilan : ∑ lagu anak-anak, ∑ unsur 
atau elemen musik, dan ∑ 
sumber bunyi yang dihasilkan 
alam.

III. Metode Pembelajaran

  Tanya jawab, tes tertulis, dan unjuk kerja.

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar dengan bercerita bahwa setiap hari 

kita mendengar berbagai bunyi-bunyian dari lingkungan sekitar kita, 
termasuk bunyi kokok ayam..
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2. Kegiatan inti
 • Guru menanyakan kepada siswa suara hewan apa yang sering 

mereka dengar di pagi hari.
 • Guru meminta siswa untuk menirukan bunyi kokok ayam.
 • Guru meminta siswa menyanyikan lagu berjudul ”Ku ku ku ku 

Ruyuk” secara bnersama-sama.
 • Jika tersedia VCD atau DVD player atau tape recorder dan 

kasetnya, guru menyetelkan lagu ”Ku ku ku ku Ruyuk.” Pada 
saat lagu tersebut diputarkan, siswa diminta untuk mengikuti 
menyanyikannya.

 •  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 
”Ku ku ku ku Ruyuk” sambil mengirinya dengan ekspresi yang 
tepat.

 • Guru mengadakan tanya jawab bunyi apa yang sering didengar 
siswa dari lingkungan sekitar, selain bunyi kokok ayam.

 • Guru meminta siswa membaca teks bacaan yang terdapat di 
halaman 70.

 • Guru menjelaskan tentang berbagai jenis bunyi yang terdapat 
di alam lingkungan sekitar kita yang pada dasarnya dibedakan 
menjadi bunyi alam dan bunyi buatan.

 • Guru memberikan contoh beberapa jenis bunyi alam dan bunyi 
buatan yang sering kita dengar di lingkungan sekitar kita.

 •  Selain menyebutkan contohnya, guru sebaiknya juga memberikan 
contoh secara langsung bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda, 
misalnya guru membunyikan bel atau memukul meja atau gelas 
dengan sendok.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 71.

 •  Guru meminta siswa maju ke depan kelas dan menjawab pertanyaan 
yang terdapat dalam tugas.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 35 untuk dikerjakan di 
rumah.

3.   Kegiatan akhir
 •  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 

telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 •  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 •  Berdoa dan pulang.
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V. Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  VCD/DVD player atau tape recorder dan kasetnya dan beberapa alat 

untuk mengetahui bunyi alam dan buatan.

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

halaman 70-71.
 •  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 35.

VI. Penilaian

1.  Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab bunyi apa yang sering didengar siswa 

dari lingkungan sekitar, selain bunyi kokok ayam.

2.  Unjuk kerja
  Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu ”Ku 

ku ku ku Ruyuk” sambil mengirinya dengan ekspresi yang tepat.

3.  Tes tertulis
 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 1C halaman 71.
 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 35 untuk dikerjakan di 
rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 34   
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Melihat Matahari Terbit
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Matematika :  melakukan penjumlahan bilangan dua angka.

I. Tujuan Pembelajaran

• Matematika
 melakukan penjumlahan bilangan dua angka.

II. Materi Pembelajaran 

• Matematika : siswa mampu melakukan penjumlahan   
  bilangan dua angka.

III. Metode Pembelajaran

• Matematika
 penjumlahan bilangan dua angka.

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
 • Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsen siswa.
 •  Guru memberikan pengantar melalui cerita bahwa dalam kehidupan 

sehari-hari, kita sering menjumlahkan bilangan.

2.   Kegiatan inti
 • Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat di halaman 

71.
 • Guru meminta siswa menjelaskan isi (mnegomentari) gambar.  

Komentar siswa terutama diarahkan untuk menghitung jumlah 
bunga dan kupu-kupu yang terdapat di sisi sebelah kiri dan 
kanan.



122 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

 • Guru menjelaskan bagaimana kita menjumlahkan dua buah 
bilangan melalui gambar seperti yang terdapat di buku Aku Senang 
Belajar Tematik Jilid 1C halaman 72.

 • Guru menjelaskan bahwa selain dengan cara mengelompokkan, 
kita dapat melakukan penjumlahan bilangan dua angka dengan 
menjumlahkan secara bersusun ke bawah. Pada cara penjumlahan 
susun ke bawah ini, guru memperkenalkan terdapat dua metode 
yaitu cara susun panjang dan susun pendek.

 • Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan 
guru di papan tulis. Jika siswa mengalami kesulitan, guru dapat 
memberikan bimbingan.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
73-74.

 • Setelah selesai mengerjakan tugas, guru meminta siswa saling 
menukarkan hasil pekerjaan yang telah mereka kerjakan dan 
meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan tugas 
tersebut.

 •  Guru bersama-sama siswa mengoreksinya bersama-sama.
 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di ahalaman 

75-76 untuk dikerjakan di rumah.

3.   Kegiatan akhir
 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 

telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

V.   Sumber Belajar

  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 71-76.

VI. Penilaian

1.  Unjuk kerja
  Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan 

guru di papan tulis.  Jika siswa mengalami kesulitan, guru dapat 
memberikan bimbingan.
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2.  Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

73-74.

  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di ahalaman 
75-76 untuk dikerjakan di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  : 35   
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Melihat Matahari Terbit
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
 - Matematika : 2 x 35 menit  
 - Bahasa Inggris : 2 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Matematika   : melakukan penjumlahan bilangan dua angka.
• Bahasa Inggris   : melafalkan ucapan apa kabar dan selamat sesuai 

waktunya.

I.   Tujuan Pembelajaran

•  Matematika
 siswa mampu melakukan penjumlahan bilangan dua angka.

•  Bahasa Inggris
   siswa mampu melafalkan ucapan apa kabar dan selamat sesuai 

waktunya.

II.   Materi Pembelajaran 

•   Matematika  : penjumlahan bilangan dua 
angka.

•   Bahasa Inggris  : ucapan apa kabar dan selamat 
sesuai waktunya.

III.  Metode Pembelajaran

  Melafalkan kata/kalimat,  unjuk kerja, dan tes tertulis.

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran

1.   Kegiatan awal
 •  Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 •  Guru mengabsensi siswa.
 •  Guru memberikan pengantar dengan bercerita mengenai materi 

penjumlahan bilangan dua angka. Hal ini bersifat sebagai review.
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2.   Kegiatan inti
• Matematika

 - Guru memberikan contoh sebuah soal cerita yang berisi materi 
penjumlahan. Dimana penyelesaian soal ini menggunakan 
penjumlahan dengan cara susun ke bawah secara panjang dan 
pendek.

 - Dalam memberikan contoh tersebut, sebaiknya guru sudah 
mempersiapkan benda tertentu. Benda tersebut digunakan 
untuk melakukan praktik penjumlahan secara langsung sesuai 
soal cerita yang dimau. Diharapkan dengan adanya benda real 
ini, siswa lebih mudah memahami tentang konsep penjumlahan 
bilangan dua angka.

 - Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyelesaikan 
soal-soal yang telah disiapkan guru. Siswa juga diperbolehkan 
menggunakan benda-benda yang disiapkan guru untuk 
menghitung hasil penjumlahan bilangan yang sedang 
dikerjakannya. Jika mengalami kesulitan, guru dapat memberikan 
bimbingan.

 - Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 36-37.

 - Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian memainta perwakilan siswa maju ke depan kelas 
untuk menegrjakan soal yang telah dikerjakan.

 -  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yng terdapat dia buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 38 untuk dikerjakan di 
rumah.

• Bahasa Inggris
 - Guru memberikan pengantar bahwa kita sedang mempelajari 

benda-benda langit. Biasanya benda-benda langit tersebut 
sangat berhubungan dengan waktu, misalnya pagi, siang, sore, 
dan malam hari.

 - Guru menjelaskan bahwa pada saat kita bertemu orang dalam 
waktua yang berbeda, kita mengucapkan ucapan selamat yang 
berbeda.  

 - Guru menjelaskan berbagai ucapan selamat pada waktu yang 
berbeda dalam bahasa Inggris seperti yang akan dijelaskan 
berikut ini.

 - Pada saat kita bertemu orang pada waktu yang berbeda, ucapan 
yang kita ucapkan adalah:
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 ∑ Ucapan selamat pagi   --  Hallo, good morning.
 ∑  Ucapan selamat siang  --  Hallo, good afternoon.
 ∑  Ucapan selamat sore/malam  --  Hallo, good evening.
 ∑  Ucapan perpisahan di akhir malam --  Good night.
 - Guru melafalkan berbagai ucapan selamat tersebut kemudian 

meminta siswa untuk mengikutinya dengan lafal dan intonasi 
yang tepat.

 -  Guru meminta siswa untuk menuliskan kalimat ucapan selamat 
tadi dengan huruf tegak bersambung.

 - Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk melafalkan 
berbagai ucapan selamat tadi.

3.   Kegiatan akhir
  Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan.  

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari 2 materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.

  Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang telah 
diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi itu.

  Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

  Berdoa dan pulang.

V.   Sarana dan Sumber Belajar

1.   Sarana
  Benda untuk melakukan praktik penjumlahan.

2.   Sumber belajar
  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

36-38.

VI.  Penilaian

 Unjuk kerja
 • Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyelesaikan 

soal-soal yang telah disiapkan guru.  Siswa juga diperbolehkan 
menggunakan benda-benda yang disiapkan guru untuk menghitung 
hasil penjumlahan bilangan yang sedang dikerjakannya. 

 • Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk melafalkan 
berbagai ucapan selamat tadi.
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 Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yng terdapat dia buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 38 untuk dikerjakan di rumah.

  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat buku Aktivitasku 
Tematik Jilid 1C halaman 36-37.

  Guru meminta siswa untuk menuliskan kalimat ucapan selamat tadi 
dengan huruf tegak bersambung.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran :  Matematika 
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan  :  36  
Tema :  Mengenal Benda Langit dan Peristiwa Alam
Subtema  :  Melihat Matahari Terbit
Alokasi Waktu : 2  x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 

• Matematika   : menggunakan sifat operasi pertukaran dan 
pengelompokan.

I. Tujuan Pembelajaran

• Matematika
   siswa mampu menggunakan sifat operasi pertukaran dan 

pengelompokan pada penjumlahan.

II.   Materi Pembelajaran 

• Matematika : sifat operasi pertukaran dan pengelompokan.

III.  Metode Pembelajaran

  Tes tertulis

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar tentang materi sifat operasi pertukaran 

dan pengelompokan pada penjumlahan.

2. Kegiatan inti
 • Guru menjelaskan bahwa dalam penjumlahan berlaku sifat operasi 

pertukaran.
 • Guru menuliskan soal penjumlahan pada dua buah bilangan sama 

yang saling ditukarkan tempatnya di papan tulis.
 • Guru meminta siswa menjawab hasil masing-masing penjumlahan 

tersebut. Ternyata dari hasil penjumlahan dapat disimpulkan bahwa 
jika dua buah bilangan yang dijumlahkan saling ditukar letaknya 
maka hasil penjumlahannya akan sama. Sifat ini dikenal dengan 
sifat pertukaran.
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 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 39.

 •  Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara bergantian 
mengerjakan tugas yang telah dikerjakan kemudian guru dan siswa 
mengoreksinya bersama-sama.

 •  Guru menjelaskan bahwa selain berlaku sifat operasi pertukaran, 
pada penjumlahan juga berlaku sifat operasi pengelompokan.

 •  Guru mencontohkan cara penyelesaian soal penjumlahan dimana di 
dalamnya berlaku sifat operasi pengelompokan dan menuliskannya 
di papan tulis.

 •  Guru menjelaskan bahwa sifat operasi pengelompokan ini akan 
membantu mempermudah penghitungan pada penjumlahan.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
77-79 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.

 •  Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian guru dan siswa mengoreksianya bersama-sama.

 •  Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivaitasku Tematik Jilid 1C halaman 40 untuk dikerjakan di 
rumah.

3.  Kegiatan akhir
 • Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 

telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat menanyakan ke orang tua, 
kakak, saudara, atau teman yang sudah paham mengenai materi 
itu.

 • Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan.

 • Berdoa dan pulang.

V.   Sumber Belajar

1.  Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, 
halaman 76-79.

2.  Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 1C, Penerbit Ganeca Exact, halaman 
39-40.

VI.  Penilaian

1.  Unjuk kerja
  Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara bergantian 

mengerjakan tugas yang telah dikerjakan kemudian guru dan siswa 
mengoreksinya bersama-sama.
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2.  Tes tertulis
 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 1C halaman 39.
 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

77-79 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 1C.
 • Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 

Aktivaitasku Tematik Jilid 1C halaman 40 untuk dikerjakan di 
rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………200...


