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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran   :  IPS dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester  :  III/1
Pertemuan :  1
Tema :  Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema  :  Lingkungan yang Asri
Alokasi Waktu :  4 x 35 menit
  IPS : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
IPS  : membedakan lingkungan alam dan buatan di sekitar 

rumah dan sekolah.
Bahasa Indonesia : membaca nyaring teks dengan lafal dan intonasi 

yang tepat tentang lingkungan alam dan buatan.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPs : siswa mampu membedakan lingkungan alam 

dan buatan  
2. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca teks dengan lafal 

dan intonasi yang tepat kemudian menjawab 
pertanyaan isi teks secara lisan

II. Materi Pembelajaran 
1. IPs   : lingkungan alam dan buatan.
2. Bahasa Indonesia : membaca teks (�0-�5 kalimat).

III. Metode Pembelajaran
 Membaca, bercerita, tanya jawab, pemberian tugas, baik yang 

dikerjakan di sekolah maupun di rumah

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Berbaris kemudian masuk kelas lalu berdoa bersama.
 b. Absensi.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang lingkungan 

yang terdapat di sekitar kita.
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2. Kegiatan inti 
 IPs
 a. Guru memberikan penjelasan bahwa lingkungan di sekitar kita dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan 
buatan, serta menjelaskan perbedaan keduanya.

 b. Guru memberikan contoh apa saja yang termasuk lingkungan alam 
dan lingkungan buatan. 

 c. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang lingkungan 
alam dan buatan yang dapat dibantu dengan menggunakan 
berbagai gambar yang terdapat di buku atau foto dari majalah.

 Bahasa Indonesia 
 a. Guru membimbing siswa untuk membaca nyaring teks yang 

berhubungan dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan 
dengan lafal dan intonasi yang tepat secara bergantian, misalnya 
siswa pertama membaca paragraf pertama yang dilanjutkan ke 
siswa kedua membaca paragraf kedua, dan seterusnya.

 b. Jika ada siswa yang salah atau perlu bimbingan, guru langsung 
memberikan pengarahan.

 c. Guru mengadakan tanya jawab tentang materi yang telah dibaca 
siswa dan sebisa mungkin pertanyaan dikaitkan dengan materi 
lingkungan alam dan buatan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru mencoba mengetahui pemahaman siswa dengan mengadakan 

tanya jawab tentang lingkungan alam dan buatan.
 b. Guru mampu menjelaskan kepada siswa bahwa pada materi tentang 

lingkungan alam dan buatan ini, khususnya subtema “Lingkungan 
yang Asri”, siswa telah belajar mata pelajaran IPS dan Bahasa 
Indonesia dan inilah pembelaran tematik, yaitu melalui satu topik 
pembahasan dapat dikaitkan beberapa mata pelajaran. Hal tersebut 
harus disampaikan guru secara implisit tanpa menyebutkan mata 
pelajarannya.

 c. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah yang berhubungan  
dengan lingkungan alam dan buatan.

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Foto atau gambar dari berbagai media cetak tentang beberapa
 contoh lingkungan alam dan buatan.
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2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact 

halaman �-5.
 b. Buku Aktivitasku Tematik , Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact halaman 

�.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Siswa maju ke depan kelas untuk menunjukkan gambar mana 

yang termasuk lingkungan alam atau lingkungan buatan dan 
menyebutkan alasannya.

 b. Siswa maju ke depan kelas untuk membaca bergantian bacaan 
tentang lingkungan alam (bisa mengambil bacaan dari buku atau 
dari artikel lain).

2. Tes lisan
 Guru mengadakan tanya jawab tentang lingkungan alam dan 

buatan.
3. Tes tertulis
 Siswa diminta untuk mengerjakan tugas di buku kerjanya tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan lingkungan 
alam dan buatan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, serta Bahasa 
Indonesia 

Kelas/Semester  :  III/1
Pertemuan :  �
Tema  :  Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema  :  Lingkungan yang Asri
Alokasi Waktu    :  5 x 35 menit
  IPS : � x 35 menit 
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit 
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
IPS  : memelihara lingkungan alam di sekitar 

rumah.
Seni Budaya dan Keterampilan : membuat karya seni rupa tiga dimensi 

(akuarium).
Bahasa Indonesia  : membaca nyaring teks (�0-�5 kalimat) 

dengan lafal dan intonasi yang jelas.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPs : siswa mengetahui bagaimana 

cara memelihara lingkungan 
alam di sekitar rumah.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu membuat karya 
seni rupa tiga dimensi yang ada 
hubungannya dengan lingkungan 
buatan, yaitu akuarium.

 3. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca teks 
yang ada hubungannya dengan 
pemeliharaan lingkungan alam 
di sekitar rumah.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPs : pemeliharaan lingkungan alam 

di sekitar rumah.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : membuat akuarium 
 3. Bahasa Indonesia : membaca teks.
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III. Metode Pembelajaran
 Bercerita, membaca teks, tanya jawab, pemberian tugas, dan membuat 

karya

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Berbaris, kemudian masuk kelas, lalu berdoa bersama.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan review ulang tentang lingkungan alam dan 

buatan.
2. Kegiatan inti
 IPs
 a. Jika memungkinkan, guru mengajak siswa untuk keluar kelas 

mengamati lingkungan sekitar di salah satu rumah penduduk atau 
guru menunjukkan gambar tentang lingkungan sekitar rumah.

  b. Guru menjelaskan bahwa kita semua perlu memelihara lingkungan 
alam, misalnya lingkungan sekitar rumah.

 c. Guru menjelaskan bagaimana cara memelihara lingkungan alam 
di sekitar rumah.

 d. Guru mengadakan tanya jawab apa yang sering dilakukan siswa 
untuk menjaga lingkungan sekitar rumah.

 e. Guru memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal di buku 
Aktivitasku Tematik yaitu aktivitas 1.�. Tugas ini jika waktunya tidak 
memungkinkan bisa dikerjakan di rumah sebagai PR.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Pada hari sebelumnya guru sudah memberitahukan siswa untuk 

membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat akuarium 
(tempat wadah ikan yang diisi dengan berbagai hiasan) 

 b. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan antara lain: wadah kue 
plastik bening transparan, kertas warna, kertas gambar, krayon 
atau pensil warna, kerikil, dan lem atau selotip.

 c. Langkah pembuatan
 - Kerjakan tugas ini secara berkelompok dengan membagi tugas.
 - Buatlah gambar pemandangan bawah laut sebesar kaleng (wadah) 

kue yang siswa bawa, kemudian warnai.
 - Buatlah gambar ikan di kertas warna atau kertas gambar, lalu 

berilah hiasan seperlunya seperti sirip, mata, dan sisik, kemudian 
digunting. Buatlah beberapa banyak.

 - Tempelkan gambar bawah laut ke wadah kue menggunakan lem 
atau selotip.
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 - Letakkan beberapa kerikil di dasar wadah.
 - Masukkan air ke dalam wadah kue kurang lebih setengahnya.
 - Masukkan guntingan gambar ikan ke dalam akuarium.
 d. Jangan lupa guru untuk mengawasi dan membimbing saat siswa 

membuat karya.
 e. Guru meminta siswa untuk membereskan peralatan dan 

membersihkan sampah. sehingga kelas menjadi rapi dan bersih 
kembali.

3. Kegiatan akhir
 a. Setelah selesai, guru memperlihatkan salah satu akuarium siswa 

kemudian menceritakan bahwa akuarium merupakan salah satu 
contoh lingkungan buatan.

 b. Salah satu siswa diminta maju ke depan kelas untuk menceritakan 
akuarium yang telah dibuatnya, misalnya menceritakan tentang 
pemandangan yang telah digambar, menceritakan jumlah ikan, dan 
sebagainya

 c. Guru mengarahkan juga bahwa jika siswa ingin membuat akuarium 
yang sesungguhnya, siswa dapat menggunakan alat dan bahan 
yang sama, tetapi menggunakan kertas hiasan yang tahan air dan 
kemudian ditaruh ikan. Jangan lupa mengingatkan ke siswa jika 
mempunyai akuarium harus menyayangi ikan dengan memberikan 
makan dan membersihkan akuarium.

 d. Guru memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa yang 
sudah berhasil membuat akuarium yang bagus.

 e. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat akuarium yaitu wadah 

kue plastik bening transparan, kertas warna, kertas gambar, krayon 
atau pensil warna, kerikil, dan lem atau selotip.

2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman �-4.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

3.
 c. Buku bacaan lain yang relevan dengan tema pemeliharaan 

lingkungan alam di sekitar rumah.
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VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab tentang bagaimana cara memelihara 

lingkungan alam sekitar rumah.
2. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan soal atau tugas yang ada hubungannya dengan 

pemeliharaan lingkungan alam sekitar rumah.
3. Unjuk kerja
 Siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan akuarium yang telah 

dibuat siswa. Guru juga menilai hasil akuarium yang telah dibuat 
siswa.

4. Bentuk kerja sama kekompakan
 Guru menilai bagaimana kerja sama yang dilakukan siswa saat 

membuat akuarium.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran   : IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester  : III/1
Pertemuan    : 3
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema  : Lingkungan yang Asri
Alokasi Waktu    : 5 x 35 menit
  IPS : � x 35 menit 
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit 
  Bahasa Inggris : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
IPS : memelihara lingkungan alam di sekitar sekolah.
Bahasa Indonesia : bermain peran dengan tema cara memelihara 

lingkungan alam di sekitar sekolah.
Bahasa Inggris : melafalkan dan menulis kata-kata yang berhubungan 

dengan lingkungan alam dan buatan.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPs : siswa mengetahui bagaimana cara memelihara 

lingkungan alam sekitar sekolah.
2. Bahasa Indonesia : siswa mampu bermain peran di depan kelas 

dengan tema bagaimana cara memelihara 
lingkungan alam sekitar sekolah.

3. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan dan menulis kata-
kata yang berhubungan dengan lingkungan 
alam dan buatan.

II. Materi Pembelajaran 
1. IPs : memelihara lingkungan alam di sekitar sekolah.
2. Bahasa Indonesia : bermain peran tentang cara memelihara 

lingkungan alam di sekitar sekolah.
3. Bahasa Inggris : melafalkan dan menulis kata.

III. Metode Pembelajaran
 Pengamatan di luar kelas, tanya jawab, tes lisan dan tulisan, bermain 

peran, dan unjuk kerja
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Berbaris, kemudian masuk kelas, lalu berdoa.
 b. Guru melakukan absensi.
 c. Guru memberikan pengantar bahwa kemarin siswa sudah belajar 

bagaimana cara memelihara lingkungan alam sekitar rumah. 
Sekarang siswa akan belajar bagaimana cara memelihara lingkungan 
alam sekitar sekolah.

2. Kegiatan inti
 IPs
 a Guru mengajak siswa keluar kelas dan mengamati lingkungan 

sekolah.
 b. Guru menanyakan, apakah lingkungan sekolah mereka bersih atau 

tidak.
 c Jika misalnya guru menemukan sampah yang tidak dibuang ke 

tempat sampah, guru meminta siswa untuk membuangnya ke tempat 
sampah. Atau guru menemukan sesuatu di lingkungan sekolah 
yang tidak rapi, guru meminta siswa untuk merapikannya, 

 d. Guru masuk ke dalam kelas, kemudian mengadakan tanya jawab, 
apa yang harus dilakukan supaya lingkungan sekolah bersih.

 e. Sebagai variasi, pertanyaan bisa berkembang bagaimana sikap 
siswa, jika menemukan salah satu temannya tidak mau atau tidak 
peduli untuk memelihara lingkungan sekolahnya.

 e. Berdasarkan jawaban siswa, guru mereview ulang bagaimana cara 
memelihara lingkungan alam di sekitar sekolah.

 Bahasa Indonesia 
 a. Guru membuatkan suatu dialog singkat yang dimainkan oleh 5 

siswa tentang sikap anak yang tidak mau memelihara lingkungan 
alam sekitar sekolah.

 b. Guru meminta siswa untuk menghafal dialog singkat tersebut atau 
jika tidak memungkinkan, guru memperbolehkan siswa menulisnya 
ke dalam buku tugas.

 c. Guru meminta beberapa siswa untuk maju ke depan kelas secara 
bergantian untuk menampilkan dialog yang telah dihafalkannya 
atau dituliskannya.

 d. Guru menilai penampilan masing-masing kelompok.
 Bahasa Inggris
 a. Guru memperlihatkan gambar-gambar tentang contoh lingkungan 

alam dan buatan, kemudian menyebutkannya dalam bahasa 
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Inggris. Misalnya saat guru menunjukkan gambar gunung, guru 
bilang “This is mountain” dan seterusnya.

 b. Guru menuliskan kata-kata tersebut di papan tulis dan meminta 
siswa untuk menyalinnya.

 c. Guru mengadakan tanya jawab untuk penguasaan kosakata dalam 
bahasa Inggris tentang contoh lingkungan alam dan buatan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru mereview ulang pelajaran yang sudah dipelajari.
 b. Guru memberikan tugas kepada siswa tentang pelajaran yang 

sudah dipelajari.
 c. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Gambar-gambar tentang contoh lingkungan alam dan buatan.
2. sumber belajar
 Buku-buku atau majalah yang relevan dengan topik pembelajaran.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru menanyakan bagaimana cara memelihara lingkungan alam 

sekitar sekolah 
 b. Guru mengadakan tanya jawab dalam bahasa Inggris tentang 

kosakata yang berhubungan dengan contoh lingkungan alam dan 
buatan

2. Unjuk kerja 
 Guru menilai permainan peran di depan kelas tentang topik bagaimana 

cara memelihara lingkungan alam di sekitar sekolah.
3. Tes tertulis
 Guru memberikan tugas kepada siswa tentang bagaimana cara 

memelihara lingkungan alam di sekitar sekolah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : III/1
Pertemuan        : 4
Tema  : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema  : Lindungi Hutanku
Alokasi Waktu    : � x 35 menit
  IPS : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
IPS : menceritakan bagaimana cara memelihara lingkungan 

alam, yaitu hutan.
Bahasa Indonesia : membaca nyaring teks (�0-�5 kalimat) dengan lafal 

dan intonasi yang tepat tentang perlindungan hutan 
dan menjawab pertanyaan teks yang dibaca.

Bahasa Inggris : melafalkan dan menuliskan kata-kata yang berhubungan 
dengan hewan-hewan yang terdapat di hutan.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPs : siswa mengetahui bagaimana cara memelihara 

lingkungan alam, yaitu hutan.
2. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca teks (�0-�5 kalimat) 

dengan lafal dan intonasi yang tepat dan 
siswa juga mampu menjawab pertanyaan 
sesuai dengan tema yang sedang disajikan.

3. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan kata-kata tentang 
hewan-hewan yang terdapat di hutan.

II. Materi Pembelajaran
1. IPs : memelihara lingkungan alam, yaitu hutan.
2. Bahasa Indonesia : membaca teks dan membuat karangan pendek.
3. Bahasa Inggris : melafalkan kata-kata.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja, tes lisan, dan tes tertulis 
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Berbaris, kemudian masuk kelas, lalu berdoa. 
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengarahan kepada siswa tentang pelajaran 

yang akan diajarkan, yaitu tentang pemeliharaan lingkungan alam 
yaitu hutan.

2. Kegiatan inti
 IPs
 a. Guru memperlihatkan beberapa gambar tentang hutan yang hijau 

kemudian hutan yang ditebang atau dibakar.
 b. Guru meminta siswa untuk mengomentari tentang gambar yang 

ditunjukkan oleh guru. Diharapkan komentar siswa untuk diarahkan 
ke pemeliharaan hutan dan mengapa hutan sangat perlu untuk 
dipelihara.

 c. Guru memberikan tugas kepada siswa yang ada hubungannya 
dengan pemeliharaan hutan. Guru dapat memberikan tugas seperti 
yang terdapat pada buku aktivitas.

 Bahasa Indonesia 
 a. Guru meminta siswa untuk membaca nyaring teks yang berjudul 

“Sebuah Impian yang Pudar” secara bergantian per paragraf.
 b. Guru membimbing siswa saat mereka membaca, yaitu membaca 

dengan suara nyaring disertai dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.

 c. Guru meminta siswa untuk menanggapi isi cerita yang telah dibaca 
atau mengungkapkan perasaannya setelah membaca teks.

 d. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
terdapat pada teks yang telah dibaca.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah seperti 
yang terdapat pada buku aktivitas.

 Bahasa Inggris 
 a. Guru menunjukkan gambar hewan-hewan yang terdapat di hutan 

di depan kelas sambil memberikan sedikit pengantar berupa cerita 
atau tanya jawab kepada siswa.

 b. Guru menulis di papan tulis nama-nama hewan tersebut dalam 
bahasa Inggris, kemudian guru melafalkan kata-kata tersebut dan 
siswa diminta untuk mengikutinya.

 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk melafalkan 
kata-kata tentang hewan di dalam hutan secara bergantian.  
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Atau guru meminta dua siswa maju ke depa kelas. Satu siswa 
memegang gambar hewan dan menanyakan gambar hewan apa 
ini dalam bahasa Inggris (What is this?). Kemudian siswa satunya 
menjawabnya dalam bahasa Inggris (This is …..).

 d. Guru meminta siswa untuk menulis kata-kata bahasa Inggris dalam 
huruf tegak bersambung dengan pola sebagai berikut.

  What is this? 
  (Apakah ini?)      
  This is ……
  (Ini adalah …..).

3. Kegiatan akhir
 a. Guru mereview ulang materi pelajaran yang telah dipelajari. Guru 

menekankan bahwa dalam satu subtema telah dibahas 3 mata 
pelajaran.

 b. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah 
mengenai mata pelajaran yang telah diajarkan pada subtema yang 
bersangkutan.

 c. Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi yang 
telah dijelaskan. Jika belum, siswa dapat bertanya kepada orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham.

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

 e. Berdoa dan pulang

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Gambar tentang hutan dan kartu bergambar tentang berbagai jenis 

hewan yang terdapat di hutan.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca 

Exact,halaman �-�.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

3-5.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk membaca nyaring teks yang berjudul 

“Sebuah Impian yang Pudar” secara bergantian per paragraf.
 b. Guru meminta � siswa maju ke depan kelas. Satu siswa mengambil 
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kartu kemudian berkata ”What is this? Kemudian siswa satunya 
menjawab dengan melafalkan nama hewan yang ditunjuk temannya 
dengan berkata “This is lion” (misalnya).

2. Tes lisan
 a. Guru meminta siswa untuk mengomentari tentang gambar yang 

ditunjukkan oleh guru. Diharapkan komentar siswa untuk diarahkan 
ke pemeliharaan hutan dan mengapa hutan sangat perlu untuk 
dipelihara.

 b. Guru meminta siswa untuk menanggapi isi cerita yang telah dibaca 
atau mengungkapkan perasaannya setelah membaca teks.

 c. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
terdapat pada teks yang telah dibaca.

3. Tes tertulis
 a. Guru memberikan tugas kepada siswa yang ada hubungannya 

dengan pemeliharaan hutan.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah tentang 

materi bahasa Indonesia.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 5
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema  : Lindungi Hutanku
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
Bahasa Indonesia : menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 

seri dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat 
yang tepat.

I. Tujuan Pembelajaran
 Bahasa Indonesia : siswa mampu menulis karangan sederhana 

tentang pemeliharaan lingkungan hutan.

II. Materi Pembelajaran
 Bahasa Indonesia : menulis karangan.

III. Metode Pembelajaran
 Tes tertulis dengan membuat karangan sederhana

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru memberikan pengantar tentang kondisi hutan di Indonesia 

yang sekarang ini terjadi, terutama tentang kasus-kasus yang 
berhubungan degan pengrusakan hutan.

 b. Guru menunjukkan beberapa contoh kasus pengrusakan hutan seperti 
yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik, halaman �.

 c. Guru menanyakan ke siswa, apa yang terjadi pada hutan kita di 
masa depan jika kondisi pengrusakan hutan tersebut dibiarkan?

2. Kegiatan inti
 Guru meminta siswa untuk membuat karangan sederhana dengan 

tema pengrusakan hutan dan usaha yang dapat dilakukan untuk 
memperbaiki kerusakan tersebut berdasarkan Gambar 1.� dan 1.� 
yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik, halaman �.
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 Untuk membuat karangan ini guru dapat menetapkan bahwa karangan 
dibuat minimal sebanyak 3 paragraf.

 - Paragraf pertama tentang jenis pengrusakan hutan yang dilakukan.
 - Paragraf kedua tentang apa yang terjadi dengan hutan jika kondisi 

pengrusakan terus dibiarkan.
 - Paragraf ketiga tentang solusi atau apa yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki kondisi pengrusakan hutan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan karangan sederhana.
 b. Guru mengulang inti pelajaran yang telah diajarkan dalam hari 

tersebut.
 c. Guru memberikan pesan kepada siswa untuk memelihara lingkungan 

hutan dan ikut merasa memiliki, di mana hutan merupakan salah 
satu sumber kekayaan Indonesia.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact 

halaman �.

VI. Penilaian
 Tes tertulis 
 Guru meminta siswa untuk membuat karangan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : �
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema  : Lindungi Hutanku
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
      IPS : 1 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPS : menceritakan tentang lingkungan alam, 

khususnya hutan
Bahasa Indonesia : mengomentari tokoh-tokoh cerita anak 

yang disampaikan secara lisan.
Seni Budaya dan Keterampilan : menggambar suasana hutan kemudian 

mewarnainya

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPs  : siswa mampu menceritakan 

tentang lingkungan alam, 
khususnya tumbuhan yang 
terdapat di hutan.

 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu mengomentari 
tokoh-tokoh cerita anak.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menggambar 
suasana hutan kemudian 
mewarnainya.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPs : lingkungan alam.
 2. Bahasa Indonesia : mengomentari tokoh cerita 

anak.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : menggambar dan mewarnai.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, mengomentari tokoh, menggambar dan mewarnai
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Berdoa bersama.
 b. Absensi.
 c Guru dapat menceritakan bahwa negara kita mempunyai hutan 

sangat luas yang kaya dengan keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan hewan.

 d. Guru menjelaskan bahwa selain hewan, di hutan juga terdapat 
berbagai jenis tumbuhan yang harus dilindungi dan tidak boleh 
ditebang. Jika perlu sertakan gambar hutan Indonesia.

2. Kegiatan inti
 IPs 
 a. Guru dapat mengambil contoh beberapa jenis tumbuhan yang 

dilindungi, misalnya anggrek hutan, bunga Rafflesia, gaharu, dan 
kayu cendana.

 b. Guru mengadakan tanya jawab mengapa kita harus memelihara 
berbagai jenis tumbuhan di hutan dan kita juga tidak boleh 
menebangnya.

 Bahasa Indonesia 
 a. Guru mencari bahan cerita yang bertemakan tentang kehidupan di 

hutan.
 b. Guru membacakan atau meminta siswa untuk membaca cerita 

yang sudah ditetapkan.
 c. Guru meminta siswa untuk mengomentari tokoh-tokoh cerita anak 

secara lisan, dapat disampaikan di bangku atau maju ke depan 
kelas.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru meminta siswa untuk menggambar suasana hutan.
 b. Guru meminta siswa untuk mewarnai gambar yang telah 

dibuatnya.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru mengulangi pelajaran tentang pentingnya memelihara 

lingkungan hutan.
 b. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah yang berhubungan 

dengan pemeliharaan lingkungan hutan, khususnya tumbuhan, 
misalnya membuat kliping berbagai jenis tumbuhan di hutan 
Indonesia yang dilindungi.

 c. Berdoa dan pulang.
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V. sarana
 Gambar atau foto contoh hutan di Indonesia, buku cerita atau lembaran 

cerita tentang hutan yang diambil dari salah satu majalah anak, buku 
gambar dan alat untuk mewarnai (pensil warna atau krayon).

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab mengapa kita harus memelihara 

berbagai jenis tumbuhan di hutan dan kita juga tidak boleh 
menebangnya, serta menyebutkan beberapa jenis tumbuhan yang 
dilindungi.

2. Mengomentari tokoh
 Guru membacakan atau meminta siswa untuk membaca cerita anak 

tentang lingkungan hutan kemudian meminta siswa untuk mengomentari 
tokoh-tokohnya secara lisan.

3. Menggambar dan mewarnai
 Guru meminta siswa untuk menggambar suasana hutan kemudian 

mewarnai gambar tersebut.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS dan Matematika
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : �
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan 
Subtema  : Berkunjung ke Taman Safari
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
     IPS : � x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPS : menceritakan tentang lingkungan buatan.
Matematika : memahami susunan bilangan yang berurutan.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPs : siswa mampu menceritakan tentang lingkungan 

buatan.
2. Matematika : siswa mampu memahami susunan bilangan 

yang berurutan.

II. Materi Pembelajaran
1. IPs : lingkungan buatan.
2. Matematika : susunan bilangan.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru memberikan mereview (mengulang) bahwa lingkungan 

dapat dikelompokkan menjadi lingkungan alam dan buatan, dan 
menjelaskan perbedaan keduanya.

 b. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa untuk menyebutkan 
beberapa contoh lingkungan buatan yang terdapat di sekitar kita.

2. Kegiatan inti
 IPs
 a. Guru memberikan contoh salah satu lingkungan buatan, yaitu 
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taman safari dan menanyakan mengapa taman safari termasuk 
lingkungan buatan.

 b. Guru mengadakan tanya jawab siapa yang sudah pernah berkunjung 
ke taman safari. Bagi siswa yang sudah pernah, guru memintanya 
untuk menceritakan bagaimana suasana yang terdapat di taman 
safari dan menceritakan hewan atau tumbuhan apa saja yang 
mereka jumpai di sana.

 c.  Guru memberikan tugas/pertanyaan yang berhubungan dengan 
lingkungan buatan yang sedang dipelajari.

 Matematika
 a. Guru meminta siswa untuk membaca teks yang terdapat di 

buku materi Aku Senang Belajar Tematik halaman 10-1� secara 
bergantian per paragraf. Hal ini digunakan sebagai pengantar untuk 
menjelaskan tentang susunan bilangan secara berurutan.

 b. Guru menjelaskan tentang susunan bilangan yang berurutan. 
 c. Guru memberikan pengarahan bagaimana cara mengisi urutan 

bilangan yang kosong.
 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-

soal yang berhubungan dengan melengkapi susunan bilangan yang 
berurutan.

 
3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan tugas tentang susunan bilangan yang berurutan, 

baik yang terdapat di buku materi Aku Senang Belajar Tematik dan 
Buku Aktivitasku Tematik.

 b. Guru mengulang pelajaran apa saja yang telah dipelajari pada hari 
tersebut.

 c. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca 

Exact,halaman 10-1�.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab untuk menyebutkan beberapa 

contoh lingkungan buatan.
 b. Guru mengadakan tanya jawab tentang apa yang mereka temukan 

di salah satu contoh lingkungan buatan, yaitu di taman safari.
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2. Unjuk Kerja
 Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-

soal yang berhubungan dengan melengkapi susunan bilangan yang 
berurutan.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan 

dengan melengkapi susunan bilangan yang berurutan, baik di sekolah 
maupun di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, dan Matematika
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : �
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema  : Berkunjung ke Taman Safari
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPS : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit  

 
Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPS : menceritakan tentang lingkungan 

buatan.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak. 
Matematika : menentukan letak bilangan pada garis 

bilangan.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPs : Siswa mampu menceritakan 

tentang lingkungan buatan 
yaitu taman bunga atau 
kebun

 2. seni Budaya dan Keterampilan : Siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak yang 
bertemakan lingkungan 
buatan yaitu lagu “Kebunku”

 3. Matematika : Siswa mampu menentukan 
letak bilangan pada garis 
bilangan

II. Materi Pembelajaran
 1. IPs : lingkungan buatan.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.
 3. Matematika : garis bilangan.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, bercerita, unjuk kerja, tes tertulis
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Berbaris masuk kelas.
 b. Berdoa bersama.
 c. Absensi.
 d. Guru memberikan pengantar untuk mengulang apakah lingkungan 

buatan itu.

2. Kegiatan inti
 IPs
 a. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa untuk menyebutkan 

beberapa contoh lingkungan buatan.
 b. Guru menanyakan ke siswa apakah taman atau kebun termasuk 

juga lingkungan buatan. 
 c. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa mengapa taman atau 

kebun termasuk lingkungan buatan. Siswa diarahkan untuk dapat 
menjelaskan alasannya.

 d. Guru meminta beberapa siswa untuk maju ke depan kelas untuk 
menceritakan kondisi taman atau kebun yang terdapat di rumahnya 
atau yang pernah dilihatnya.

 e. Jika masih ada waktu, guru dapat membahas contoh lingkungan 
buatan yang lain, misalnya danau, kolam, atau lainnya.

 f. Jika perlu guru dapat membuat beberapa pertanyaan yang 
berhubungan dengan lingkungan buatan dan meminta siswa untuk 
mengerjakannya di rumah.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar dengan sebuah cerita tentang kebun 

atau taman.
 b. Guru menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul “Kebunku” dan 

meminta siswa untuk mengikutinya.
 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara bergantian 

menyanyikan lagu anak-anak “Kebunku.”
 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar seperti yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik, halaman 1�-13 untuk memasuki materi 
menentukan letak bilangan pada garis bilangan.

 b. Guru menjelaskan materi menentukan letak bilangan pada garis 
bilangan di papan tulis. Atau guru dapat memperagakan dengan 
menunjukkan angka-angka yang terdapat di penggaris.

 c. Untuk melibatkan siswa supaya lebih memahami materi, guru dapat 
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meminta siswa maju ke depan kelas untuk menjawab soal-soal 
yang diberikan oleh guru. Hal ini dapat dilakukan melalui perwakilan 
beberapa siswa.

 d. Untuk menguji kemampuan siswa, guru memberikan tugas yang 
berhubungan dengan materi menentukan letak bilangan pada 
garis bilangan yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik, 
halaman 13-14.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah tentang materi 

menentukan letak bilangan pada garis bilangan seperti yang 
terdapat di Buku Aktivitasku Tematik, halaman � dan �.

 b. Guru mengulang bahwa pada pembahasan subtema Berkunjunng 
ke Taman Safari ini, kita telah belajar beberapa mata pelajaran 
dengan materi lingkungan buatan, menyanyikan lagu anak, dan 
menentukan letak bilangan pada garis bilangan.

 c. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 
sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 d. Guru juga menanyakan, apakah siswa hatinya senang setelah 
belajar pada hari ini?

 e. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Penggaris
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 1�-14.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

�.
 c. Buku lagu anak-anak.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan Tanya jawab tentang contoh-contoh lingkungan 

buatan.
 b. Guru mengadakan Tanya jawab mengapa taman atau kebun 

termasuk lingkungan buatan.
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2. Bercerita
  Guru meminta siswa untuk menceritakan kondisi taman atau kebun 

di rumahnya atau yang pernah dilihatnya.
3. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas menyanyikan lagu 

anak-anak yang berjudul “Kebunku.”
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi 
menentukan letak bilangan pada garis bilangan.

4. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal tentang materi yang 

sudah diajarkan, baik yang dikerjakan di sekolah maupun di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1
Pertemuan :  �
Tema       :  Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema :  Berkunjung ke Taman Safari
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
Bahasa Indonesia : menceritakan pengalaman yang mengesankan 

dengan menggunakan kalimat yang runtut 
dan mudah dipahami.

Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri melalui karya seni 
rupa gambar ekspresif.

Matematika : mempelajari pola barisan bilangan.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu menceritakan 

pengalaman yang mengesankan 
dengan menggunakan kalimat 
yang runtut dan mudah dipahami, 
terutama cerita saat pergi berekreasi 
ke suatu tempat yang dapat 
dihubungkan dengan lingkungan 
buatan.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 
diri melalui karya seni rupa gambar 
ekspresif, yaitu menggambar salah 
satu contoh lingkungan buatan.

 3. Matematika : siswa mampu mempelajari pola 
barisan bilangan.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : menceritakan pengalaman.
2. seni Budaya dan Keterampilan : gambar ekspresif.
3. Matematika : barisan bilangan.
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III. Metode Pembelajaran
 Bercerita, menggambar, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Berbaris masuk kelas.
 b. Berdoa bersama.
 c. Guru mengabsen siswa. 
 d. Guru memberikan pengantar untuk mengulang apakah lingkungan 

buatan itu dan memberikan contoh yang diarahkan ke tempat-
tempat rekreasi.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru menanyakan ke siswa tempat-tempat rekreasi apa yang 

pernah dikunjungi oleh siswa, terutama tempat rekreasi yang 
termasuk lingkungan buatan.

 b. Guru meminta salah satu siswa maju ke depan kelas untuk 
menceritakan pengalaman yang mengesankan saat berekreasi 
dan hal itu dilakukan secara bergantian. Sementara siswa lainnya 
mendengarkan dan siswa juga diminta untuk membuat penilaian 
yang meliputi: apakah suaranya sudah cukup keras dan jelas, 
apakah jalan ceritanya sudah berurutan, dan sebagainya.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru meminta siswa menggambar salah satu tempat rekreasi 

yang pernah dikunjungi atau dilihat di televisi dan tempat tersebut 
merupakan lingkungan buatan, kemudian mewarnainya.

 b. Guru memberikan penilaian gambar yang telah dibuat siswa.
 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar materi pola barisan bilangan dengan 

meminta siswa untuk membaca teks yang terdapat di halaman 
14-15.

 b. Guru menjelaskan materi pola barisan bilangan seperti yang terdapat 
di halaman 14-15. Untuk lebih jelasnya, guru perlu menulisnya di 
papan tulis kemudian menjelaskannya.

 c. Guru membuat soal di papan tulis dan siswa diminta untuk maju 
dan mengerjakan soal tersebut.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan tugas tentang materi tanda-tanda ketidaksamaan 
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kepada siswa, baik yang dikerjakan di sekolah maupun di rumah.
 b. Guru mengulang bahwa pada pembahasan subtema Berkunjunng 

ke Taman Safari ini, kita telah belajar beberapa mata pelajaran 
dengan materi menceritakan pengalaman, menggambar, dan 
mempelajari pola barisan bilangan.

 c. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 
sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 d. Guru juga menanyakan apakah siswa hatinya senang setelah 
belajar pada hari ini?

 e. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar dan alat mewarnai
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact   

halaman 14-15.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

�-10.

VI. Penilaian
1. Bercerita
 Guru meminta siswa untuk menceritakan pengalaman yang 

mengesankan yang dihubungkan dengan berekreasi ke tempat 
lingkungan buatan.

2. Menggambar
 Guru meminta siswa untuk menggambar pemandangan suatu tempat 

yang dihubungkan dengan tempat rekreasi.
3. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-

soal yang berhubungan dengan menentukan pola barisan bilangan.
4. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal di buku kerja 

mereka tentang pola barisan bilangan. 
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 10
Tema/Subtema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema : Berkunjung ke Taman Safari
Alokasi Waktu : � x 35 menit
     Matematika : 3 x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
Matematika : mempelajari tanda-tanda ketidaksamaan.
Bahasa Inggris : menyebutkan beberapa jenis hewan dan tumbuhan 

atau bunga beserta warnanya.
Bahasa Indonesia : menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui membaca 

intensif.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu memahami tanda-tanda 

ketidaksamaan. 
 2. Bahasa Inggris : siswa mampu menyebutkan beberapa jenis 

hewan dan tumbuhan atau bunga beserta 
warnanya.

 3. Bahasa Indonesia : siswa mampu menjelaskan isi teks (100-150 
kata) melalui membaca intensif.

II. Materi Pembelajaran
1. Matematika : tanda ketidaksamaan.
2. Bahasa Inggris : kosa kata hewan dan tumbuhan atau bunga 

beserta warnanya.
3. Bahasa Indonesia : membaca intensif.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja, tanya jawab, dan tes tertulis
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Berbaris masuk kelas
 b. Absensi.
 c. Guru bercerita sedikit untuk memberikan pengantar cerita dalam 

kehidupan sehari-hari tentang materi tanda-tanda ketidaksamaan.

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar materi tanda-tanda ketidaksamaan 

dengan meminta siswa untuk membaca teks yang terdapat di 
halaman 15-1�.

 b. Guru menjelaskan materi tanda-tanda ketidaksamaan seperti yang 
terdapat di halaman 1�. Untuk lebih jelasnya, guru perlu menulisnya 
di papan tulis kemudian menjelaskannya.

 c. Guru membuat soal di papan tulis dan siswa diminta untuk maju 
dan mengerjakan soal tersebut.

 d. Guru memberikan tugas tentang materi tanda-tanda ketidaksamaan 
kepada siswa, baik yang dikerjakan di sekolah maupun di rumah.

 Bahasa Inggris
 a. Guru meminta siswa untuk menyebutkan beberapa jenis hewan 

dan tumbuhan/bunga yang terdapat di taman safari atau tempat 
wisata lain yang merupakan lingkungan buatan.

 b. Guru menjelaskan bahwa pada pertemuan ini akan mempelajari 
kosakata tentang hewan dan tumbuhan/bunga beserta menyebutkan 
warnanya dalam bahasa Inggris.

  Misalnya sebagai berikut :
 - a zebra  - an elephant  - a coconut leaf
     Black and white  Gray  Green
  Sebaiknya pada saat mengenalkan hewan tersebut, guru 

sudah mempersiapkan gambar hewan atau tumbuhan/bunga 
yang dimaksud sehingga lebih mempermudah siswa untuk 
memahaminya

 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara bergantian 
mengulang materi apa yang telah diajarkan guru.

 d. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-
soal yang berhubungan dengan nama hewan atau tumbuhan/bunga 
kemudian menyebutkan warnanya.
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 Bahasa Indonesia 
 a. Guru memberikan bahan bacaan yang berasal dari suatu majalah 

dengan mengambil tema yang berhubungan dengan lingkungan 
buatan. Hal ini bertujuan untuk membiasakan guru supaya tidak 
tergantung pada buku pelajaran saja, tapi harus memanfaatkan 
berbagai media massa, sehingga wawasan dan pengetahuan siswa 
juga akan lebih berkembang.

 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas secara bergantian, 
sementara siswa lainnya mendengarkan dengan saksama.

 c. Setelah selesai membaca, guru mengadakan tanya jawab kepada 
siswa untuk menanyakan isi bacaan yang telah dibaca siswa dan 
menanyakan kesan siswa setelah membaca bacaan tersebut. 

3. Kegiatan akhir
 a. Guru mengulang bahwa pada pembahasan subtema Berkunjung ke 

Taman Safari ini, kita telah belajar beberapa mata pelajaran dengan 
materi mempelajari tanda ketidaksamaan, memperkaya kosakata 
hewan dan tumbuhan/bunga serta menyebutkan warnanya, 
menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui membaca intensif.

 b. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 
sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 d. Guru juga menanyakan apakah siswa hatinya senang setelah 
belajar pada hari ini.

 e. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Majalah anak-anak, gambar hewan dan tumbuhan atau bunga
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact,  

halaman 1�-1�.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

11-1�.

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

soal materi yang berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan.
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 b. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara bergantian 
mengulang materi bahasa Inggris untuk menyebutkan berbagai 
jenis hewan dan tumbuhan/bunga beserta warnanya.

 c. Guru meminta siswa untuk maju secara bergantian membaca 
intensif.

2. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab tentang isi teks yang telah dibaca 

siswa.
3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 

dengan materi tanda-tanda ketidaksamaan.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 

dengan materi bahasa Inggris.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : III/3
Pertemuan : 11
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema  : Berkunjung ke Taman Safari
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
Matematika : Menentukan suatu bilangan yang terletak di antara dua 

bilangan

I. Tujuan Pembelajaran
 Matematika : siswa mampu menentukan suatu bilangan yang terletak 

di antara dua bilangan.

II. Materi Pembelajaran
 Matematika : bilangan yang terletak di antara dua bilangan.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis
 
IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar tentang materi menentukan bilangan 

yang terletak di antara dua bilangan dengan cara meminta siswa untuk 
membaca teks yang terdapat di halaman 1�-�0.

2. Kegiatan inti
 a. Guru menjelaskan materi tentang bagaimana cara menentukan 

bilangan yang terletak di antara dua bilangan dengan cara 
menuliskannya di papan tulis.

 b. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas mengerjakan 
beberapa soal contoh yang diberikan oleh guru.

 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 
dengan materi menentukan bilangan yang terletak di antara dua 
bilangan, baik yang terdapat di buku materi maupun di buku 
kerja.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 

sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 b. Guru juga menanyakan apakah siswa hatinya senang setelah 
belajar pada hari ini?

 c. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman �0-�1.
 �. Buku Aktivitas Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

13.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-soal yang 

berhubungan dengan materi menentukan bilangan yang terletak di 
antara dua bilangan.

2. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan 

dengan materi menentukan bilangan yang terletak di antara dua 
bilangan, baik yang dikerjakan di sekolah maupun di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...



3� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS dan IPA
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 1�
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema : Bermain ke Gunung
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
    IPS : � x 35 menit
  IPA : 3 x 3 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPS : menceritakan tentang lingkungan alam dan makhluk hidup di 

dalamnya.
IPA : mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPs : siswa mampu menceritakan tentang lingkungan alam dan 

makhluk hidup di dalamnya.
2. IPa : siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan 

makhluk hidup, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan 
dan minuman.

II. Materi Pembelajaran
1. IPs : lingkungan alam dan makhluk hidup di dalamnya.
2. IPa : ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru mengulang pelajaran tentang lingkungan alam dan meminta 

siswa untuk menyebutkan beberapa contoh lingkungan alam.
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2. Kegiatan inti
 IPs
 a. Guru menjelaskan salah satu contoh lingkungan alam, yaitu 

gunung.
 b. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa mengapa gunung 

termasuk lingkungan alam.
 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyebutkan 

apa saja yang terdapat di gunung, baik benda tak hidup maupun 
makhluk hidup.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan 
dengan materi lingkungan alam, yaitu gunung.

 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk membaca teks yang terdapat di buku 

Aku Senang Tematik halaman ��-�3.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa, ciri-ciri apakah yang 

membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup.
 c. Guru menjelaskan materi tentang ciri makhluk hidup yaitu makhluk 

hidup memerlukan makanan dan minuman.
 d. Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan bahwa 

tumbuhan juga perlu makanan dan minuman. Sehari atau dua hari 
sebelumnya, guru meminta siswa untuk membawa alat dan bahan 
yang diperlukan untuk percobaan.

 e. Guru menjelaskan kesimpulan dari hasil percobaan yang nantinya 
dapat terbukti setelah melakukan percobaan selama kurang lebih 
� minggu.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan materi perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan 
tak hidup dan makhluk hidup perlu makan dan minum.

 b. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 
sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 c. Guru juga menanyakan apakah siswa hatinya senang setelah 
belajar pada hari ini?

 d. Berdoa dan pulang.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-�5.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

14.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab tentang salah satu contoh 

lingkungan alam, yaitu gunung.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa ciri-ciri apakah yang 

membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup.

2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan IPA.

3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan 

dengan materi lingkungan alam, yaitu gunung.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan materi perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan 
tak hidup dan makhluk hidup perlu makan dan minum.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS dan IPA
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 13
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema  : Bermain ke Gunung
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
     IPS : 1 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPS : menceritakan lingkungan alam dan makhluk hidup di dalamnya.
IPA : mengetahui ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup bernapas.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPs : Siswa mampu menceritakan lingkungan alam dan makhluk 

hidup di dalamnya.
2. IPa : Siswa mampu mengetahui ciri makhluk hidup yaitu makhluk 

hidup bernapas.

II. Materi Pembelajaran
1. IPs : lingkungan alam dan makhluk hidup di dalamnya.
2. IPa : ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup bernapas.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru memberikan pengantar untuk membahas mengenai lingkungan 

alam yang lain, misalnya danau dan menceritakan makhluk hidup 
yang ada di dalamnya.

2. Kegiatan inti
 IPs
 a. Guru mengadakan tanya jawab mengapa danau termasuk 

lingkungan alam dan menyebutkan beberapa jenis hewan dan 
tumbuhan yang hidup di dalamnya. 
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 b. Guru memberikan tugas soal-soal yang berhubungan dengan 
lingkungan alam, yaitu danau dan makhluk hidup di dalamnya.

 IPa
 a. Guru memberikan pengantar untuk materi “makhluk hidup bernapas” 

dengan menghubungkan makhluk hidup di danau, misalnya ikan 
yang hidup di dalam air.  

 b. Guru menanyakan ke siswa, apakah ikan juga bernapas di dalam 
air?  

 c. Guru menjelaskan apa arti bernapas.
 d. Guru meminta siswa melakukan percobaan untuk membuktikan 

bahwa tumbuhan juga bernapas. Sehari atau dua hari sebelumnya 
guru memberi tahu alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan 
percobaan.

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

 f. Guru menjelaskan alat pernapasan berbagai makhluk hidup sesuai 
dengan tempat hidupnya.

 g. Jika masih ada waktu, guru meminta siswa untuk mengerjakan 
kegiatan yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik halaman 15.  
Jika waktu sudah tidak ada, guru dapat meminta siswa untuk 
melakukan kegiatan tersebut di rumah secara berkelompok.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan tugas pekerjaan di rumah tentang materi bahwa 

makhluk hidup perlu bernapas.
 b. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 

sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 c. Guru juga menanyakan apakah siswa hatinya senang setelah 
belajar pada hari ini dan hal apa yang paling berkesan saat belajar 
tadi.

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman �5-��.
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 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 
15.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab mengapa danau termasuk 

lingkungan alam dan menyebutkan beberapa jenis hewan dan 
tumbuhan yang hidup di dalamnya. 

 b. Guru mengadakan tanya jawab tentang pernapasan makhluk 
hidup.

2. Unjuk kerja
 Siswa melakukan percobaan IPA.

3. Tes tertulis
 a. Guru memberikan tugas soal-soal yang berhubungan dengan 

lingkungan alam, yaitu danau dan makhluk hidup di dalamnya
 b. Guru memberikan tugas pekerjaan di rumah tentang materi bahwa 

makhluk hidup perlu bernapas 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 14
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema : Bermain ke Gunung
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
     IPA : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPA : mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yaitu 

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

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa : siswa mampu mengetahui 

ciri-ciri makhluk hidup yaitu 
bergerak.

2. seni Budaya dan Keterampilan :  siswa mampu menyanyikan lagu 
anak-anak yang berhubungan 
dengan gunung, yaitu “Naik-naik 
ke Puncak Gunung.”

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : ciri-ciri makhluk hidup yaitu 

bergerak.
2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak. 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar materi tentang salah satu ciri makhluk 

hidup, yaitu bergerak, melalui sebuah cerita yang sering terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari.
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengadakan tanya jawab tentang salah satu ciri makhluk 

hidup, yaitu bergerak dan menanyakan alat geraknya masing-
masing. Untuk lebih memudahkan pemahaman siswa, guru 
dapat menggunakan gambar-gambar, baik yang terdapat di buku 
Aku Senang Belajar Tematik atau buku lain, untuk menunjukkan 
bagaimana hewan/tumbuhan bergerak dan alat gerak apa yang 
mereka gunakan.

 b. Guru meminta siswa agar melakukan percobaan untuk membuktikan 
bahwa tumbuhan juga bergerak. Sehari atau dua hari sebelumnya 
guru memberi tahu alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan 
percobaan.

 c. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil percobaan.
 d. Guru juga dapat meminta siswa untuk mengerjakan percobaan 

seperti yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik halaman 1� untuk 
dikerjakan di rumah.

 e. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal 
di buku Aktivitas Tematik tentang materi bahwa makhluk hidup 
bernapas untuk dikerjakan di rumah.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar dengan sebuah cerita tentang saat 

kita jalan-jalan ke daerah pegunungan.
 b. Guru menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul “Naik-naik ke 

Puncak Gunung” dan meminta siswa untuk mengikutinya.
 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas satu per satu 

untuk menyanyikan lagu anak-anak sambil melakukan gerakan.  
Guru juga dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok dalam 
menyanyikan lagu tersebut.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan bahwa pada subtema yang baru dibahas, kita 

telah belajar tentang salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak 
dan siswa dapat menyanyikan lagu yang berjudul naik-naik ke 
puncak gunung.

 b. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 
sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 c. Guru juga menanyakan apakah siswa hatinya senang setelah 
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belajar pada hari ini dan hal apa yang paling berkesan saat belajar 
tadi?

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Gambar-gambar untuk menunjukkan alat gerak hewan dan alat beserta 

bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan tentang gerak 
pada tumbuhan.

2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

1�-1�.
 c. Buku lagu anak-anak.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab tentang salah satu ciri makhluk hidup, 

yaitu bergerak dan menanyakan alat geraknya masing-masing.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan untuk membuktikan 

bahwa tumbuhan juga bergerak.
 b. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas menyanyikan lagu 

anak-anak yang berjudul Naik-naik ke Puncak Gunung.
3. Tes tertulis
 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal di buku 

Aktivitas Tematik tentang materi bahwa makhluk hidup bernapas untuk 
dikerjakan di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 15
Tema/Subtema : Lingkungan Alam dan Buatan/Bermain ke Gunung
Alokasi Waktu : IPS : 1 x 35 menit
  Bahasa ndonesia : � x 35 menit
  IPA : � x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPS : menceritakan tentang lingkungan buatan.
Bahasa Indonesia : menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui membaca 

intensif.
IPA : mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk 

hidup berkembang biak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPs : siswa mampu menceritakan tentang 

lingkungan buatan, yaitu kebun binatang.
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu menjelaskan isi teks (100-150 

kata) melalui membaca intensif.
 3. IPa : siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri 

makhluk hidup, yaitu makhluk hidup 
berkembang biak.

II. Materi Pembelajaran
 1. IPs : lingkungan buatan.
 2. Bahasa Indonesia : membaca intensif.
 3. IPa : ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang 

biak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
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 c. Guru memberikan pengantar materi tentang salah satu ciri makhluk 
hidup, yaitu mampu berkembang biak, melalui sebuah cerita yaitu 
saat berkunjung ke kebun binatang. Jika guru kesulitan, guru dapat 
mencari bahan bacaan yang ada hubungannya dengan kebun 
binatang dari suatu majalah atau buku.

2. Kegiatan inti
 IPs
 a. Guru mengadakan tanya jawab mengapa kebun binatang termasuk 

lingkungan buatan.  
 b. Guru meminta siswa untuk menyebutkan berbagai jenis hewan 

yang terdapat di kebun binatang.
 Bahasa Indonesia
 a. Guru meminta siswa untuk membaca teks yang telah disediakan 

guru dan ada hubungannya dengan kebun binatang. Atau jika 
kesulitan, guru dapat memanfaatkan bahan bacaan di buku Aku 
Senang Belajar Tematik halaman ��-30.

 b. Guru mengadakan tanya jawab tentang isi teks yang telah dibaca 
siswa.

 c. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah tentang isi teks 
yang telah dibaca siswa.

 IPa
 a. Guru bercerita saat di kebun binatang terdapat berbagai jenis 

binatang yang mempunyai anak. Hal ini untuk memberikan 
pengantar tentang materi ciri makhluk hidup dapat berkembang 
biak.

 b. Guru mengadakan tanya jawab bagaimana hewan-hewan tertentu 
berkembang biak, misalnya burung berkembang biak dengan apa 
dan monyet berkembang biak dengan apa.

 c. Guru menjelaskan bahwa berkembang biak merupakan salah satu 
ciri makhluk hidup dan menjelaskan perkembangbiakan yang terjadi 
pada hewan dan tumbuhan.

 d. Guru meminta siswa untuk mengamati bagaimana perkembangbiakan 
berbagai jenis hewan yang terdapat di sekitar kita, seperti yang 
terdapat di tugas buku Aku Senang Belajar Tematik.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di buku Aktivitasku 

Tematik, halaman 1�.
 b. Guru menjelaskan bahwa pada subtema yang baru dibahas, kita 
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telah mempelajari tentang lingkungan buatan yaitu kebun binatang, 
membaca intensif teks bacaan, dan memahami salah satu ciri 
makhluk hidup, yaitu berkembang biak.

 c. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 
sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 d. Guru juga menanyakan apakah siswa hatinya senang setelah 
belajar pada hari ini dan hal apa yang paling berkesan saat belajar 
tadi.

 e. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-31.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

1�.
 3. Buku atau majalah yang di dalamnya terdapat bahan bacaan 

dengan tema kebun binatang.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab mengapa kebun binatang termasuk 

lingkungan buatan.
 b. Guru mengadakan tanya jawab tentang isi teks yang telah dibaca 

siswa tentang kebun binatang.
 c. Guru mengadakan tanya jawab bagaimana hewan-hewan tertentu 

berkembang biak.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk membaca teks yang telah disediakan 

guru dan ada hubungannya dengan kebun binatang.
 b. Guru meminta siswa untuk mengamati bagaimana perkembangbiakan 

berbagai jenis hewan yang terdapat di sekitar kita.
3. Tes tertulis
 a. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah tentang isi teks 

yang telah dibaca siswa.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 

dengan perkembangbiakan pada mahkluk hidup.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 1�
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema : Bermain ke Gunung
Alokasi Waktu : � x 35 menit
     IPA : 3 x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
  IPA : 1 x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPA : mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yaitu 

makhluk hidup mengalami pertumbuhan.
Bahasa Inggris : mengetahui bunyi berbagai jenis 

hewan.
Seni Budaya dan Keterampilan : menggambar beberapa jenis hewan 

sesuai dengan kemampuan siswa.
IPA : mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, 

yaitu makhluk hidup menerima dan 
menanggapi rangsangan.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mengidentifikasi 

ciri-ciri makhluk hidup yaitu 
makhluk hidup, mengalami 
pertumbuhan.

 2. Bahasa Inggris : siswa mampu mengetahui bunyi 
berbagai jenis hewan.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : Siswa mampu menggambar 
beberapa jenis hewan sesuai 
dengan kemampuan siswa.

 4. IPa : siswa mampu mengidentifikasi 
ciri-ciri makhluk hidup yaitu 
makhluk hidup, menerima dan 
menanggapi rangsangan.
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II. Materi Pembelajaran
 1. IPa : makhluk hidup mengalami 

pertumbuhan.
 2. Bahasa Inggris : bunyi berbagai jenis hewan.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : menggambar beberapa jenis 

hewan.
 4. IPa : makhluk hidup menerima dan 

menanggapi rangsangan.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja, tanya jawab, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar materi tentang salah satu ciri makhluk 

hidup, yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan, melalui 
sebuah cerita yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru menanyakan siapa di antara siswa yang mempunyai hewan 

peliharaan atau tumbuhan yang sudah besar dan mengetahui juga 
masa kecilnya, kemudian meminta siswa yang bersangkutan maju 
ke depan kelas untuk menceritakan tentang bagaimana keadaan 
hewan/tumbuhan tersebut dari kecil kemudian tumbuh menjadi 
hewan dewasa.

 b. Setelah siswa bercerita tentang pertumbuhan hewan/tumbuhan yang 
terdapat di rumahnya, guru menjelaskan tentang materi salah satu 
ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan, 
sesuai dengan buku materi Aku Senang Belajar Tematik.

 c. Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan untuk membuktikan 
bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Sehari atau dua 
hari sebelumnya, guru meminta siswa untuk memberi tahu berbagai 
peralatan dan bahan yang harus dibawa.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang pertumbuhan 
makhluk hidup, baik yang terdapat di buku materi maupun buku 
aktivitas/kerja.



53Untuk SD kelas 3 Semester 1

 Bahasa Inggris
 a. Guru menanyakan kepada siswa apakah pernah mendengar bunyi 

beberapa jenis hewan. Diharapkan siswa dapat menirukan bunyi 
beberapa jenis hewan.

 b. Setelah itu, guru memberikan materi yang sama tetapi sekarang 
dalam bahasa Inggris.

 Misalnya : Cats mew ;  Dogs bark ;  Frogs croak.
 c. Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas (lebih baik guru 

menyediakan kartu gambar hewan). Satu siswa secara acak 
mengambil gambar tersebut kemudian menyebutkan jenis hewan 
itu dalam bahasa Inggris dan siswa lainnya menirukan bunyi hewan 
tersebut dalam bahasa Inggris.

 d. Guru memberikan tugas yang berhubungan dengan materi bahasa 
Inggris untuk dikerjakan di rumah.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar untuk menggambar hewan dengan 

bercerita sedikit, sehingga siswa bersemangat untuk dapat 
menggambar hewan tersebut.

 b. Guru meminta siswa untuk menggambar beberapa jenis hewan 
kemudian mewarnainya.

 IPa
 a. Guru memberikan pengantar untuk menjelaskan materi salah 

satu ciri makhluk hidup, yaitu mampu menerima dan menanggapi 
rangsangan.

 b. Jika perlu, guru dapat membawa tanaman putri malu dan 
menunjukkan ke siswa bagaimana tumbuhan putri malu dapat 
menerima dan menanggapi rangsangan.

 c. Guru mengadakan tanya jawab bagaimana hewan atau manusia 
bereaksi saat diberikan rangsangan.

 d. Guru menjelaskan tentang materi bagaimana makhluk hidup 
mampu menerima dan menanggapi rangsangan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan bahwa pada subtema yang baru dibahas, kita 

telah mempelajari salah satu ciri makhluk hidup, yaitu mampu 
menerima dan menanggapi rangsangan, menyebutkan nama hewan 
beserta bunyinya dalam bahasa Inggris, menggambar beberapa 
jenis hewan, dan memahami salah satu ciri makhluk hidup yaitu 
mampu menerima dan menanggapi rangsangan.
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 b. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 
sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 c. Guru juga menanyakan apakah siswa hatinya senang setelah 
belajar pada hari ini dan hal apa yang paling berkesan saat belajar 
tadi.

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Kartu gambar hewan, alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan 

percobaan IPA, buku gambar dan alat untuk mewarnai (pensil warna 
dan krayon).

2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 31-33.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid, penerbit Ganeca Exact, 3A halaman 

1�.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan tentang bagaimana 

keadaan hewan/tumbuhan dari kecil kemudian tumbuh menjadi 
hewan dewasa.

 b. Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan untuk membuktikan 
bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan.  

 c. Guru meminta siswa untuk menggambar beberapa jenis hewan 
kemudian mewarnainya.

2. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab bagaimana hewan atau manusia 

bereaksi saat diberikan rangsangan.
3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang pertumbuhan 

makhluk hidup, baik yang terdapat di buku materi maupun buku 
aktivitas/kerja.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 1�
Tema/Subtema : Lingkungan Alam dan Buatan/Bermain ke Sungai
Alokasi Waktu : � x 35 menit
 
Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPS : menceritakan tentang lingkungan alam dan makhluk hidup di 

dalamnya.

I. Tujuan Pembelajaran
IPs : siswa mampu menceritakan tentang lingkungan alam, yaitu 

sungai dan makhluk hidup di dalamnya.

II. Materi Pembelajaran
IPs : lingkungan alam dan makhluk hidup di dalamnya

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru mengulang pelajaran tentang lingkungan alam dan meminta 

siswa untuk menyebutkan beberapa contoh lingkungan alam.
 b. Guru menjelaskan salah satu contoh lingkungan alam yaitu sungai.  

Guru dapat menggunakan gambar di buku Aku Senang Belajar 
Tematik Jilid 3A, halaman 34 untuk bercerita tentang sungai.

2. Kegiatan inti
 a. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa mengapa sungai termasuk 

lingkungan alam.
 b. Guru meminta siswa untuk menyebutkan apa saja yang terdapat 

di sungai, baik benda tak hidup maupun makhluk hidup.
 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang 

berhubungan dengan materi lingkungan alam yaitu sungai yang 
telah dipersiapkan oleh guru.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru mereview beberapa mata pelajaran yang telah diajarkan.



5�Untuk SD kelas 3 Semester 1

 b. Guru menanyakan apakah siswa sudah paham terhadap materi yang 
sudah diajarkan. Guru menganjurkan siswa untuk mengulangnya di 
rumah dan jika mengalami kesulitan dapat bertanya ke orang tua, 
kakak, atau teman yang sudah paham.

 c. Guru juga menanyakan apakah siswa hatinya senang setelah 
belajar pada hari ini dan hal apa yang paling berkesan saat belajar 
tadi.

 d. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 34-35.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa mengapa sungai termasuk 

lingkungan alam.
 b. Siswa menyebutkan apa saja yang terdapat di sungai, baik benda 

tak hidup maupun makhluk hidup.
2. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang materi 

lingkungan alam, yaitu sungai.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 1�
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema : Bermain ke Sungai
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
    IPA : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Standar Kompetensi/Indikator Pembelajaran:
IPA : menggolongkan makhluk hidup (hewan) 

secara sederhana.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.
Bahasa Indonesia : menjelaskan cara mengelompokkan 

sesuatu dengan kalimat yang runtut dan 
mudah dipahami.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu menggolongkan 

makhluk hidup (hewan) secara 
sederhana.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak.

 3. Bahasa Indonesia : siswa mampu menjelaskan 
cara mengelompokkan sesuatu 
dengan kalimat yang runtut 
dan mudah dipahami.

II. Materi Pembelajaran
 1. IPa : menggolongkan makhluk hidup 

(hewan) secara sederhana.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.
 3. Bahasa Indonesia : cara mengelompokkan sesuatu 

dengan kalimat yang runtut 
dan mudah dipahami.
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III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar materi tentang menggolongkan 

makhluk hidup secara sederhana melalui sebuah cerita yang sering 
terjadi di kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk membaca teks di buku materi Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 3A halaman 34-35 secara bergantian 
sampai paragraf kedua.

 b. Guru menjelaskan materi tentang pengelompokan pada hewan 
sesuai dengan yang terdapat di Buku Aku Senang Belajar Tematik 
Jilid 3A halaman 35-3�.

 c. Sambil menjelaskan materi, guru mengadakan tanya jawab tentang 
materi pengelompokan pada hewan.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 
dengan materi pengelompokan hewan, baik yang terdapat di buku 
Aku Senang Belajar Tematik maupun di buku Aktivitasku Tematik.

 seni Budaya dan Keterampilan 
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita untuk menyanyikan 

sebuah lagu anak-anak yaitu yang berjudul “Kodok Ngorek”.
 b. Guru menyanyikan lagu yang berjudul “Kodok Ngorek” kemudian 

siswa diminta untuk mengikutinya.
 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas satu per satu 

menyanyikan lagu anak “Kodok Ngorek”.
 Bahasa Indonesia
 a. Guru sebelumnya (beberapa hari sebelumnya) meminta siswa 

untuk membawa gambar beberapa jenis hewan dari majalah atau 
koran yang sudah digunting-gunting.

 b. Guru meminta siswa secara berkelompok maju ke depan 
kelas untuk menjelaskan cara mengelompokkan sesuatu, yaitu 
mengelompokkan hewan dengan kalimat yang runtut dan mudah 
dipahami.

 c. Guru mengarahkan kepada siswa alasan apa yang digunakan 
siswa untuk mengelompokkan hewan tersebut.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru mereview ulang mata pelajaran yang telah diajarkan.
 b. 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.

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

 d. 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
 Majalah atau koran.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 34-3�.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

�0.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Sambil menjelaskan materi, guru mengadakan tanya jawab tentang 

materi pengelompokan pada hewan.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas satu per satu 

menyanyikan lagu anak “Kodok Ngorek.”
 b. Guru meminta siswa secara berkelompok maju ke depan 

kelas untuk menjelaskan cara mengelompokkan sesuatu, yaitu 
mengelompokkan hewan dengan kalimat yang runtut dan mudah 
dipahami.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 

dengan materi pengelompokan hewan.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...



�� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 1�
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema : Bermain ke Sungai
Alokasi Waktu    : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:  
IPA : menggolongkan makhluk hidup 

(tumbuhan) secara sederhana.
Seni Budaya dan Keterampilan : menempel dengan kertas origami 

(kertas warna).

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa : siswa mampu menggolongkan 

makhluk hidup (tumbuhan) 
secara sederhana.

2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menempel 
dengan kertas origami (kertas 
warna) untuk menghias gambar 
bunga.

II. Materi Pembelajaran 
1. IPa : menggolongkan makhluk hidup 

(tumbuhan) secara sederhana.
2. seni Budaya dan Keterampilan : menempel dengan kertas 

origami (kertas warna). 
 
III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
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 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
memasuki materi tentang pengelompokan tumbuhan secara 
sederhana melalui kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk menyebutkan berbagai jenis tumbuhan 

yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Kemudian guru, 
menjelaskan bahwa untuk mempermudah mengenal tumbuhan, 
kita dapat mengelompokkannya secara sederhana.

 b. Guru menjelaskan bagaimana cara mengelompokkan tumbuhan 
secara sederhana.

 c. Untuk mengetahui pemahaman siswa, guru mengadakan tanya 
jawab kepada siswa apakah beberapa jenis tumbuhan yang ia 
sebutkan masuk ke dalam kelompok tumbuhan apa.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 
dengan materi pengelompokan tumbuhan, baik yang terdapat di 
buku materi Aku Senang Belajar Tematik ataupun Buku Aktivitasku 
Tematik, yaitu membuat kliping gambar tumbuhan.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar tentang berbagai jenis tumbuhan 

yang terdapat di lingkungan sekitar kita.
 b. Guru meminta siswa untuk menggambar beberapa jenis bunga/

tumbuhan yang sering dilihatnya, kemudian siswa dimita untuk 
menggambarnya. Setelah itu, untuk memperindah, guru membimbing 
siswa untuk menghiasi bunga/tumbuhan dengan menempelkan 
kertas warna.

 c. Guru memberikan penilaian gambar yang telah dibuat siswa.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan bahwa pada subtema yang telah dipelajari, 

siswa telah belajar beberapa materi yaitu tentang pengelompokan 
tumbuhan secara sederhana dan menghias gambar bunga/
tumbuhan.

 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah ia sudah memahami 
materi yang telah dipelajari. Jika belum, guru menganjurkan siswa 
untuk menanyakan materi tersebut kepada orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham di rumah.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah belajar 
materi yang telah diajarkan.

 d. Guru meminta siswa untuk berdoa, kemudian pulang.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar/buku kerja untuk membuat kliping, buku gambar, kertas 

warna/kertas lipat.
2.  sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 3�-3�. 
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apakah beberapa jenis 

tumbuhan yang ia sebutkan masuk ke dalam kelompok tumbuhan 
apa.

2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk menggambar beberapa jenis bunga/

tumbuhan kemudian siswa dimita untuk menggambarnya. Setelah 
itu, untuk memperindah, guru membimbing siswa untuk menghiasi 
bunga/tumbuhan tersebut dengan menempelkan kertas warna.

3. Tes tertulis 
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 

dengan materi pengelompokan tumbuhan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan dan Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : �0
Tema : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema : Berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit 
  Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri melalui gambar 

dekoratif dari motif hias.
Bahasa Indonesia : menyusun paragraf berdasarkan bahan 

yang tersedia dengan memperhatikan  
penggunaan ejaan.

I. Tujuan Pembelajaran
1. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 

diri melalui gambar dekoratif 
dari motif hias.

2. Bahasa Indonesia : siswa mampu menyusun paragraf 
berdasarkan bahan yang tersedia 
dengan memperhatikan penggunaan 
ejaan.

II. Materi Pembelajaran 
1. seni Budaya dan Keterampilan : gambar dekoratif dari motif 

hias.
2. Bahasa Indonesia : menyusun paragraf.

III. Metode Pembelajaran
 Tes lisan dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.



�� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
memasuki materi ragam hias dan warna berupa simbol yang banyak 
terlihat di lingkungan sekitar kita. Pengantar ini dapat diambil dari 
buku materi Aku Senang Belajar Tematik halaman 40-41, yaitu 
kunjungan ke TMII

.
2. Kegiatan inti
 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan contoh beberapa simbol yang sering kita lihat, 

kemudian menjelaskan simbol tersebut menarik karena di dalamnya 
terdapat ragam hias dan warna yang mempunyai arti khusus.

 b. Guru memberikan tes secara lisan dengan meminta siswa maju 
ke depan kelas untuk menjelaskan beberapa simbol yang sudah 
disiapkan oleh guru, dapat berupa logo atau maskot atau berupa 
gambarnya saja.

 c. Guru memberikan tugas tentang materi ragam hias untuk dikerjakan di 
rumah sesuai dengan yang terdapat di buku Aktivitas halaman �3.

 Bahasa Indonesia 
 a. Guru memberikan pengantar untuk masuk materi menyusun 

paragraf berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan 
ejaan dengan menanyakan kepada siswa siapa di antara mereka 
yang sudah pernah berkunjung ke TMII.

 b. Guru menjelaskan bagaimana cara menyusun paragraf berdasarkan 
materi yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 
43-44, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan.

 d. Guru meminta siswa untuk membaca karangan di halaman 44-45 
secara bergantian.

 d. Guru meminta siswa untuk membuat karangan dengan tema tempat 
wisata yang pernah dikunjungi siswa.  

 e. Guru memberikan tugas ke siswa untuk membuat daftar pertanyaan 
terlebih dahulu berdasarkan saat ia berkunjung ke suatu tempat 
wisata dan hal ini dikerjakan di sekolah. Guru meminta siswa untuk 
membuat karangan berdasarkan daftar pertanyaan dan dikerjakan 
di rumah.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan bahwa pada subtema yang telah dipelajari, 

siswa telah belajar beberapa materi yaitu tentang simbol yang di 
dalamnya terdapat ragam hias dan warna dan menyusun paragraf 
berdasarkan bahan yang tersedia.



��Untuk SD kelas 3 Semester 1

 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah ia sudah memahami 
materi yang telah dipelajari. Jika belum, guru menganjurkan siswa 
untuk menanyakan materi tersebut kepada orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham di rumah.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah belajar 
materi yang telah diajarkan.

 d. Guru meminta siswa untuk berdoa, kemudian pulang.
 
V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Beberapa logo atau maskot atau berupa gambarnya saja.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 40-45.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, penerbit Ganeca Exact, halaman �3 dan 

�5.

VI. Penilaian
1. Tes lisan
 Guru memberikan tes secara lisan dengan meminta siswa maju ke 

depan kelas untuk menjelaskan beberapa simbol yang sudah disiapkan 
oleh guru.

2. Tes tertulis
 a. Guru memberikan tugas tentang materi ragam hias.
 b. Guru memberikan tugas ke siswa untuk membuat daftar pertanyaan 

terlebih dahulu berdasarkan saat ia berkunjung ke suatu tempat 
wisata dan hal ini dikerjakan di sekolah. Guru meminta siswa untuk 
membuat karangan berdasarkan daftar pertanyaan dan dikerjakan 
di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1
Pertemuan  :  �1
Tema  : Lingkungan Alam dan Buatan
Subtema :  Berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah
Alokasi Waktu    : 5 x 35 menit
        Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
        Seni Budaya dan Keterampila : � x 35 menit
        Bahasa Inggris : � x 35 menit
 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
Bahasa Indonesia : menceritakan pengalaman yang telah 

dialaminya kepada teman.
Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri melalui gambar 

dekoratif dari motif hias daerah setempat. 
Bahasa Inggris : melafalkan kalimat yang menggunakan 

kata keterangan frekuensi (keterulangan) 
dalam bahasa Inggris.

I. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : siswa mampu menceritakan 

pengalaman yang telah 
dialaminya kepada teman.

2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 
diri melalui gambar dekoratif dari 
motif hias daerah setempat.

3. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan kalimat 
yang menggunakan kata keterangan 
frekuensi (keterulangan) dalam 
bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia : menceritakan pengalaman.
2. seni Budaya dan Keterampilan : gambar dekoratif dari motif hias 

daerah setempat.
3. Bahasa Inggris : melafalkan kalimat.
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III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi bahasa Indonesia, yaitu menceritakan pengalaman.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia 
 a. Guru menanyakan kepada siswa tempat-tempat wisata mana saja 

yang pernah mereka kunjungi.
 b. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas menceritakan apa 

saja tentang tempat wisata yang pernah mereka kunjungi. 
 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar kepada siswa dengan bertanya 

adakah hiasan atau logo yang mereka lihat saat mengunjungi 
tempat wisata tertentu.

 b. Guru menjelaskan bahwa ragam hias juga banyak terdapat di 
berbagai wilayah Indonesia yang menjadi hiasan di rumah adat 
atau terdapat pada benda-benda khas daeah tertentu.

 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas ragam hias sesuai 
dengan buku materi Aku Senang Belajar Tematik halaman 4� dan 
buku Aktivitasku Tematik halaman �4.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar tentang materi melafalkan beberapa 

jenis kata keterangan frekuensi melalui cerita dalam kehidupan 
sehari-hari.

 b. Guru melafalkan beberapa contoh kata keterangan frekuensi 
kemudian meminta siswa untuk melafalkannya.

 c. Guru memberikan contoh penggunaan kata keterangan frekuensi 
tersebut dalam sebuah kalimat.

 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk melafalkan kalimat 
yang menggunakan kata keterangan frekuensi sesuai dengan 
aktivitas yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik 
halaman 4�.

 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik halaman ��.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan bahwa pada subtema yang telah dipelajari, 

siswa telah belajar beberapa materi yaitu tentang menceritakan 
pengalaman, menggambar gambar dekoratif dari motif hias daerah 
setempat, dan melafalkan kata keterangan frekuensi dalam bahasa 
Inggris

 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah ia sudah memahami 
materi yang telah dipelajari. Jika belum, guru menganjurkan siswa 
untuk menanyakan materi tersebut kepada orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham di rumah.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah belajar 
materi yang telah diajarkan.

 d. Guru meminta siswa untuk berdoa kemudian pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 41-4� dan halaman 45-4�.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, penerbit Ganeca Exact, halaman �4 dan 

��.
 
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru menanyakan kepada siswa tempat-tempat wisata mana saja 

yang pernah mereka kunjungi.
2. Unjuk kerja
  Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas menceritakan apa 

saja tentang tempat wisata yang pernah mereka kunjungi. 
 Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk melafalkan kalimat 

yang menggunakan kata keterangan frekuensi.
3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang ragam hias, 

baik yang terdapat di buku materi atau buku aktivitas.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, IPS, dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : ��
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup
Subtema : Adik Kecilku yang Lucu
Alokasi Waktu : � x 35 menit
 • IPA : � x 35 menit
 • IPS : � x 35 menit
 • Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:  
IPA : mendeskripsikan perubahan yang terjadi 

pada manusia.
IPS : menceritakan hubungan kasih sayang 

antaranggota keluarga.
Seni Budaya dan Keterampilan : - menyanyikan lagu anak-anak.
  - mengekspresikan diri melalui gambar 

imajinatif mengenai diri sendiri.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan perubahan yang terjadi 

pada manusia.
2. IPs : Siswa mampu menceritakan hubungan kasih sayang 

antaranggota.
II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : perubahan pada manusia. 
 2. IPs : hubungan kasih sayang 

antaranggota keluarga.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak dan gambar 

imajinatif.
III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes lisan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa.
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 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
memasuki materi tentang perubahan yang terjadi pada manusia.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengadakan tanya jawab siapa di antara siswa yang 

mempunyai adik atau kakak. Kemudian menanyakan apakah terjadi 
perubahan pada adik atau kakak mereka. Perubahan itu dapat 
dilihat dengan adanya pertambahan berat badan atau tinggi badan, 
dan sebagainya.

 b. Guru meminta siswa untuk membaca materi tentang perubahan 
yang terjadi pada manusia sesuai yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik.

 c. Guru mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada manusia sesuai 
dengan bacaan yang telah dibaca siswa.

 d. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar �.3, kemudian 
mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai perubahan pada 
manusia seperti yang terlihat pada gambar.

 IPs
 a. Guru memberikan pengantar materi tentang kasih sayang yang 

terjadi antaranggota keluarga.
 b. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar �.� dan meminta 

siswa maju ke depan kelas, kemudian menjelaskan kepada teman-
temannya bagaimana bentuk kasih yang terjadi seperti yang terlihat 
pada gambar.

 c. Guru menjelaskan kepada siswa bentuk-bentuk kasih sayang yang 
terdapat dalam sebuah keluarga.

 d. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa bentuk kasih sayang apa 
yang sering terdapat di keluarga masing-masing.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru menyanyikan lagu ”Bunda Piara” kemudian meminta siswa 

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

lagu ”Bunda Piara” secara bergantian atau dibagi ke dalam 
beberapa kelompok.

 c. Guru memberikan pengantar tentang materi bahwa manusia 
termasuk di dalamnya kita, akan mengalami perubahan.

 d. Guru meminta siswa untuk membayangkan perubahan apa yang 
terjadi 10 tahun, kemudian meminta siswa untuk menggambarkannya 
lalu mewarnainya.
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 e. Gambar yang dibuat dapat menggunakan imajinasi apa yang 
diinginkan masing-masing siswa, seperti yang terdapat dalam 
aktivitas di Buku Aku Senang Belajar Tematik.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang kepada siswa bahwa mereka telah belajar 

beberapa hal yang meliputi terjadinya perubahan pada manusia, 
bagaimana bentuk hubungan kasih sayang antaranggota keluarga, 
menyanyikan lagu ”Bunda Piara”, serta mengekspresikan diri 
melalui gambar imajinatif mengenai diri sendiri pada subtema 
Adikku Kecilku yang Lucu.

 b. 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.

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

 d. 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
 Buku gambar dan alat untuk mewarnai.
2.  sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 54-55 dan 5�-5�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab, siapa di antara siswa yang 

mempunyai adik atau kakak. Kemudian menanyakan apakah terjadi 
perubahan pada adik atau kakak mereka.

 b. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa, bentuk kasih sayang apa 
yang sering terdapat di keluarga masing-masing.

2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar �.� dan meminta 

siswa maju ke depan kelas, kemudian menjelaskan kepada teman-
temannya bagaimana bentuk kasih sayang yang terjadi seperti 
yang terlihat pada gambar.
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 b. Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas menyanyikan 
lagu ”Bunda Piara” secara bergantian atau dibagi ke dalam 
beberapa kelompok.

 c. Guru meminta siswa untuk membayangkan perubahan apa yang 
terjadi 10 tahun, kemudian meminta siswa untuk menggambarkannya 
lalu mewarnainya.

3. Tes lisan
 Guru meminta siswa untuk mengamati gambar �.3 kemudian 

mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai perubahan pada 
manusia seperti yang terlihat pada gambar.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan : �3    
Tema :  Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup
Subtema : Adik Kecilku yang Lucu
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
IPA : mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada manusia.

I. Tujuan Pembelajaran
 IPa : siswa mampu mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada 

manusia (praktikum pengukuran tinggi badan).

II. Materi Pembelajaran 
 IPa : perubahan yang terjadi pada manusia.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru memberikan pengantar tentang materi terjadinya perubahan  

pada manusia dengan bercerita (bersifat review).

2. Kegiatan inti
 a. Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk 

melakukan praktikum pengukuran tinggi dan berat badan.
 b. Guru meminta siswa untuk melakukan pengukuran tinggi dan 

berat badan siswa sesuai dengan materi yang diminta di buku 
Aku Senang Belajar Tematik.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menanyakan apakah ada kesulitan saat melakukan 

praktikum.
 b. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang terdapat 

dalam praktikum.
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 c. Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan hasil percobaan 
dan disampaikan pada pertemuan di hari berikutnya.

 d. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah melakukan 
praktikum pengukuran tinggi dan berat badan.

 e. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengukuran berat 

dan tinggi badan.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 5�-5�.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk melakukan pengukuran tinggi dan berat 

badan siswa sesuai dengan materi yang diminta di buku Aku Senang 
Belajar Tematik.

2. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam 

praktikum.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan        : �4
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Adik Kecilku yang Lucu 
Alokasi Waktu  : 5 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
IPA : mendeskripsikan perubahan yang terjadi 

pada manusia.
Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri melalui gambar 

imajinatif mengenai diri sendiri.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan 

perubahan yang terjadi pada 
manusia.

2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 
diri melalui gambar imajinatif 
mengenai diri sendiri.

II. Materi Pembelajaran 
1. IPa : perubahan pada manusia.
2. seni Budaya dan Keterampilan : gambar imajinatif mengenai diri 

sendiri.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan unjuk kerja

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris dengan tujuan untuk 

menanamkan kedisiplinan buat siswa.
 b. Guru mengabsensi siswa.
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 c. Guru memberikan pengantar tentang mata pelajaran yang akan 
diajarkan, yaitu review terhadap materi tentang perubahan yang 
terjadi pada manusia.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan praktikum tentang 

pengukuran tinggi badan yang dilakukan secara berkelompok.
 b. Guru mengadakan tanya jawab ke masing-masing kelompok 

terhadap kesimpulan yang telah dihasilkan.  
 c. Guru meminta siswa untuk membuat bingkai foto dengan 

mengumpulkan beberapa jenis foto sendiri untuk melihat terjadinya 
pertumbuhan pada manusia sesuai dengan yang terdapat di 
buku aktivitas. Sehari sebelumnya, guru meminta siswa untuk 
mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita tentang 

pertumbuhan pada manusia.
 b. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan cermin kemudian 

menggambar wajah kita yang terlihat di cermin.
 c. Guru meminta siswa untuk mewarnai gambar yang telah dibuat 

siswa.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru mereview mata pelajaran yang telah diajarkan. Guru juga 

menekankan bahwa dalam satu subtema telah diajarkan � mata 
pelajaran.

 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah ia sudah memahami 
materi yang telah dipelajari. Jika belum, guru menganjurkan siswa 
untuk menanyakan materi tersebut kepada orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham di rumah.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah belajar 
materi yang telah diajarkan.

 d. Guru meminta siswa untuk berdoa kemudian pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar, alat mewarnai, kertas karton, koleksi foto diri, lem, 

gunting, pensil, dan penggaris
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2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

34-35.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab ke masing-masing kelompok terhadap 

kesimpulan yang telah dihasilkan.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk membuat bingkai foto dengan 

mengumpulkan beberapa jenis foto sendiri untuk melihat terjadinya 
pertumbuhan pada manusia sesuai dengan yang terdapat di buku 
aktivitas.

 b. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan cermin kemudian 
menggambar wajah kita yang terlihat di cermin.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : �5
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema : Memanen Buah Mangga
Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
IPA : mendeskripsikan perubahan yang terjadi 

pada tumbuhan.
Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri melalui gambar 

ekspresif.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan 

perubahan yang terjadi pada 
tumbuhan.

2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 
diri melalui gambar ekspresif.

II. Materi Pembelajaran 
1. IPa : perubahan pada tumbuhan.
2. seni Budaya dan Keterampilan : gambar ekspresif.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan unjuk kerja

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa berbaris dengan tujuan untuk melatih 

kedisiplinan.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita mengenai 

perubahan yang terjadi pada tumbuhan karena adanya peristiwa 
pertumbuhan.
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengajak siswa untuk keluar sebentar melihat terjadinya 

pertumbuhan pada tumbuhan.
 b. Guru mengajak masuk siswa kemudian menanyakan bagaimana 

perubahan yang terjadi pada pertumbuhan pohon terutama dilihat 
dari tinggi pohon dan jumlah banyaknya daun.

 c. Guru menjelaskan materi tentang terjadinya perubahan pada 
tumbuhan sesuai dengan yang terlihat pada gambar �.� di buku 
materi.

 seni Budaya dan Keterampilan 
 a. Guru memberikan pengantar review tentang pertumbuhan pada 

pohon sebelum meminta siswa untuk menggambar.
 b. Guru meminta siswa untuk menggambar proses terjadinya 

pertumbuhan pada tumbuhan yaitu mulai dari tumbuhan kecil 
kemudian besar/dewasa.

 c. Guru meminta siswa untuk mewarnai gambar yang telah 
dibuatnya.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan bahwa siswa sudah mempelajari � mata pelaran 

dengan topik yang sudah ditentukan.
 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah ia sudah memahami 

materi yang telah dipelajari. Jika belum, guru menganjurkan siswa 
untuk menanyakan materi tersebut kepada orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham di rumah.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah belajar 
materi yang telah diajarkan.

 d. Guru meminta siswa untuk berdoa, kemudian pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar dan alat mewarnai 
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 5�-�0.
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VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru menanyakan bagaimana perubahan yang terjadi pada 

pertumbuhan pohon, terutama dilihat dari tinggi pohon dan jumlah 
banyaknya daun.

2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk menggambar proses terjadinya pertumbuhan 

pada tumbuhan, yaitu mulai dari tumbuhan kecil kemudian besar/
dewasa.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : ��
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema : Memanen Buah Mangga
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
Bahasa Indonesia : membaca teks dengan lafal dan intonasi 

yang tepat.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.
Matematika : menentukan urutan bilangan.

I. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca teks 

dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.

2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak.

3. Matematika : siswa mampu menentukan 
urutan bilangan.

II. Materi Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia : teks agak panjang.
2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.
3. Matematika : urutan bilangan.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang topik 

pertumbuhan pada tumbuhan jagung.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia 
 a. Guru mencari bahan dari majalah atau buku tentang bacaan yang 

berhubungan dengan materi pertumbuhan tentang tumbuhan.
 b. Guru meminta siswa untuk membaca secara bergantian bahan 

bacaan yang telah disediakan guru.
 c. Guru mengadakan tanya jawab terhadap isi bacaan yang telah 

dibaca siswa.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar sebelum menyanyikan lagu.
 b. Guru menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul “Menanam 

Jagung.”
 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 

anak secara bergantian.
 d. Saat menyanyikan lagu, anak juga dapat mengiringinya sambil 

menari.

 Matematika 
 a. Guru memberikan pengantar tentang materi mengurutkan bilangan 

3 angka dengan membaca teks di halaman ��-�3 di buku Aku 
Senang Belajar Tematik.

 b. Guru menjelaskan materi bagaimana cara mengurutkan bilangan 
3 angka dengan menuliskannya di papan tulis.

 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas dan mengerjakan 
soal yang telah diajarkan guru.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang 
dibuat guru di papan tulis.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan bahwa siswa sudah mempelajari 3 mata pelaran 

dengan topik yang sudah ditentukan.
 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah ia sudah memahami 

materi yang telah dipelajari. Jika belum, guru menganjurkan siswa 
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untuk menanyakan materi tersebut kepada orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham di rumah.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah belajar 
materi yang telah diajarkan.

 d. Guru meminta siswa untuk berdoa, kemudian pulang.

V. sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-�3.
 �. Buku atau majalah yang berisi bacaan tentang pertumbuhan 

tumbuhan.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab terhadap isi bacaan yang telah dibaca 

siswa.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 

anak secara bergantian.
 b. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas dan mengerjakan 

soal yang telah diajarkan guru.
3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang dibuat 

guru di papan tulis.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : ��
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup 
Subtema : Memanen Buah Mangga
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
IPA : mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada 

tumbuhan.
Bahasa Indonesia : mengarang sederhana berdasarkan gambar.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan perubahan 

yang terjadi pada tumbuhan.
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu mengarang sederhana 

berdasarkan gambar.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : perubahan yang terjadi pada tumbuhan.
 2. Bahasa Indonesia : membuat mengarang.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang topik 

pertumbuhan pada tumbuhan 
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan praktikum “Mengamati 

Pertumbuhan Jagung.” Sebelumnya, guru memberitahukan siswa 
minimal sehari sebelumnya untuk membawa alat dan bahan yang 
diperlukan untuk melakukan praktikum.

 b. Guru menjelaskan langkah kerja praktikum “Mengamati Pertumbuhan 
Jagung.”

 c. Setelah waktu yang ditentukan, guru meminta siswa untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percobaan.

 d. Guru meminta siswa untuk membuat simpulan dari praktikum yang 
telah dilakukan.

 Bahasa Indonesia 
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar yang terdapat di 

buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, halaman 3�.
 b. Guru meminta siswa untuk membuat karangan sederhana 

berdasarkan gambar di halaman 3� dengan menggunakan ejaan 
yang benar.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan bahwa siswa sudah mempelajari � mata pelaran 

dengan topik yang sudah ditentukan.
 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah ia sudah memahami 

materi yang telah dipelajari. Jika belum, guru menganjurkan siswa 
untuk menanyakan materi tersebut kepada orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham di rumah.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah belajar 
materi yang telah diajarkan.

 d. Guru meminta siswa untuk berdoa, kemudian pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman �1-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

3�.
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan praktikum “Mengamati 

Pertumbuhan Jagung.”   
2. Tes tertulis 
 a. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan percobaan.
 b. Guru meminta siswa untuk membuat karangan sederhana. 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : ��
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema : Memanen Buah Mangga
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
IPA : mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada tumbuhan. 
Matematika : melakukan penjumlahan tiga angka.
Bahasa Inggris : membilang bilangan 3 angka.
 
I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan perubahan 

yang terjadi pada tumbuhan. 
 2. Matematika : siswa mampu melakukan penjumlahan tiga 

angka.
 3. Bahasa Inggris : siswa mampu membilang bilangan 3 angka.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : perubahan pada tumbuhan.
 2. Matematika : penjumlahan tiga angka.
 3. Bahasa Inggris : bilangan 3 angka.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang topik 

pertumbuhan pada tumbuhan 
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengadakan tanya jawab tentang ciri-ciri terjadinya pertumbuhan 

pada tumbuhan untuk melihat kemampuan siswa dalam menguasai 
materi.

 b. Guru menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
pada tumbuhan.

 c. Guru membuat soal-soal yang berhubungan dengan materi yang telah 
dijelaskan, kemudian meminta siswa untuk mengerjakannya.

 Matematika 
 a. Guru memberikan pengantar untuk memasuki materi penjumlahan 

bilangan tiga angka melalui kejadian sehari-hari.
 b. Guru menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan bilangan 3 

angka, baik dengan cara bersusun panjang maupun bersusun 
pendek.

 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-
soal yang berhubungan dengan menjumlahkan bilangan 3 angka.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang materi 
menjumlahkan bilangan 3 angka seperti yang terdapat di buku 
materi. Siswa juga diminta untuk mengerjakan tugas di rumah 
seperti yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan contoh bagaimana melafalkan bilangan 3 angka 

dalam bahasa Inggris.
 b. Guru meminta � orang siswa maju ke depan kelas untuk berlatih 

membilang angka dengan memainkan kartu bilangan. Satu 
siswa mengambil kartu, kemudian siswa lainnya menyebutkan 
bilangannya. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan bahwa siswa sudah mempelajari 3 mata 

pelajaran dengan topik yang sudah ditentukan secara tematik.
 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah ia sudah memahami 

materi yang telah dipelajari. Jika belum, guru menganjurkan siswa 
untuk menanyakan materi tersebut kepada orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham di rumah.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah belajar 
materi yang telah diajarkan.

 d. Guru meminta siswa untuk berdoa, kemudian pulang.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Kartu gambar bilangan
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman �3-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

3�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab tentang ciri-ciri terjadinya pertumbuhan 

pada tumbuhan.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-

soal yang berhubungan dengan menjumlahkan bilangan 3 angka.
 b. Guru meminta � orang siswa maju ke depan kelas untuk berlatih 

membilang angka dengan memainkan kartu bilangan.
3. Tes tertulis 
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal tentang materi 

pertumbuhan tumbuhan yang telah dijelaskan.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang materi 

menjumlahkan bilangan 3 angka.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...



�3Untuk SD kelas 3 Semester 1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : ��
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk Hidup
Subtema : Memanen Buah Mangga
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
Matematika : menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan 

melakukan penjumlahan bilangan 3 angka.

I. Tujuan Pembelajaran
 Matematika : siswa mampu menyelesaikan soal cerita yang 

berhubungan dengan melakukan penjumlahan bilangan 
3 angka.

II. Materi Pembelajaran 
 Matematika : soal cerita penjumlahan bilangan 3 angka

III. Metode Pembelajaran
 Tes lisan dan tes tertulis 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan sebuah cerita yang sering terjadi 

dalam kehidupas sehari-hari tentang materi soal cerita penjumlahan 
bilangan 3 angka. 

2. Kegiatan inti
 a. Guru menjelaskan materi soal cerita tentang penjumlahan bilangan 

3 angka.
 b. Guru menanyakan secara lisan beberapa soal cerita tentang 

penjumlahan bilangan 3 angka.
 c. Guru memberikan tugas kepada siswa, baik yang dikerjakan di 

sekolah ataupun rumah, tentang soal cerita penjumlahan bilangan 
3 angka.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan review tentang materi soal cerita.
 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah ia sudah memahami 

materi yang telah dipelajari. Jika belum, guru menganjurkan siswa 
untuk menanyakan materi tersebut kepada orang tua, kakak, 
saudara, atau teman yang sudah paham di rumah.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah belajar 
materi yang telah diajarkan.

 d. Guru meminta siswa untuk berdoa, kemudian pulang.

V. sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.
 �. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

3�.

VI. Penilaian
1. Tes lisan
 Guru menanyakan secara lisan beberapa soal cerita tentang 

penjumlahan bilangan 3 angka.
2. Tes tertulis 
 Guru memberikan tugas kepada siswa, baik yang dikerjakan di sekolah 

ataupun rumah, tentang soal cerita penjumlahan bilangan 3 angka.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 30
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema : Hewan Peliharaanku Bertambah Besar
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
Bahasa Indonesia : membaca teks agak panjang dengan 

lafal dan intonasi yang benar.
IPA : mendeskripsikan perubahan yang terjadi 

pada hewan.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca teks 

agak panjang dengan lafal 
dan intonasi yang benar.

 2. IPa : siswa mampu mendeskripsikan 
perubahan yang terjadi pada 
hewan.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : teks agak panjang.
 2. IPa : perubahan pada hewan.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran 
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis 
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang topik 

pertumbuhan pada hewan.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia 
 a. Guru meminta siswa membaca teks yang terdapat di buku materi 

Aku Senang Belajar Tematik halaman ��-�� secara bergantian 
dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang jelas.

 b. Guru meminta siswa lainnya yang tidak membaca untuk menyimak 
dan memperhatikan lafal dan intonasinya. Jika hal itu terjadi, siswa 
dapat langsung memberikan koreksi yang dibantu oleh guru.

 IPa
 a. Guru memberikan pengantar untuk materi perubahan yang terjadi 

pada hewan dengan mereview bacaan yang telah dibaca.
 b. Guru mengadakan tanya -jawab hal-hal apa saja yang menunjukkan 

terjadinya perubahan pada hewan.
 c. Guru menjelaskan materi tentang ciri-ciri terjadinya perubahan 

pada hewan.
 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan 

materi yang telah dipelajari.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan sedikit pengantar sebelum menyanyikan lagu 

tentang hewan peliharaan yang berjudul “Kucingku.” 
 b. Guru menyanyikan lagu “Kucingku” kemudian meminta siswa untuk 

menyanyikan lagu tersebut bersama-sama.
 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 

“Kucingku.”
 d. Saat menyanyikan lagu, siswa dapat mengiringinya dengan 

gerakan, dan jika memungkinkan alat musik sederhana.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru mengulang materi pelajaran yang telah dipelajari yang meliputi 

3 mata pelajaran.
 b. Guru menanyakan kepada siswa apakah sudah memahami materi.  

Jika belum, siswa dapat bertanya kepada orang tua di rumah, 
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kakak atau saudara, serta teman yang sudah memahami materi 
tersebut.

 c. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah mempelajari 
materi yang bersangkutan.

 d. Berdoa dan pulang.
 
V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat musik sekedarnya.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab hal-hal apa saja yang menunjukkan 

terjadinya perubahan pada hewan.

2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa membaca teks yang terdapat di buku 

materi.
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 

“Kucingku.”

3. Tes tertulis 
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan materi 

yang telah dipelajari.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 31      
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Hewan Peliharaanku Bertambah Besar
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:  
IPA : mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada 

hewan.
Bahasa Indonesia : membuat karangan sederhana.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan perubahan 

yang terjadi pada hewan.
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu membuat karangan 

sederhana.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : perubahan pada hewan.
 2. Bahasa Indonesia : karangan sederhana.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar tentang pertumbuhan/perubahan pada 

hewan melalui sebuah cerita yang sering terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari.
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengadakan tanya jawab ciri-ciri yang menunjukkan 

terjadinya pertumbuhan pada beberapa jenis hewan tertentu. Untuk 
lebih memudahkan siswa, guru dapat menunjukkan kartu gambar 
beberapa jenis hewan.

 b. Guru menjelaskan ciri-ciri yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan 
pada beberapa jenis hewan tertentu.

 c. Guru menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya 
pertumbuhan pada hewan.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar sebelum meminta siswa untuk 

membuat sebuah karangan tentang terjadinya pertumbuhan pada 
jenis hewan peliharaan. Jika memungkinkan, hewan yang menjadi 
bahan untuk mengarang adalah hewan yang pernah dipeliharanya 
di rumah.

 b. Guru meminta siswa untuk membuat karangan sederhana tentang 
jenis hewan peliharaan.

 c. Guru mengumpulkan hasil karangan siswa, kemudian memberikan 
penilaian.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan.
 b. 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.

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

 d. 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
 Kartu gambar hewan
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.
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VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab ciri-ciri yang menunjukkan terjadinya 

pertumbuhan pada beberapa jenis hewan tertentu.

2. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk membuat karangan sederhana tentang 

jenis hewan peliharaan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 3�     
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk Hidup
Subtema  : Hewan Peliharaanku Bertambah Besar
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:  
IPA : mendeskripsikan perubahan yang terjadi 

pada hewan.
Bahasa Inggris : melafalkan nama-nama bayi (anak) 

beberapa jenis hewan dalam bahasa 
Inggris.

Seni Budaya dan Keterampilan : menggambar proses pertumbuhan dari 
hewan kecil menjadi hewan hewan 
besar.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu 

mendeskripsikan perubahan 
yang terjadi pada hewan.

 2. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan 
nama-nama bayi (anak) 
beberapa jenis hewan dalam 
bahasa Inggris.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menggambar 
proses pertumbuhan dari 
hewan kecil menjadi hewan 
hewan besar.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : perubahan pada hewan.
 2. Bahasa Inggris : nama-nama bayi (anak) 

beberapa jenis hewan.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : menggambar hewan. 
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III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang perubahan yang terjadi pada hewan 
(sebagai review).

2. Kegiatan inti
 IPa
 a.  Guru menjelaskan bahwa hewan sebelum tumbuh besar, pasti 

berasal dari hewan kecil terlebih dahulu. Ada beberapa jenis hewan 
yang bentuknya waktu kecil sama dengan hewan besarnya. Tetapi 
ada juga hewan yang bentuknya waktu kecil berbeda dengan 
bentuk hewan dewasanya. Kemudian guru juga menyebutkan 
beberapa contoh hewannya masing-masing.

 b. Guru mengadakan tanya jawab untuk mengetahui kemampuan 
siswa terhadap materi tentang bentuk beberapa jenis hewan waktu 
kecil dengan hewan dewasanya.

 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas seperti yang terdapat 
di buku Aktivitasku Jilid 3C, halaman 40.

 Bahasa Inggris
 a. Guru menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris nama hewan 

waktu bayi (anak) berbeda dengan nama hewan dewasanya.  
Misalnya nama anak kucing-kitten, nama anak ayam-chick, dan 
sebagianya.

 b.  Guru sudah menyiapkan beberapa jenis kartu bergambar hewan.  
Jika memungkinkan, gambarnya berupa gambar anak hewan.  

 c. Guru mengadakan tanya jawab secara lisan kepada siswa untuk 
menyebutkan beberapa nama anak hewan dalam bahasa Inggris 
dengan menggunakan kartu bergambar.

 d. Guru memperhatikan lafal dan intonasi saat siswa mengucapkan 
nama anak hewan dalam bahasa Inggris. 

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar mengenai bentuk hewan tertentu dari 

kecil sampai besar.
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 b. Guru meminta siswa untuk menggambar jenis hewan peliharaannya 
di rumah atau hewan apa pun yang pernah dilihatnya mulai dari 
bentuk hewan kecil sampai bentuk hewan besarnya.

 c. Guru meminta siswa untuk mewarnai gambar yang telah dibuat 
siswa.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan review terhadap mata pelajaran yang telah 

dipelajari di hari itu.
 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Kartu bergambar, buku gambar, dan alat mewarnai
2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca exact, halaman 

40.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab untuk mengetahui kemampuan 

siswa terhadap materi tentang bentuk beberapa jenis hewan waktu 
kecil dengan hewan dewasanya.

 b. Guru mengadakan tanya jawab secara lisan kepada siswa untuk 
menyebutkan beberapa nama anak hewan dalam bahasa Inggris 
dengan menggunakan kartu bergambar

2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk menggambar jenis hewan peliharaannya 

di rumah atau hewan apa pun yang pernah dilihatnya mulai dari 
bentuk hewan kecil sampai bentuk hewan besarnya, kemudian 
mewarnainya.

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

di buku Aktivitasku Jilid 3C, halaman 40.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan Seni Budaya dan Keterampilan 
 

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 33     
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk Hidup
Subtema  : Kedatangan Bibi Nia
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Bahasa Indonesia : membaca nyaring teks percakapan 

dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca 

nyaring teks percakapan 
dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak yang berjudul 
”Pamanku Datang.”

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : teks percakapan.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, tes tertulis, dan unjuk kerja 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang percakapan.
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2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita 

melakukan percakapan dengan orang lain.
 b. Guru memberikan contoh bagaimana melakukan percakapan 

yang baik dan benar dan disertai dengan peragaan seolah-olah 
kejadiannya sedang terjadi.

 c. Guru meminta 3 orang siswa maju ke depan kelas dan memeragakan 
percakapan sesuai dengan yang terdapat di buku Aku Senang 
Belajar Tematik Jilid 3A halaman �0. Satu orang berperan sebagai 
Ibu Nita, satu orang sebagai Bibi Nia, dan satu orang lagi sebagai 
Sigit.

 d. Guru meminta siswa yang tidak maju memperhatikan kemudian 
memberikan penilaian kepada teman yang maju. Hal-hal yang 
harus dinilai misalnya, lafal dan intonasi, penjiwaan bagaimana 
cara memerankan masing-masing tokoh, dan sebagainya.

 e. Guru memberikan tugas ini secara bergantian dengan siswa lainnya 
secara berkelompok yang terdiri atas 3 orang.

 f. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah aktivitas 
�.� seperti yang terdapat di Buku Aku Senang Belajar Tematik 
halaman �1-��.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar misalnya dengan bertanya kepada 

siswa ”Pernahkah kalian kedatangan salah seorang saudara?”; 
”Apa yang kamu lakukan saat saudaramu datang?”; ”Bagaimana 
perasaan kalian saat saudaramu datang?” dan sebagainya.

 b. Guru menyetel kaset lagu anak yang berjudul ”Pamanku Datang.”  
Kemudian meminta siswa untuk mengikutinya bersama-sama.

 c. Guru meminta siswa yang sudah hapal lagu tersebut maju ke depan 
kelas kemudian menyanyikan lagu tersebut. Siswa juga dianjurkan 
untuk berekspresi dan menjiwai saat menyanyikan lagu tersebut.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan review terhadap mata pelajaran yang telah 

dipelajari di hari itu.
 b. 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.



10�Untuk SD kelas 3 Semester 1

 c. Jangan lupa Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
belajar materi yang telah diajarkan?

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Tape recorder dan kaset
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman �0-�3.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru memberikan pengantar, misalnya dengan bertanya kepada siswa 

”Pernahkah kalian kedatangan salah seorang saudara?”; ”Apa yang 
kamu lakukan saat saudaramu datang?”; ”Bagaimana perasaan kalian 
saat saudaramu datang?” dan sebagainya.

2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta 3 orang siswa maju ke depan kelas dan memeragakan 

percakapan.
 b. Guru meminta siswa yang sudah hapal lagu tersebut maju ke 

depan kelas kemudian menyanyikan lagu tersebut.  
3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah aktivitas �.� 

seperti yang terdapat di Buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 
�1-��.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 34      
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup
Subtema  : Kedatangan Bibi Nia
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit
  Matematika : 3 x 35

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Bahasa Indonesia : membaca nyaring teks percakapan dengan lafal dan 

intonasi yang tepat.
Bahasa Inggris : melafalkan dalam bahasa Inggris tentang kalimat 

yang digunakan saat memperkenalkan diri.
Matematika : melakukan operasi pengurangan tiga angka.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca nyaring teks 

percakapan dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.

 2. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan dalam bahasa 
Inggris tentang kalimat yang digunakan saat 
memperkenalkan diri.

 3. Matematika : siswa mampu melakukan operasi 
pengurangan tiga angka.

II. Materi Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia : percakapan dengan lafal dan intonasi yang 

tepat.
2. Bahasa Inggris : kalimat memperkenalkan diri.
3. Matematika : pengurangan tiga angka.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis



10�Untuk SD kelas 3 Semester 1

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang percakapan.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan review tentang percakapan yang telah dikerjakan 

pada hari sebelumnya.
 b. Guru meminta � orang siswa maju ke depan kelas dan memeragakan 

percakapan sesuai dengan yang terdapat di buku Aktivitasku 
Tematik Jilid 3A halaman 41. Satu orang berperan sebagai Nita, 
satu orang sebagai Bibi Nia.

 c. Guru meminta siswa yang tidak maju memperhatikan kemudian 
memberikan penilaian kepada teman yang maju. Hal-hal yang 
harus dinilai misalnya, lafal dan intonasi, penjiwaan bagaimana 
cara memerankan masing-masing tokoh, dan sebagainya.

 d. Guru memberikan tugas ini secara bergantian dengan siswa lainnya 
secara berkelompok yang terdiri atas � orang.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar untuk memasuki materi bahasa Inggris 

tentang melafalkan kalimat perkenalan.
 b. Guru memberikan contoh bagaimana cara melafalkan kalimat 

tentang perkenalan dalam bahasa Inggris.
 c. Guru meminta siswa untuk maju secara bergantian melafalkan 

kalimat tentang perkenalan dalam bahasa Inggris sesuai dengan 
yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A halaman 
�3.

 d. Guru meminta siswa mengerjakan tugas bahasa Inggris untuk 
dikerjakan di rumah di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit  
Ganeca Exact, halaman 4�.

 Matematika
 a. Guru menjelaskan cara mengurangkan bilangan tiga angka, baik 

dengan cara bersusun panjang maupun bersusun pendek.
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan cara 

mengurangkan bilangan 3 angka yang telah ditulis guru di papan 
tulis. Jika terjadi kesulitan, guru harus membimbing siswa.
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 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan soal 
yang terdapat di buku materi Aku Senang Belajar Tematik jilid 3A 
halaman ��.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 mata pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

41-43.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta � orang siswa maju ke depan kelas dan memeragakan 

percakapan.
 b. Guru meminta siswa untuk maju secara bergantian melafalkan 

kalimat tentang perkenalan dalam bahasa Inggris.
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan cara 

mengurangkan bilangan 3 angka.

2. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang pengurangan 

bilangan tiga angka, seperti yang terdapat di buku materi.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 35    
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup
Subtema  : Kedatangan Bibi Nia
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
Matematika : melakukan operasi pengurangan bilangan 3 angka.

I. Tujuan Pembelajaran
 Matematika : siswa mampu melakukan operasi pengurangan 

bilangan 3 angka.

II. Materi Pembelajaran 
 Matematika : Pengurangan 3 angka

III. Metode Pembelajaran
 Tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar melalui cerita kejadian sehari-hari yang 

berhubungan dengan materi pengurangan.

2. Kegiatan inti
 a. Guru memberikan sedikit review tentang materi pengurangan 

bilangan 3 angka.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di buku Aktivitasku 

Jilid 3A halaman 43.
 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan 

tugas di buku Aktivitas di papan tulis. Sementara itu, siswa yang 
lain memerhatikan. Jika siswa mengalami kesulitan, guru dapat 
memberikan bimbingan.
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3. Kegiatan akhir
 a. 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.

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

 c. Berdoa dan pulang.  

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact,  

halaman 43.

VI. Penilaian
1. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di buku Aktivitasku Jilid 

3A halaman 43.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan tugas 

di buku Aktivitas di papan tulis.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 3�       
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Kedatangan Bibi Nia
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : 4 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator pembelajaran: 
Matematika : - memahami soal cerita yang berhubungan 

dengan pengurangan bilangan 3 angka.
  - memahami soal cerita yang berhubungan 

dengan kombinasi antara pengurangan 
dan penjumlahan bilangan 3 angka.

Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : - siswa mampu memahami soal 

cerita yang berhubungan dengan 
pengurangan bilangan 3 angka.

    - siswa mampu memahami soal 
cerita yang berhubungan dengan 
kombinasi antara pengurangan 
dan penjumlahan bilangan 3 
angka.

 2. seni Budaya dan Keterampilan :  siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak yang berjudul 
”Balonku.”

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : - soal cerita pengurangan 

bilangan 3 angka.
    - soal cerita kombinasi antara 

pengurangan dan penjumlahan 
bilangan 3 angka.

 2. seni Budaya dan Keterampilan :  lagu anak-anak
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III. Metode Pembelajaran
 Tes lisan, unjuk kerja, dan tes tertulis.

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang pengurangan.

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

pengurangan bilangan secara sederhana.
 b. Guru menjelaskan materi bagaimana cara menyelesaikan soal 

cerita pengurangan bilangan 3 angka di papan tulis.
 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas tentang soal cerita yang 

berhubungan dengan pengurangan bilangan 3 angka.
 d. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas 

untuk mengerjakan tugas soal cerita pengurangan bilangan 3 
angka. Jika siswa mengalami kesulitan, guru membimbing untuk 
membenarkan.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar tentang pengurangan sebelum 

menyanyikan lagu ”Balonku.”
 b. Guru mempersiapkan kaset atau VCD untuk menyetelkan lagu 

”Balonku”. Kemudian meminta siswa untuk mengikutinya secara 
bersama-sama.

 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara bergantian 
untuk menyanyikan lagu ”Balonku”. Pada saat menyanyikan lagu, 
siswa untuk menghayati dan mengekspresikan diri sesuai dengan 
isi syair lagu.

 d. Setelah menyanyikan lagu ”Balonku”, guru sedikit membahas 
mengenai isi syair lagu, terutama yang isinya berhubungan dengan 
pengurangan.

 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita melalui kejadian 

sehari-hari yang berkaitan dengan topik pengurangan dan 
penjumlahan sekaligus.

 b. Guru menjelaskan materi bagaimana cara menyelesaikan soal 
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cerita kombinasi antara pengurangan dan penjumlahan bilangan 
3 angka di papan tulis.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas tentang soal cerita yang 
berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 
angka.

 d. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas untuk 
mengerjakan tugas soal cerita penjumlahan dan pengurangan 
bilangan 3 angka. Jika siswa mengalami kesulitan, guru membimbing 
untuk membenarkan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi.

 b. 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.

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

 d. 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
 Tape recorder dan kaset atau VCD atau DVD player dan CD
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

pengurangan bilangan secara sederhana.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas untuk 

mengerjakan tugas soal cerita pengurangan bilangan 3 angka.
 b. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara bergantian 

untuk menyanyikan lagu ”Balonku”.
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3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa mengerjakan tugas tentang soal cerita yang 

berhubungan dengan pengurangan bilangan 3 angka.
 b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas tentang materi soal cerita 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 angka.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 3�       
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Kedatangan Bibi Nia
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Matematika : - memahami soal cerita yang berhubungan 

dengan pengurangan bilangan 3 angka.
  - memahami soal cerita yang berhubungan 

dengan kombinasi antara pengurangan 
dan penjumlahan bilangan 3 angka.

Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : - Siswa mampu memahami soal 

cerita yang berhubungan dengan  
pengurangan bilangan 3 angka.

    - Siswa mampu memahami soal 
cerita yang berhubungan dengan 
kombinasi antara pengurangan 
dan penjumlahan bilangan 3 
angka.

 2. seni Budaya dan Keterampilan :  siswa mampu menyanyikan lagu 
anak-anak yang berjudul “Tek 
Kotek Kotek”.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : - soal cerita pengurangan bilangan 

3 angka.
    - soal cerita kombinasi antara 

pengurangan dan penjumlahan 
bilangan 3 angka.

 2. seni Budaya dan Keterampilan :  lagu anak-anak.
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III. Metode Pembelajaran
 Tes lisan, unjuk kerja, dan tes tertulis.

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang pengurangan.

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

pengurangan bilangan secara sederhana.
 b. Guru menjelaskan materi bagaimana cara menyelesaikan soal 

cerita pengurangan bilangan 3 angka di papan tulis.
 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas tentang materi soal cerita 

pengurangan bilangan 3 angka seperti yang terdapat di Buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 3A halaman 44.

 d. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas 
untuk mengerjakan tugas soal cerita pengurangan bilangan 3 
angka. Jika siswa mengalami kesulitan, guru membimbing untuk 
membenarkan.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar tentang pengurangan sebelum 

menyanyikan lagu “Tek Kotek Kotek”.
 b. Guru mempersiapkan kaset atau VCD untuk menyetelkan lagu ”Tek 

Kotek kotek”. Kemudian meminta siswa untuk mengikutinya secara 
bersama-sama.

 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara bergantian 
untuk menyanyikan lagu ”Tek Kotek Kotek”. Pada saat menyanyikan 
lagu, siswa untuk menghayati dan mengekspresikan diri sesuai 
dengan isi syair lagu.

 d. Setelah menyanyikan lagu ”Tek Kotek Kotek”, guru sedikit membahas 
mengenai isi syair lagu, terutama yang isinya berhubungan dengan 
pengurangan.

 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita melalui kejadian 

sehari-hari yang berkaitan dengan topik pengurangan dan 
penjumlahan sekaligus.
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 b. Guru menjelaskan materi bagaimana cara menyelesaikan soal 
cerita kombinasi antara pengurangan dan penjumlahan bilangan 
3 angka di papan tulis.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas untuk dikerjakan di rumah 
tentang materi soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan 
3 angka seperti yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A 
halaman 45-4�.

 d. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas untuk 
mengerjakan tugas soal cerita penjumlahan dan pengurangan 
bilangan 3 angka. Jika siswa mengalami kesulitan, guru membimbing 
untuk membenarkan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi.

 b. 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.

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

 d. 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
 Tape recorder dan kaset atau VCD atau DVD player dan CD
2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 44-

45.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

pengurangan bilangan secara sederhana.
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2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas untuk 

mengerjakan tugas soal cerita pengurangan bilangan 3 angka.
 b. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara bergantian 

untuk menyanyikan lagu ”Tek Kotek Kotek”.
3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa mengerjakan tugas tentang soal cerita yang 

berhubungan dengan pengurangan bilangan 3 angka.
 b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas tentang materi soal cerita 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 angka.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 3�     
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Aku Anak Sehat
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
IPA : menjelaskan bahwa makanan dan kesehatan 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa : siswa mampu menjelaskan bahwa 

makanan dan kesehatan dapat 
mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak yang berjudul 
“Aku Anak Sehat”.

II. Materi Pembelajaran 
1. IPa : pertumbuhan dan perkembangan 

anak.
2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa.
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 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
memasuki materi tentang salah satu faktor yang memengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan anak adalah makanan, melalui 
suatu kasus yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengumpulkan informasi berupa artikel dari buku, koran , 

majalah, atau internet mengenai makanan bergizi.
 b. Jika memungkinkan, guru menyetelkan video tentang anak-anak 

sehat dan kasus-kasus kelaparan yang sering terjadi di lingkungan 
sekitar kita.

 c. Guru meminta siswa untuk mengomentari video yang baru disetel.
 d. Guru menjelaskan betapa pentingnya makanan bergizi untuk 

pertumbuhan anak.
 e. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang jenis 

makanan yang bergizi.
 seni Budaya dan Keterampilan 
 a. Guru memberikan pengantar sebelum menyanyikan lagu anak-

anak yang berjudul ”Aku Anak Sehat.”
 b. Guru menyanyikan lagu ”Aku Anak Sehat” kemudian meminta 

siswa untuk mengikutinya.
 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara berkelompok 

untuk menyanyikan lagu. Dalam satu kelompok tersebut ada siswa 
yang bertugas menyanyi sambil menari dan ada siswa yang 
bertugas memainkan musik dengan alat yang sederhana. Hal ini 
dilakukan secara bergantian.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Majalah, koran, buku, internet, DVD player dan CD dan beberapa alat 

musik sederhana.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-�1.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang jenis makanan 

yang bergizi.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas secara berkelompok 

untuk menyanyikan lagu.  
3. Tes lisan
 Guru meminta siswa untuk mengomentari video yang baru disetel.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 3�
Tema/Subtema  : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit 

Kompetensi Dasar/indikator Pembelajaran:
Bahasa Indonesia : membaca bacaan dengan lafal dan 

intonasi yang tepat.
IPA : menjelaskan bahwa makanan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri dengan gambar 
ekspresif tentang makanan sehat.

I. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca 

bacaan tentang perilaku 
hidup sehat yang dapat 
memengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak dengan 
lafal dan intonasi yang tepat.

2. IPa : siswa mampu menjelaskan 
bahwa makanan dapat 
mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan anak.

3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 
diri dengan gambar ekspresif 
tentang makanan sehat.
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II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : membaca bacaan.
 2. IPa : pertumbuhan dan perkembangan 

anak.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : gambar ekspresif tentang 

makanan sehat.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, tes lisan, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa berbaris untuk melatih kedisiplinan siswa.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar untuk memasuki materi membaca 

bacaan dengan tema tentang pengaruh kesehatan terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan arahan untuk cara-cara membaca bacaan 

dengan lafal dan intonasi yang tepat.
 b. Guru meminta siswa untuk membaca bacaan yang berjudul ”Mau 

Sehat, Hindari Kegemukan” secara bergantian per paragraf.
 c. Guru membimbing siswa saat membaca bacaan.
 d. Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan.
 IPa
 a. Guru memberikan pengantar, bisa dengan menunjukkan sebuah 

gambar tentang menu makanan seimbang.
 b. Guru mengadakan tanya jawab, apa saja yang terdapat dalam 

gambar untuk memenuhi syarat makanan menu seimbang.
 c. Guru menjelaskan pengaruh makanan bergizi terhadap kesehatan.
 d. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah mengenai materi 

yang berhubungan dengan pelajaran yang baru disampaikan.
 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang makanan 

sehat, salah satunya yaitu buah.
 b. Guru meminta siswa untuk menggambar beberapa jenis buah-

buahan beserta pohonnya, misalnya pohon tomat beserta buahnya 
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atau lainnya. Untuk memudahkan, guru dapat membawa gambar 
pohon tomat yang sedang berbuah.

 c. Guru meminta siswa setelah menggambar pohon beserta buahnya, 
maka siswa mewarnainya.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar dan alat mewarnai
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3A, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �0-��.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab, apa saja yang terdapat dalam gambar 

untuk memenuhi syarat makanan menu seimbang.
2. Tes lisan
 Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan.
3. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk membaca bacaan yang berjudul ”Mau 

Sehat, Hindari Kegemukan” secara bergantian per paragraf.
 b. Guru meminta siswa untuk menggambar beberapa jenis buah-

buahan beserta pohonnya, misalnya pohon tomat beserta buahnya 
atau lainnya.

4. Tes tertulis
 Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah mengenai materi 

yang berhubungan dengan pelajarannyang baru disampaikan.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 40     
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup
Subtema  : Aku Anak Sehat
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
IPA : menjelaskan bahwa kesehatan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak.
Bahasa Indonesia : mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang disampaikan 

secara lisan.
Bahasa Inggris : melafalkan kata/kalimat yang berhubungan dengan 

buah-buahan dalam bahasa Inggris dengan lafal dan 
intonasi yang jelas.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu menjelaskan bahwa kesehatan 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu mengomentari tokoh-tokoh 
cerita anak yang disampaikan secara 
lisan.

 3. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan kata/kalimat yang 
berhubungan dengan buah-buahan dan 
sayur-sayuran dalam bahasa Inggris dengan 
lafal dan intonasi yang jelas.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : kesehatan memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak.
 2. Bahasa Indonesia : mengomentari tokoh-tokoh cerita anak.
 3. Bahasa Inggris : melafalkan kata/kalimat yang berhubungan 

dengan buah-buahan dan sayur-sayuran.
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III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang pengaruh kesehatan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan anak melalui kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengumpulkan informasi berupa artikel dari buku, koran, 

majalah, atau, internet tentang pengaruh kesehatan terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan anak.

 b. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok, kemudian 
mendiskusikan hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi kesehatan 
tubuh.

 c. Setelah diskusi, guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil 
diskusi, kemudian secara bersama-sama membahasnya.

 d. Guru menjelaskan dan menyimpulkan hasil diskusi.
 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar untuk memasuki materi bahasa Indonesia 

yaitu cerita tentang suntik sehingga pada saat siswa membaca cerita 
kondisi kelas sudah terbawa ke dalam suasana cerita.

 b. Guru meminta siswa untuk membaca cerita secara bergantian, 
sementara siswa lainnya mendengarkan dengan khidmat.

 c. Setelah selesai membaca, siswa diminta untuk mengomentari 
tokoh-tokoh dalam cerita berjudul “Suntik” yang disampaikan secara 
lisan.

 d. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan bagaimana sifat 
dan karakter masing-masing tokoh dalam cerita.

 e. Guru memberikan tugas kepada siswa tentang materi yang telah 
diajarkan sesuai dengan tugas yang terdapat di Buku Aku Senang 
Belajar Tematik, halaman �5.
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 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar bahwa salah satu hal mempengaruhi 

kesehatan yaitu terpenuhinya kebutuhan vitamin yang banyak 
terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran.

 b. Sebelumnya guru sudah mempersiapkan beberapa gambar 
atau kartu bergambar tentang buah-buahan dan sayur-sayuran 
kemudian melafalkan nama buah-buahan dan sayur-sayuran ke 
dalam bahasa Inggris.

 c. Guru meminta siswa untuk melafalkan nama buah-buahan dan 
sayur-sayuran.

 d. Guru meminta � siswa maju ke depan kelas. Satu siswa memegang 
kartu bergambar dan berkata “What is this?” Dan satu siswa lainnya 
menjawab nama buah atau sayur yang dimaksud dan berkata ”This 
is .....”

 e. Guru mengamati dan membimbing siswa jika terjadi kesalahan 
pelafalan atau lainnya.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan.  Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. Guru memberikan tugas yang berhubungan dengan materi yang 
telah diajarkan untuk dikerjakan di rumah.

 c. 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.

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

 e. Berdoa dan pulang. Untuk melihat kemampuan siswa dalam 
menguasai materi, guru dapat memberikan kuis dan bagi siswa 
yang dapat menjawabnya, siswa tersebut diperbolehkan pulang 
dulu.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Kartu bergambar buah-buahan dan sayur-sayuran, buku, majalah, 

atau internet.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman �1-�5.



13� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi, 

kemudian secara bersama-sama membahasnya.
 b. Guru meminta siswa untuk membaca cerita secara bergantian, 

sementara siswa lainnya mendengarkan dengan khidmat.
 c. Guru meminta � siswa maju ke depan kelas. Satu siswa memegang 

kartu bergambar dan berkata ”What is this?” Dan satu siswa lainnya 
menjawab nama buah atau sayur yang dimaksud dan berkata ”This 
is .....”

2. Tes tertulis
 Guru memberikan tugas kepada siswa tentang materi bahasa Indonesia 

yang telah diajarkan.
3. Tes lisan
 Setelah selesai membaca, siswa diminta untuk mengomentari tokoh-

tokoh dalam cerita berjudul “Suntik” yang disampaikan secara lisan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 41
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Rekreasi yang Menyenangkan  
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
IPA : menjelaskan bahwa rekreasi dapat memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 IPa : siswa mampu menjelaskan bahwa rekreasi dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak.

II. Materi Pembelajaran 
 IPa : rekreasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita mengenai kegiatan 

rekreasi.  

2. Kegiatan inti
 a. Guru bertanya jawab dengan siswa apakah mereka sudah pernah 

berekreasi ke suatu tempat. Kemudian guru meminta siswa untuk 
menceritakan apa yang mereka jumpai di tempat rekreasi dan 
menceritakan bagaimana perasaan mereka setelah berekreasi.

 b. Guru meminta siswa untuk membaca materi tentang rekreasi 
seperti yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
3A, halaman ��-��.

 c. Guru menjelaskan manfaat rekreasi dalam mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan anak.
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 d. Guru menjelaskan cara rekreasi yang dapat bermanfaat bagi 
pertumbuhan dan perkembangan anak.

 e. Guru dapat merencanakan dengan siswa tentang kegiatan rekreasi 
yang akan dilakukan kelas/sekolah mereka saat liburan nanti.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru mereview tentang kegiatan rekreasi yang dapat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
 b. Guru memberikan tugas yang berhubungan dengan materi yang 

telah diajarkan untuk dikerjakan di rumah.
 c. 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.

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

 e. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru bertanya jawab dengan siswa apakah mereka sudah pernah 

berekreasi ke suatu tempat.  
2. Tes tertulis
 Guru memberikan tugas yang berhubungan dengan materi yang telah 

diajarkan untuk dikerjakan di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan dan Matematika  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 4�    
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Rekreasi yang Menyenangkan 
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Seni Budaya dan Keterampilan : mengidentifikasi berbagai simbol nada 

lagu sederhana dan menghubungkan 
antara simbol nada dengan elemen 
musik.

Matematika : memecahkan masalah perhitungan 
termasuk yang berkaitan dengan 
uang.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengidentifikasi 

berbagai simbol nada lagu 
sederhana dan menghubungkan 
antara simbol nada dengan 
elemen musik.

 2. Matematika : siswa mampu memecahkan 
masalah perhitungan termasuk 
yang berkaitan dengan uang.

II. Materi Pembelajaran 
 1. seni Budaya dan Keterampilan : simbol nada lagu sederhana 

dan menghubungkan antara 
simbol nada dengan elemen 
musik.

 2. Matematika : masalah perhitungan tentang 
uang.
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III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja, tes lisan, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang simbol nada yang dihubungkan dengan elemen musik 
melalui kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru menjelaskan topik simbol-simbol nada sederhana yang harus 

dikenal siswa.
 b. Guru meminta siswa untuk dapat membaca simbol-simbol nada 

sesuai dengan tinggi rendahnya nada tersebut.
 c. Guru meminta siswa untuk menerapkan pengetahuan simbol-simbol 

nada dengan menggunakan alat musik, misalnya pianika.
 d. Dengan menggunakan alat musik tertentu, misalnya pianika, guru 

membimbing siswa untuk menyanyikan lagu yang berjudul “Aku 
Anak Gembala”.

 e. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas dan secara 
bergantian dengan memainkan pianika untuk menyanyikan lagu 
“Aku Anak Gembala”.

 f. Guru juga membimbing siswa untuk memainkan pianika dengan 
menyanyikan lagu yang berjudul “Kring-kring Ada Sepeda” seperti 
yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik, halaman 4�.

 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar melalui sebuah cerita bahwa kita 

sangat berhubungan dengan uang dalam kehidupan sehari-hari.
 b. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa tentang jenis-jenis uang 

yang dikenal siswa.
 c. Guru menjelaskan bahwa terdapat dua jenis mata uang yaitu mata 

uang logam dan kertas.
 d. Guru menjelaskan berbagai nilai mata uang rupiah yang terdapat 

di negara kita.
 e. Jika perlu, saat memperkenalkan berbagai nilai mata uang, guru 

yang dibantu oleh siswa menyediakan uang yang dimaksud 
sehingga akan lebih mudah membantu siswa dalam memahami 
materi.
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 f. Guru memberikan tugas kepada siswa tentang materi yang 
berhubungan dengan nilai mata uang.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang beberapa materi pelajaran yang telah 

diajarkan pada hari itu.
 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Uang logam dan uang kertas, alat musik sederhana, misalnya 

pianika.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-�3.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab ke siswa tentang jenis-jenis uang yang 

dikenal siswa.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas dan secara bergantian 

dengan memainkan pianika untuk menyanyikan lagu “Aku Anak 
Gembala”.

3. Tes tertulis
 Guru memberikan tugas kepada siswa tentang materi yang berhubungan 

dengan nilai mata uang.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 43      
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Rekreasi yang Menyenangkan
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Matematika : memecahkan masalah perhitungan 

termasuk yang berkaitan dengan uang.
Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri melalui gambar 

ekspresif dengan mengambil tema 
tentang pemandangan alam tempat 
rekreasi.

 
I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu memecahkan 

masalah perhitungan termasuk 
yang berkaitan dengan uang.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 
diri melalui gambar ekspresif 
dengan mengambil tema tentang 
pemandangan alam tempat 
rekreasi.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : masalah perhitungan yang 

berkaitan dengan uang.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : gambar ekspresif.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru memberikan pengantar melalui cerita dalam kehidupan sehari-

hari yang berkaitan dengan uang.
2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru memberikan tanya jawab untuk mengarahkan pemahaman 

siswa tentang nilai mata uang.  
 b. Guru memberikan penjelasan bahwa jumlah nilai uang tertentu 

dapat sama dengan jumlah beberapa uang. Berikan contoh 
langsung kepada siswa.

 c. Guru memberikan penjelasan bahwa nilai uang tertentu dapat 
diuraikan ke dalam nilai uang yang lebih kecil atau sebaliknya.

 d. Guru memberikan soal di papan tulis, kemudian meminta siswa 
untuk maju ke depan kelas dan mengerjakan soal tersebut secara 
bergantian.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas/soal tentang 
masalah yang berkaitan dengan mata uang seperti yang terdapat 
dalam Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, halaman 4�-50.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar dengan bertanya kepada siswa, siapa 

di antara mereka yang pernah berekreasi ke suatu tempat.
 b. Guru menanyakan apakah pemandangan yang terdapat di tempat 

rekreasi tersebut bagus.
 c. Guru meminta siswa supaya menggambar tempat rekreasi tersebut 

kemudian mewarnainya dengan menggunakan media cat air.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Gambar mata uang, buku gambar, dan cat air
2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

4�-50.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru memberikan tanya jawab untuk mengarahkan pemahaman siswa 

tentang nilai mata uang. 
2. Unjuk kerja
 a. Guru memberikan soal di papan tulis, kemudian meminta siswa 

untuk maju ke depan kelas dan mengerjakan soal tersebut secara 
bergantian.

 b. Guru meminta siswa supaya menggambar tempat rekreasi tersebut 
kemudian mewarnainya dengan menggunakan media cat air.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas/soal tentang masalah 

yang berkaitan dengan mata uang 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 44     
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk Hidup
Subtema  : Rekreasi yang Menyenangkan
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Matematika : memecahkan masalah perhitungan termasuk yang 

berkaitan dengan uang.
Bahasa Indonesia : menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan 

menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu memecahkan masalah 

perhitungan termasuk yang berkaitan 
dengan uang.

 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu menceritakan pengalaman 
yang mengesankan dengan menggunakan 
kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : perhitungan yang berkaitan dengan uang.
 2. Bahasa Indonesia : menceritakan pengalaman 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, tes lisan, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang soal cerita yang berhubungan dengan masalah uang.



143Untuk SD kelas 3 Semester 1

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru memberikan contoh beberapa soal cerita berhubungan 

dengan uang yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita.
 b. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok, kemudian meminta 

salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk bermain peran 
melakukan kegiatan jual-beli dengan menggunakan uang betulan 
atau kartu uang-uangan.

 c. Guru menjelaskan bagaimana cara memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan uang.

 d. Guru meminta siswa mengerjakan tugas tentang materi soal cerita 
yang berkaitan dengan masalah uang seperti yang terdapat di buku 
materi.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru meminta siswa membacakan cerita anak-anak yang berjudul 

”Berenang di Antara Ikan dan Terumbu Karang” secara bergantian 
per paragraf.

 b. Guru meminta siswa yang tidak membaca untuk menyimak temannya 
kemudian mencatat beberapa hal penting tentang topik cerita.

 c. Guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan kelas dan 
menceritakan ulang tentang cerita yang telah dibaca dengan 
menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

 d. Guru meminta siswa untuk menanggapi cerita teman dengan 
bertanya dan mengemukakan pendapat tentang isi cerita.

 e. Guru juga dapat meminta salah satu siswa maju ke depan 
kelas untuk menceritakan pengalaman yang mengesankan yang 
pernah dialaminya. Setelah itu, guru meminta siswa lainnya 
untuk menanggapi cerita dengan bertanya dan mengemukakan 
pendapat.

 f. Guru meminta siswa yang tidak maju ke depan kelas untuk 
memberikan penilaian sesuai dengan format yang terdapat di buku 
materi.

 g. Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai hasil 
penilaian yang telah mereka lakukan. Pada saat itu, guru juga 
dapat memberikan bimbingan jika ada komentar yang kurang 
benar.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam bahasan yang telah 
dipelajari, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.



144 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Uang atau kartu uang-uangan
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman �4-��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai hasil penilaian 

yang telah mereka lakukan. Pada saat itu, guru juga dapat memberikan 
bimbingan jika ada komentar yang kurang benar.

2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok, kemudian meminta 

salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk bermain peran 
melakukan kegiatan jual-beli dengan menggunakan uang betulan 
atau kartu uang-uangan.

 b. Guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan kelas dan 
menceritakan ulang tentang cerita yang telah dibaca dengan 
menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa mengerjakan tugas tentang materi soal cerita 

yang berkaitan dengan masalah uang seperti yang terdapat di buku 
materi.

 b. Guru meminta siswa yang tidak maju ke depan kelas untuk 
memberikan penilaian sesuai dengan format yang terdapat di buku 
materi.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Bahasa Inggris  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 45    
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Rekreasi yang Menyenangkan
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Matematika : memecahkan masalah perhitungan termasuk yang 

berkaitan dengan uang.
Bahasa Inggris : melafalkan kalimat tentang jumlah mata uang dalam 

bahasa Inggris.  
                                                                                
I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu memecahkan masalah 

perhitungan termasuk yang berkaitan dengan 
uang.

 2. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan kalimat tentang 
jumlah mata uang dalam bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : perhitungan yang berkaitan dengan uang.
 2. Bahasa Inggris : jumlah mata uang 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang soal cerita yang berhubungan dengan masalah uang, 
misalnya pengalaman saat berbelanja.
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2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan pengalamannya 

saat berbelanja dan menerima uang kembalian.
 b. Guru mengingatkan saat menerima uang kembalian, kita harus 

mengecek apakah jumlah yang diberikan sudah sesuai atau belum 
dengan jumlah yang seharusnya.

 c. Guru memberikan salah satu contoh soal cerita saat kita ingin 
berbelanja dengan memegang uang berapa, kemudian membeli 
berapa barang. Setelah itu, guru menjelaskan berapa uang 
kembalian yang harus kita terima

 d. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa berapa jumlah uang 
kembalian yang seharusnya diterima dengan contoh kasus yang 
dibahas.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan soal-
soal yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, halaman 
51-5�.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan sedikit pengantar untuk memasuki materi bahasa 

Inggris yaitu membilang jumlah uang.
 b. Guru menjelaskan beberapa kosa kata tentang jumlah beberapa 

mata uang kemudian melafalkan dengan benar. Untuk membantu 
guru dalam menguasai materi ini, guru dapat mencarinya di buku-
buku bahasa Inggris.

 c. Guru meminta siswa untuk menirukan pelafalan yang telah 
dicontohkan guru.

 d. Guru meminta � siswa maju ke depan kelas. Satu siswa memegang 
kartu gambar uang atau uang betulan kemudian siswa lainnya 
menyebutkan jumlah uang yang dimaksud dalam bahasa Inggris.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam bahasan yang telah 
dipelajari, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Kartu bergambar uang atau uang betulan.
2. sumber belajar
 a. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

51-5�.
 b. Buku-buku pendukung bahasa Inggris yang memuat materi tentang 

kosa kata jumlah uang.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa berapa jumlah uang 

kembalian yang seharusnya diterima.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta � siswa maju ke depan kelas. Satu siswa memegang 

kartu gambar uang atau uang betulan kemudian siswa lainnya 
menyebutkan jumlah uang yang dimaksud dalam bahasa Inggris.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan soal-

soal yang terdapat di buku Aktivitasku.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 4�    
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Rekreasi yang Menyenangkan 
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit
  IPS : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Bahasa Indonesia : menceritakan pengalaman dengan kalimat 

yang runtut dan mudah dipahami.
IPS : memelihara lingkungan sekitar.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu menceritakan 

pengalaman dengan kalimat 
yang runtut dan mudah 
dipahami.

 2. IPs : siswa mampu memelihara 
lingkungan sekitar.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak.

II. Materi Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : cerita pengalaman.
 2. IPs : lingkungan sekitar.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, tes tertulis
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang menceritakan pengalaman saat rekreasi.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru membacakan materi seperti yang terdapat di buku Aktivitasku 

Tematik jilid 3A halaman 53.
 b. Guru mengadakan tanya jawab sesuai dengan arahan di buku 

Aktivitas.
 c. Guru meminta siswa untuk menuliskan masing-masing cerita yang 

pernah dialami dengan menggunakan kalimat yang runtut dan 
mudah dipahami.

 d. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil tulisannya ke depan 
kelas, kemudian siswa lainnya mendengarkan.

 e. Guru mengarahkan supaya siswa lain berkomentar terhadap cerita 
pengalaman teman yang baru dibacakan.

 IPs
 a. Guru menjelaskan saat kita pergi ke suatu tempat rekreasi, kita 

harus menjaga kebersihan lingkungan.
 b. Guru menjelaskan bahwa di manapun kita berada, kita harus ikut 

menjaga lingkungan sekitar kita.
 c. Guru menjelaskan apa akibatnya jika kita tidak memelihara 

lingkungan sekitar kita termasuk tempat rekreasi.
 d. Guru mengadakan tanya jawab hal-hal apa saja yang dapat kita 

lakukan untuk menjaga menjaga kebersihan lingkungan.
 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas sesuai dengan materi 

yang telah dipelajari.
 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar bahwa rekreasi seringnya dilakukan 

saat liburan telah tiba.
 b. Guru menyetelkan VCD lagu anak yang berjudul ”Libur Telah 

Tiba.”
 c. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu ”Libur Telah Tiba” 

mengikuti irama yang distel di VCD.
 d. Guru meminta beberapa siswa maju secara bergantian untuk 

menyanyikan lagu ”Libur Telah Tiba”.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam bahasan yang telah 
dipelajari, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 CD dan DVD player atau kaset dan tape recorder
2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

53.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab sesuai dengan arahan di buku 

Aktivitas.
 b. Guru mengadakan tanya jawab hal-hal apa saja yang dapat kita 

lakukan untuk menjaga menjaga kebersihan lingkungan.
 c. Guru meminta beberapa siswa maju secara bergantian untuk 

menyanyikan lagu ”Libur Telah Tiba”.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk membacakan hasil tulisannya ke depan 

kelas, kemudian siswa lainnya mendengarkan.
3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk menuliskan masing-masing cerita yang 

pernah dialami dengan menggunakan kalimat yang runtut dan 
mudah dipahami.

 b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas sesuai dengan materi 
yang telah dipelajari.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 4�      
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Bersantai Bersama Keluarga
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
IPA : Menjelaskan bahwa istirahat dapat mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 IPa : siswa mampu menjelaskan bahwa istirahat dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak.

II. Materi Pembelajaran 
 IPa : Istirahat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita melalui kejadian sehari-

hari tentang istirahat.

2. Kegiatan inti
 a. Guru menanyakan kepada siswa biasanya bentuk istirahat apa 

yang dilakukan siswa.
 b. Guru menjelaskan bentuk-bentuk istirahat yang baik untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak.
 c. Guru meminta siswa (membentuk kelompok) untuk mendiskusikan 

manfaat istirahat dalam memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
anak.

 d. Guru menyimpulkan hasil diskusi dan menjelaskan manfaat istirahat 
dalam memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang tentang materi yang telah dipelajari.
 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 10�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru menanyakan kepada siswa biasanya bentuk istirahat apa yang 

dilakukan siswa.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa (membentuk kelompok) untuk mendiskusikan 

manfaat istirahat dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
anak.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 4�      
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Bersantai Bersama Keluarga
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : 1 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
IPA : menjelaskan bahwa istirahat dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

Bahasa Indonesia : menceritakan isi dongeng yang dibaca.
Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri melalui gambar 

ekspresif. 

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa :  Siswa mampu menjelaskan 

bahwa istirahat dapat 
mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan anak.

 2. Bahasa Indonesia : Siswa mampu menceritakan 
isi dongeng yang dibaca.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : Siswa mampu mengekspresikan 
diri melalui gambar ekspresif. 

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : istirahat dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

 2. Bahasa Indonesia : isi dongeng.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : gambar ekspresif. 
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III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsen siswa. 
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang salah satu bentuk istirahat, misalnya membaca 
dongeng.  

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengadakan tanya jawab mengapa membaca dongeng 

termasuk ke dalam bentuk istirahat yang baik.
 b. Guru menjelaskan dan menyimpulkan mengapa membaca dongeng 

merupakan salah satu bentuk istirahat yang baik.
 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar dengan bertanya apakah di antara 

siswa ada yang suka membaca dongeng.
 b. Guru menjelaskan bagaimana cara membaca dongeng yang baik.
 c. Guru meminta siswa membaca dongeng ke depan kelas dengan 

lafal dan intonasi yang tepat yaitu dongeng yang berjudul ”Semut 
dan Kepompong” secara bergantian.

 d. Guru meminta siswa untuk menuliskan pokok-pokok cerita dalam 
dongeng tersebut.

 e. Guru meminta salah satu siswa maju ke depan kelas menjelaskan 
pokok-pokok cerita dan siswa lainnya memberikan komentar atau 
penilaian sesuai dengan format penilaian yang terdapat di Buku 
Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, halaman 101.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru mereview ulang tentang cerita yang berjudul ”Semut dan 

Kepompong”.
 b. Guru meminta siswa untuk mengekspresikan hewan semut dan 

kupu-kupu ke dalam bentuk gambar menurut imajinasi masing-
masing siswa.

 c. Setelah menggambar, siswa diminta untuk mewarnai gambar 
tersebut.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam bahasan yang telah 
dipelajari, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar dan alat mewarnai
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-101.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab mengapa membaca dongeng termasuk 

ke dalam bentuk istirahat yang baik.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa membaca dongeng ke depan kelas dengan 

lafal dan intonasi yang tepat.
 b. Guru meminta salah satu siswa maju ke depan kelas menjelaskan 

pokok-pokok cerita.
 c. Guru meminta siswa untuk mengekspresikan hewan semut dan 

kupu-kupu ke dalam bentuk gambar menurut imajinasi masing-
masing siswa.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk menuliskan pokok-pokok cerita dalam 

dongeng tersebut.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 4�     
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Bersantai Bersama Keluarga
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
IPA : menjelaskan bahwa istirahat dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak.
Bahasa Indonesia : menceritakan isi dongeng yang dibaca.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu menjelaskan bahwa istirahat 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu menceritakan isi dongeng 
yang dibaca.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : istirahat dapat mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak.
 2. Bahasa Indonesia : isi dongeng.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa. 
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang salah satu bentuk istirahat, misalnya bermain.  
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru menjelaskan bahwa salah satu bentuk istirahat adalah 

bermain.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bentuk permainan 

apa yang sering dilakukan siswa di rumah atau di sekolah.
 c. Guru mengajak siswa memainkan salah satu permainan yang 

sudah disepakati di dalam kelas. Jika tidak memungkinkan, guru 
dapat mengajak siswa ke luar kelas.

 d. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah bermain. 
 e. Guru menjelaskan mengapa bermain merupakan salah satu bentuk 

istirahat yang baik.
 Bahasa Indonesia
 a. Guru meminta siswa untuk mencari sebuah cerita (sebaiknya tema 

cerita yang ada hubungannya dengan salah satu bentuk istirahat) 
dari sebuah majalah anak, koran, atau buku. Hal ini, guru sudah 
memberi tahu beberapa hari sebelumnya kepada siswa.

 b. Guru meminta masing-masing siswa untuk menulis pokok-pokok 
cerita.

 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan isi 
dongeng yang diperoleh masing-masing siswa.

 d. Guru meminta siswa lainnya untuk menanggapi cerita teman 
dengan memberikan penilaian sesuai format di Buku Aku Senang 
Belajar Tematik.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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.
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V. sumber Belajar
 a. Majalah, koran, atau buku cerita lain.
 b. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 10�.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru mengajak siswa memainkan salah satu permainan yang 

sudah disepakati di dalam kelas. Jika tidak memungkinkan, guru 
dapat mengajak siswa ke luar kelas.

 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan isi 
dongeng yang diperoleh masing-masing siswa.

2. Tes tertulis
 Guru meminta masing-masing siswa untuk menulis pokok-pokok 

cerita.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, PKn, dan Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 50  
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Bersantai Bersama Keluarga
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  PKn : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
IPA : menjelaskan bahwa istirahat dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

PKn : melaksanakan aturan-aturan yang berlaku 
di lingkungan masyarakat sekitar.

Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu menjelaskan 

bahwa istirahat (tidur) dapat 
mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan anak.

 2. PKn : siswa mampu melaksanakan 
aturan-aturan yang berlaku di 
lingkungan masyarakat sekitar.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : istirahat dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan 
anak.

 2. PKn : aturan-aturan yang berlaku di 
lingkungan masyarakat sekitar.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.
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III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa. 
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk memasuki 

materi tentang salah satu bentuk istirahat, misalnya tidur.  

2. Kegiatan inti
 IPa 
 a. Guru menanyakan kepada siswa dalam sehari berapa jam waktu 

yang diperlukan untuk tidur.
 b. Guru menjelaskan berapa kali dan berapa jam sebaiknya waktu 

yang diperlukan untuk tidur dalam sehari.
 c. Guru mengadakan tanya jawab apa akibatnya jika kita kurang 

tidur.
 d. Guru menjelaskan mengapa tidur merupakan bentuk istirahat 

yang baik dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

 e. Guru memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat 
di buku Aktivitasku Tematik halaman 54.

 PKn
 a. Guru memberikan pengantar melalui cerita yang berhubungan 

dengan materi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.  
 b. Guru menjelaskan salah satu aturan yang berlaku di masyarakat 

adalah tidak boleh membuat keributan (berisik) di lingkungan 
sekitar. Misalnya saat malam hari, waktunya orang tidur, tidak 
boleh mengendari motor dengan kencang yang menimbulkan suara 
berisik.

 c. Guru menjelaskan ke siswa bahwa saatnya jam tidur di siang hari, 
siswa jangan main yang dapat menimbulkan suara berisik sehingga 
mengganggu orang yang sedang istirahat.

 d. Guru mengadakan tanya jawab (sekaligus buat review) kepada 
siswa hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan gangguan saat 
orang beristirahat/tidur (baik di siang/malam hari).
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 seni Budaya dan Keterampilan 
 a. Guru memberikan pengantar tentang salah satu bentuk istirahat, 

yaitu dengan tidur.
 b. Guru menjelaskan bahwa biasanya jika seorang ibu mau menidurkan 

anaknya ia menyanyikan lagu ”Nina Bobo.”
 c. Guru menyanyikan lagu ”Nina Bobo” kemudian meminta siswa 

untuk mengikutinya.
 d. Guru meminta beberapa siswa membawa boneka (yang diibaratkan 

sebagai adik bayi). Hal ini diberitahukan beberapa hari sebelumnya.
 e. Guru meminta salah satu siswa maju ke depan kelas sambil 

membawa boneka kemudian menyanyikan lagu ”Nina Bobo”. Saat 
menyanyikan lagu tersebut, siswa diminta untuk mempraktikkan 
bagaimana cara menidurkan adik bayi dengan ekspresi yang tepat. 
Hal ini dilakukan secara bergantian.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

54.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab apa akibatnya jika kita kurang 

tidur.
 b. Guru mengadakan tanya jawab (sekaligus buat review) kepada 

siswa hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan gangguan saat 
orang beristirahat/tidur (baik di siang/malam hari).
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2. Unjuk kerja
 Guru meminta salah satu siswa maju ke depan kelas sambil membawa 

boneka kemudian menyanyikan lagu ”Nina Bobo”.  

3. Tes tertulis
 Guru memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan 

dengan materi bentuk-bentuk istirahat yang benar.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Bahasa Inggris  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 51     
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Aku Rajin Berolahraga 
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : menjelaskan bahwa berolahraga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak.
Bahasa Inggris : menyebutkan bagaimana cara melafalkan hobi 

olahraga menggunakan bahasa Inggris.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : Siswa mampu menjelaskan bahwa berolahraga 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

 2. Bahasa Inggris : siswa mampu menyebutkan bagaimana cara 
melafalkan hobi olahraga menggunakan 
bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : berolahraga dapat mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak.
 2. Bahasa Inggris : melafalkan hobi olahraga.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, tes lisan, dan unjuk kerja

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa. 
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 c. Guru memberikan pengantar dengan meminta siswa untuk 
mengomentari gambar �.�4 di Buku Aku Senang Belajar Tematik 
halaman 103.  

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengadakan tanya jawab siapa di antara siswa yang rajin 

melakukan olahraga.
 b. Guru menanyakan jenis olahraga apa yang sering dilakukan, baik 

di sekolah maupun di rumah.
 c. Guru meminta siswa membuat kelompok kemudian mendiskusikan 

apa manfaat olahraga dalam memengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

 d. Guru menyimpulkan hasil diskusi dan menjelaskan apa manfaat 
olahraga dalam memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
anak.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang olahraga 
seperti yang terdapat di buku Aktivitas Tematik, halaman 55.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar untuk memasuki materi bahasa Inggris 

tentang pelafalan kata/kalimat hobi olahraga.
 b. Guru melafalkan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris tentang 

hobi dalam berolahraga.
 c. Guru menjelaskan bagaimana cara melafalkan untuk menanyakan 

jenis hobi/kesukaan dalam berolahraga.
 d. Guru meminta � siswa maju ke depan kelas. Satu siswa memegang 

kartu bergambar tentang jenis olahraga dan siswa lainnya 
menyebutkan jenis hobi olahraga sesuai gambar yang terdapat di 
dalam kartu. Tugas ini mengacu pada aktivitas yang terdapat di 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, halaman 105-10�. 

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Kartu bergambar tentang jenis olahraga
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 103-10�.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, halaman 

55.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Guru meminta � siswa maju ke depan kelas. Satu siswa memegang 

kartu bergambar tentang jenis olahraga dan siswa lainnya menyebutkan 
jenis hobi olahraga sesuai gambar yang terdapat di dalam kartu.

2. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang olahraga.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 5�    
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Aku Rajin Berolahraga
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
IPA : menjelaskan bahwa berolahraga 

dapat memengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak.

Bahasa Inggris : membuat kliping tentang olahraga 
kemudian menuliskan jenis olahraganya.

Bahasa Indonesia : membuat karangan sederhana dengan 
menggunakan kalimat yang runtut dan 
mudah dipahami.

Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu menjelaskan 

bahwa berolahraga dapat 
mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan anak.

 2. Bahasa Inggris : siswa mampu membuat kliping 
tentang olahraga kemudian 
menuliskan jenis olahraganya

 3. Bahasa Indonesia : siswa mampu membuat 
karangan sederhana dengan 
menggunakan kalimat yang 
runtut dan mudah dipahami.

 4. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak.
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II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : berolahraga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan 
anak.

 2. Bahasa Inggris : kliping tentang olahraga.
 3. Bahasa Indonesia : karangan sederhana.
 4. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, tes lisan, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa. 
 c. Guru memberikan pengantar dengan mereview materi tentang 

olahraga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
anak.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru menjelaskan bahwa saat berolahraga kita harus melakukan 

gerakan yang benar.
 b. Guru meminta siswa ke luar ruangan untuk mempraktikkan beberapa 

gerakan olahraga sesuai dengan yang terdapat di Buku Aku 
Sennag Belajar Tematik, halaman 104. Jika tidak memungkinkan, 
guru bersama siswa dapat melakukannya di dalam kelas.

 c. Guru mencontohkan beberapa gerakan olahraga kemudian meminta 
siswa untuk mengikutinya.

 d. Jika memungkinkan, gerakan olahraga dapat diiringi dengan 
menggunakan musik.

 e. Guru menanyakan bagaimana rasanya setelah melakukan gerakan 
olahraga tadi.

 f. Guru menjelaskan ulang apa manfaat olahraga dalam memengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan anak.

 Bahasa Inggris
 a. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan beberapa guntingan 

gambar tentang beberapa jenis olahraga, baik dari dalam maupun 
luar negeri dari majalah, koran, atau lainnya.

 b. Guru juga meminta siswa untuk membawa buku gambar dan lem.



1�1Untuk SD kelas 3 Semester 1

 c. Guru meminta siswa untuk membuat kliping gambar-gambar 
tentang olahraga di buku gambar dengan format satu halaman 
satu buah kliping.

 d. Guru meminta kepada siswa setelah gambar ditempel maka di 
sebelah gambar, siswa diminta untuk menuliskan jenis olahraga 
atau peristiwa olahraga dalam bahasa Inggris.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang olahraga 

merupakan aktivitas yang menyenangkan.
 b. Guru meminta siswa untuk mengingat-ingat jenis olahraga yang 

paling ia (siswa) sukai.
 c. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah karangan tentang jenis 

olahraga yang paling disukai. Dalam karangan tersebut, diharapkan 
siswa menjelaskan alasan mengapa jenis olahraga itu yang ia sukai 
dan sebagainya.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Dengan kondisi sudah mau pulang, siswa dibawa ke dalam suasana 

santai dan bergembira, misalnya menyanyikan sebuah lagu.
 b. Guru menyanyikan lagu yang berjudul ”Waktu Sekolah Usai” 

dengan lirik sebagai berikut.

Waktu Sekolah Usai
Penulis: Ibu Sud 

Jikalau sekolah sudah hampir selesai 
Segera lonceng berbunyi tandanya usai 

Guru kami berseru, 
Berdiri dekat bangku 

Kami simpan segala perkakas sekolah 
Mana perlu, tentu kami bawa ke rumah 

Riuh rendah bunyinya, 
Bukan main senangnya 

Anak-anak keluar berlompat-lompatan 
Bersenda-gurau sambil berkejar-kejaran 

Payahnya telah hilang, 
Karena hendak pulang 

 c. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu yang berjudul ”Waktu 
Sekolah Usai” dengan maju ke depan kelas.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 4 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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
 Majalah, koran, tape recorder dan kaset, buku gambar, dan lem.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 104-105.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru mencontohkan beberapa gerakan olahraga kemudian meminta 

siswa untuk mengikutinya.
 b. Guru meminta siswa untuk membuat kliping gambar-gambar 

tentang olahraga di buku gambar.
 c. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu yang berjudul ”Waktu 

Sekolah Usai” dengan maju ke depan kelas.
2. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk membuat sebuah karangan tentang jenis 

olahraga yang paling disukai.  
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 53     
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk Hidup
Subtema  : Aku Rajin Berolahraga
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Seni Budaya dan Keterampilan : menghias sebuah karya dengan 

menggunakan kertas warna atau pensil 
warna/spidol.

I. Tujuan Pembelajaran
seni budaya dan Keterampilan : siswa mampu menghias sebuah 

karya dengan menggunakan 
kertas warna atau pensil warna/
spidol.

II. Materi Pembelajaran 
 seni budaya dan Keterampilan : menghias sebuah karya

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar jika kita mempunyai sebuah karya maka 

akan terlihat lebih indah jika kita menghiasnya.

2. Kegiatan inti
 a. Guru meminta siswa untuk membawa pekerjaan kliping tentang 

olahraga yang telah dibuat. Sehari sebelumnya guru sudah bilang 
ke siswa untuk membawa kliping yang telah dibuatnya.

 b. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan kertas warna dan alat 
untuk mewarnai.

 c. Guru menjelaskan kepada siswa untuk memperindah tampilan, 
kliping dapat dihias sesuka kemauan siswa. Hal itu dapat dilakukan 
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siswa dengan menggunakan guntingan kertas warna-warni atau 
hiasan/gambar yang dibuat dengan menggunakan pensil atau 
krayon. 

 d. Saat praktik penghiasan, guru membimbing siswa sehingga karya 
yang dihasilkan siswa lebih bagus hasilnya.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan.  
 b. Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 

belajar materi yang telah diajarkan.
 c. Berdoa dan pulang.

V. sarana Belajar
 Kertas warna-warni, gunting, alat mewarnai (pensil warna atau krayon), 

dan lem.

VI. Penilaian
 Unjuk kerja
 Siswa menghias kliping tentang olahraga dengan menggunakan kertas 

warna-warni atau pensil warna, serta krayon.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 54     
Tema : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk 

Hidup
Subtema  : Aku Rajin Berolahraga
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Bahasa Indonesia : mengomentari bacaan/artikel yang dibaca 

teman.
Seni Budaya dan Keterampilan : menghubungkan antara simbol nada 

dengan tempo dalam lagu.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu mengomentari 

bacaan/artikel yang dibaca 
teman.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menghubungkan 
antara simbol nada dengan 
tempo dalam lagu.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : bacaan/artikel. 
 2. seni Budaya dan Keterampilan : hubungan antara simbol nada 

dengan tempo.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes lisan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas.
 b. Guru mengabsensi siswa. 
 c. Guru memberikan pengantar dengan mereview materi tentang 
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olahraga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
anak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil contoh cerita 
seorang atlit yang berhasil.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru menyiapkan sebuah artikel dari sebuah majalah atau 

koran tentang keberhasilan seorang atlit Indonesia yang mampu 
mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia. Misalnya 
keberhasilan atlit bulu tangkis Indonesia, yaitu Taufik Hidayat.

 b. Guru meminta salah seorang siswa maju ke depan kelas untuk 
membacakan artikel tersebut secara bergantian.

 c. Guru meminta siswa lain untuk mencatat beberapa hal, misalnya 
sebagai berikut.

- Siapa nama atlit tersebut.
- Atlit tersebut juara di bidang olahraga apa.
- Prestasi apa saja yang sudah diraih oleh atlit tersebut.
- Apa saja yang dilakukan atlit tersebut untuk meraih prestasinya 

selama ini.
- Apa yang dapat kamu (siswa) lakukan untuk dapat menjadi seorang 

atlit seperti Taufik Hidayat, dan sebagainya.
 d. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas dan 

mempresentasikan secara lisan hasil catatannya. Sementara itu, 
siswa lainnya dapat mengomentari pendapat temannya yang maju.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar bahwa pada saat kita menyanyikan 

sebuah lagu maka ada yang bertempo cepat dan ada yang 
bertempo lambat.

 b. Guru menjelaskan mengenai berbagai jenis tempo dalam seni 
musik.

 c. Guru memberi contoh berbagai jenis tempo tersebut terdapat dalam 
berjudul apa kemudian guru menyanyikan lagu tersebut.

 d. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk menyebutkan 
judul sebuah lagu dan lagu tersebut termasuk ke dalam tempo 
apa.

 e. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 
”Balonku Ada Lima” sambil mengirinya dengan bertepuk tangan 
atau menggunakan alat musik sederhana lainnya.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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
 Majalah atau koran
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3A, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 10�-10�.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta salah seorang siswa maju ke depan kelas untuk 

membacakan artikel tersebut secara bergantian.
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 

”Balonku Ada Lima” sambil mengirinya dengan bertepuk tangan 
atau menggunakan alat musik sederhana lainnya.

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

secara lisan hasil catatannya.  
3. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk menyebutkan 

judul sebuah lagu dan lagu tersebut termasuk ke dalam tempo apa.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan IPS  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 55     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Kerja Bakti Yuk
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  IPS : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat 

berdasarkan pengamatan.
IPS : melakukan kerja sama di lingkungan rumah.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak sehat berdasarkan pengamatan.
 2. IPs : siswa mampu melakukan kerja sama di lingkungan 

rumah.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat.
 2. IPs : kerja sama di lingkungan rumah.

III. Metode Pembelajaran
 Pengamatan, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa. 
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang kondisi kebersihan suatu lingkungan.  
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati keadaan 

lingkungan di luar kelas. 
 b. Guru mengadakan tanya jawab mengenai keadaan lingkungan 

sekolah mereka.
 c. Guru meminta siswa untuk mengamati Gambar 3.� dan Gambar 

3.3 di Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B kemudian guru 
mengadakan tanya jawab tentang kedua gambar tersebut. Guru 
dapat juga meminta siswa untuk mengomentari kedua gambar satu 
per satu sesuai dengan persepsi masing-masing siswa.

 d. Guru menjelaskan perbedaan kedua gambar. Perbedaan tersebut 
lebih diarahkan untuk membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat.

 e. Setelah mendapat penjelasan guru, siswa diharapkan dapat 
menyimpulkan bagaimana lingkungan sekolah mereka, apakah 
termasuk lingkungan yang sehat atau tidak sehat.

 f. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang perbedaan 
ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat sesuai dengan 
soal-soal yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 
�.

 IPs
 a. Guru memberikan pengantar bahwa untuk mewujudkan lingkungan 

sehat, kita harus bekerja bakti, antara lain di rumah.
 b. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa apakah di rumah, keluarga 

mereka sering mengadakan kerja bakti bersama.
 c. Guru mengadakan tanya jawab bentuk kerja bakti seperti apa yang 

sering dilakukan oleh keluarga di rumah masing-masing.
 d. Guru juga menanyakan kepada siswa, bagaimana pembagian tugas 

antaranggota keluarga saat melakukan kerja bakti di rumah.
 e. Setelah mendengarkan jawaban siswa terhadap berbagai 

pertanyaan yang diajukan, guru menjelaskan hal yang benar, 
misalnya mengenai bentuk-bentuk kerja bakti yang sering dilakukan 
di rumah dan bagaimana pembagian tugas yang benar saat suatu 
keluarga mengadakan kerja bakti.

 f. Guru menjelaskan kegunaan melakukan kerja bakti yaitu antara 
lain supaya terwujud lingkungan rumah yang bersih dan sehat.



1�� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 1-4.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B, penerbit Ganeca Exact, halaman 

�.

VI. Penilaian
1. Pengamatan
 Guru mengajak siswa untuk keluar kelas untuk mengamati keadaan 

lingkungan di luar kelas. 
2. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab mengenai keadaan lingkungan 

sekolah mereka.
 b. Guru mengadakan tanya jawab ke siswa apakah di rumah, keluarga 

mereka sering mengadakan kerja bakti bersama.
 c. Guru mengadakan tanya jawab bentuk kerja bakti seperti apa yang 

sering dilakukan oleh keluarga di rumah masing-masing.
 d. Guru juga menanyakan kepada siswa, bagaimana pembagian tugas 

antaranggota keluarga saat melakukan kerja bakti di rumah.
3. Tes tertulis  
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas tentang perbedaan ciri-

ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...



1�4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 5�    
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Kerja Bakti Yuk
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : melakukan perkalian yang hasilnya 

bilangan tiga angka (masih bersifat 
pengulangan dari kelas �).

Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri melalui karya seni 
ekspresif.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu melakukan perkalian 

yang hasilnya bilangan tiga angka 
(masih bersifat pengulangan dari 
kelas �).

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 
diri melalui karya seni ekspresif.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : perkalian yang hasilnya 

bilangan tiga angka.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : karya seni ekspresif.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja, menggambar dan mewarnai, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa. 
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
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memasuki materi tentang perkalian yang sering terjadi melalui 
kejadian sehari-hari.  

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru menjelaskan konsep perkalian dengan bercerita sesuai 

dengan materi yang terdapat di Buku Aku Senang Belajar Tematik 
Jilid 3B halaman 5.  

 b. Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan di halaman 
5 paragraf dua terakhir.

 c. Guru menjelaskan materi perkalian sesuai bacaan yang telah 
dibaca siswa.

 d. Untuk melihat kemampuan siswa dalam menguasai materi perkalian, 
guru membuat beberapa soal di papan tulis kemudian meminta 
siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal tersebut.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas sesuai yang 
terdapat di Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �.  
Sementara tugas di Aktivitas 3.3 dikerjakan di rumah.

 f. Untuk soal-soal yang terdapat di Aktivitas 3.�, guru meminta 
siswa maju ke depan kelas mengerjakan tugas/soal yang telah 
dikerjakan.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar jika kita tinggal di rumah yang sehat 

maka kita merasa nyaman.
 b. Guru meminta siswa untuk menggambar suatu kondisi lingkungan 

rumah yang sehat.
 c. Setelah selesai menggambar, guru meminta siswa untuk mewarnai 

gambar tersebut.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar dan alat mewarnai.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 5-�.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Untuk soal-soal yang terdapat di Aktivitas 3.�, guru meminta siswa 

maju ke depan kelas mengerjakan tugas/soal yang telah dikerjakan.
2. Menggambar dan mewarnai
 Guru meminta siswa untuk menggambar suatu kondisi lingkungan 

rumah yang sehat.
 Setelah selesai menggambar, guru meminta siswa untuk mewarnai 

gambar tersebut.
3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas sesuai yang terdapat 

di Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �. Sementara 
tugas di Aktivitas 3.3 dikerjakan di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran   : IPA, IPS, dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester  : III/1
Pertemuan        : 5�
Tema      : Gotong Royong 
Subtema  : Kerja Bakti Yuk
Alokasi Waktu   : 5 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  IPS : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :  
IPA : membedakan ciri-ciri lingkungan sehat 

dan lingkungan tidak sehat berdasarkan 
pengamatan.

IPS : melakukan kerja sama di lingkungan 
sekolah.

Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu membedakan 

ciri-ciri lingkungan sehat 
dan lingkungan tidak sehat 
berdasarkan pengamatan.

 2. IPs : siswa mampu melakukan kerja 
sama di lingkungan sekolah.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : ciri-ciri lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak sehat.
 2. IPs : kerja sama di lingkungan 

sekolah.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, diskusi, dan tes tertulis
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang tema 

lingkungan yang sehat dan tidak sehat.
2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru memberikan review tentang lingkungan sehat dan lingkungan 

tidak sehat.
 b. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok kemudian berdiskusi 

tentang tugas yang terdapat di Aktivitas 3.1.
 c. Guru meminta masing-masing kelompok untuk mengamati kedua 

gambar yang terdapat di Aktivitas 3.1 kemudian mengerjakan tugas 
dengan diskusi sesuai yang terdapat di dalam buku Aku Senang 
Belajar Tematik jilid 3B halaman 4-5.

 d. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-
masing kelompok.

 e. Guru menyimpulkan hasil diskusi siswa.
 IPs
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang suatu kerja 

sama yang sering dilakukan di sekolah.
 b. Guru menanyakan tanya jawab kepada siswa mengenai bentuk-

bentuk kerja sama yang sering dilakukan di sekolah.
 c. Guru menjelaskan manfaat diadakannya kerja sama di lingkungan 

sekolah yang akhirnya diarahkan untuk terwujudnya lingkungan 
yang sehat.

 d. Guru memberikan suatu tugas mengenai bentuk kerja sama di 
sekolah, dapat berupa tugas praktik atau tugas tertulis yang 
disiapkan oleh guru.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar sebelum siswa menyanyikan sebuah 

lagu, jika memungkinkan lagu yang bertemakan tentang kerja sama 
dan berjudul “Gembira Berkumpul”. Biasanya lagu ini dinyanyikan 
oleh Tasya.

 b. Supaya lebih menarik, guru dapat menyiapkan VCD player beserta 
CD-nya yang terdapat lagu “Gembira Berkumpul.”

 c. Guru bersama siswa mendengarkan lagu yang berjudul “Gembira 
Berkumpul.”

 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu yang 
berjudul “Gembira Berkumpul.”
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan review terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan pada hari itu. Guru menekankan bahwa pada subtema 
yang sama telah dipelajari 3 mata pelajaran.

 b. Guru menanyakan apakah semua siswa sudah memahami pelajaran 
yang telah diajarkan. Jika belum, siswa dapat bertanya pada orang 
tua, kakak, saudara, atau teman yang sudah paham.

 c. Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
mempelajari mata pelajaran yang telah diajarkan.

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 VCD player dan CD atau tape recorder dan kaset.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B, penerbit Ganeca Exact, 

halaman 4-5.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-

masing kelompok.
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu yang 

berjudul “Gembira Berkumpul.”
2. Tanya jawab
 Guru memberikan tanya jawab kepada siswa mengenai bentuk-bentuk 

kerja sama yang sering dilakukan di sekolah.
3. Tes tertulis 
 Guru memberikan suatu tugas mengenai bentuk kerja sama di sekolah, 

dapat berupa tugas praktik atau tugas tertulis yang disiapkan oleh 
guru.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika, Bahasa Inggris, dan IPS
Kelas/Semester : III/1
Pertemuan : 5�
Tema : Gotong Royong
Subtema : Kerja Bakti Yuk
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit
  IPS : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran :
Matematika : melakukan pembagian bilangan 3 angka.
Bahasa Inggris : melafalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan 

kesehatan lingkungan.
IPS : melakukan kerja sama di lingkungan desa.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu melakukan pembagian bilangan 

3 angka.
 2. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan istilah-istilah yang 

berhubungan dengan kesehatan lingkungan.
 3. IPs : siswa mampu melakukan kerja sama di 

lingkungan desa.
II. Materi Pembelajaran
 1. Matematika : pembagian bilangan 3 angka.
 2. Bahasa Inggris : istilah-istilah yang berhubungan dengan 

kesehatan lingkungan.
 3. IPs : kerja sama di lingkungan desa.
III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa berbaris lalu masuk kelas kemudian berdoa.
 b. Guru melakukan absensi terhadap siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita yang berhubungan 

dengan pembagian dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-
hari.
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2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru menjelaskan materi yang berhubungan dengan fakta 

pembagian yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.
 b. Guru mempraktikkan tentang konsep pembagian dengan 

menggunakan benda-benda kecil, misalnya kancing baju. Dengan 
demikian, penguasaan materi kepada siswa lebih ditekankan pada 
proses penguasaan konsep.

 c. Guru menuliskan beberapa contoh lain tentang fakta pembagian 
kemudian meminta siswa untuk maju ke depan kelas mengerjakan 
beberapa soal yang telah dibuat guru. Hal ini dapat juga dilakukan 
siswa dengan praktik menggunakan beberapa peralatan yang 
sudah disediakan.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 
dengan pembagian. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas 
di Aktivitasku 3.4 dan Aktivitasku 3.5 di sekolah. Sementara itu, 
tugas di Aktivitasku 3.� dikerjakan di rumah.

 e. Guru meminta siswa maju ke depan kelas satu per satu untuk 
mengerjakan tugas yang dikerjakan di sekolah. Jika siswa 
mengalami kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar tentang kesehatan lingkungan dengan 

sedikit bercerita.
 b. Guru menjelaskan bahwa untuk memahami bacaan yang 

berhubungan dengan kesehatan lingkungan, siswa harus mengenal 
beberapa istilah di bidang kesehatan lingkungan. Untuk lebih 
memperluas wawasan siswa, kita harus mengenal beberapa istilah 
kesehatan lingkungan dalam bahasa Inggris. Misalnya bersih - 
clean dan sampah - Rubbish.

 c. Guru memberikan contoh pelafalan yang benar beberapa istilah 
yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Kemudian 
meminta siswa untuk mengikutinya.

 d. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas kemudian 
melafalkan beberapa istilah yang berhubungan dengan kesehatan 
lingkungan.

 IPs
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang materi yang 

berhubungan dengan melakukan kerja sama di lingkungan desa.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang beberapa 

contoh bentuk kerja sama yang sering dilakukan di lingkungan 
desa.
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 c. Guru menanyakan bentuk kerja sama apa yang sering dilakukan 
masyarakat di lingkungan desa mereka.

 d. Guru menjelaskan manfaat dilakukannya kerja sama di lingkungan 
desa. Hal ini diarahkan untuk kerja sama mewujudkan kebersihan 
lingkungan desa.

 e. Guru memberikan beberapa tugas yang berhubungan dengan 
materi bentuk kerja sama di lingkungan desa.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan penjelasan yang bersifat review terhadap semua 

mata pelajaran yang telah diajarkan pada hari itu. Pada saat 
menjelaskan, guru lebih menekankan pada keterkaitan beberapa 
mata pelajaran yang tercakup pada subtema tertentu.

 b. Guru menanyakan apakah siswa sudah memahami materi pelajaran 
yang telah diajarkan. Jika belum, guru dapat meminta siswa untuk 
bertanya pada orang tua mereka, kakak, saudara, atau teman 
mereka yang sudah paham.

 c. Jangan lupa guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
mempelajari semua mata pelajaran yang telah diajarkan.

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat untuk praktik pembagian matematika, misalnya kancing baju.
2. sumber belajar 
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B penerbit Ganeca Exact, 

halaman �-1�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang beberapa 

contoh bentuk kerja sama yang sering dilakukan di lingkungan 
desa.

 b. Guru memberikan beberapa tugas yang berhubungan dengan 
materi bentuk kerja sama di lingkungan desa.

2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk berpraktik tentang 

konsep fakta pembagian.
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas satu per satu untuk 

mengerjakan tugas yang dikerjakan di sekolah. 
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 c. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas kemudian 
melafalkan beberapa istilah yang berhubungan dengan kesehatan 
lingkungan.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 

dengan pembagian, baik yang dikerjakan di sekolah maupun di 
rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 5�      
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Kerja Bakti Yuk
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga 

angka.

I. Tujuan Pembelajaran
Matematika  : siswa mampu melakukan perkalian yang 

hasilnya bilangan tiga angka.
II. Materi Pembelajaran 

Matematika  : perkalian bilangan tiga angka.
III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis
IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita untuk memasuki materi 

tentang perkalian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kegiatan inti
 a. Guru memberikan review ulang terhadap materi perkalian .
 b. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok. Hal ini dilakukan 

untuk mengerjakan suatu bentuk permainan Matematika yang 
berhubungan dengan materi perkalian sesuai dengan yang terdapat 
di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 4.

 c. Siswa secara berkelompok maju ke depan kelas melakukan tugas 
permainan yang berhubungan dengan materi perkalian.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas seperti yang terdapat 
di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3 di rumah.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

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

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
 Buku Aktivitasklu Tematik Jilid 3B, penerbit Ganeca Exact, halaman 
4.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa secara berkelompok maju ke depan kelas melakukan tugas 

permainan yang berhubungan dengan materi perkalian.
2. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas seperti yang terdapat 

di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3 di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �0    
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Kerja Bakti Yuk
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : melakukan pembagian bilangan tiga angka.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.
Bahasa Indonesia : membuat karangan sederhana dengan 

kalimat yang jelas dan runtut.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu melakukan 

pembagian bilangan tiga 
angka.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak yang berjudul 
”Pergi Belajar.”

 3. Bahasa Indonesia : membuat karangan sederhana 
dengan kalimat yang jelas 
dan runtut dengan tema 
kebersihan lingkungan.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : pembagian bilangan tiga 

angka.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.
 3. Bahasa Indonesia : karangan sederhana.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa. 
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang pembagian yang sering terjadi melalui 
kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru memberikan review terhadap materi pembagian.
 b. Guru memberikan beberapa soal di papan tulis kemudian meminta 

siswa untuk maju ke depan kelas mengerjakan soal-soal tersebut.  
Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami 
materi.

 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas seperti yang terdapat 
di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 5-� di sekolah, 
kemudian untuk tugas yang terdapat di halaman � dikerjakan di 
rumah.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar sebelum menyanyikan lagu yang 

berjudul ”Pergi Sekolah.”
 b. Guru meminta siswa untuk mengikuti lagu yang berjudul ”Pergi 

Sekolah.”
 c. Guru meminta kepada siswa untuk maju ke depan kelas dan 

saat menyanyikan lagu tersebut, siswa diminta untuk melakukan 
gerakan yang sesuai dengan isi syair lagu tersebut.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang tema 

kebersihan lingkungan.
 b. Guru mengadakan tanya jawab apa saja yang dapat dilakukan 

untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya.
 c. Guru meminta kepada siswa untuk membuat pokok-pokok pikiran 

yang terdapat dalam sebuah karangan yang bertemakan tentang 
kebersihan lingkungan.

 d. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah karangan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu subtema yang 
telah dijelaskan terdapat keterkaitan antarmata pelajaran.



1�� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, halaman 5-�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab apa saja yang dapat dilakukan untuk 

menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya.
2. Unjuk kerja
 a. Guru memberikan beberapa soal di papan tulis kemudian 

meminta siswa untuk maju ke depan kelas mengerjakan soal-soal 
tersebut.  

 b. Guru meminta kepada siswa untuk maju ke depan kelas dan 
saat menyanyikan lagu tersebut, siswa diminta untuk melakukan 
gerakan yang sesuai dengan isi syair lagu tersebut.

3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas seperti yang terdapat 

di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 5-� di sekolah, 
kemudian untuk tugas yang terdapat di halaman � dikerjakan di 
rumah.

 b. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah karangan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Matematika   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �1    
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Berbelanja ke Pasar Tradisional
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan 

tidak sehat berdasarkan pengamatan.
Matematika : melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga 

angka (masih bersifat pengulangan dari kelas kelas � 
yaitu perkalian yang hasilnya bilangan dua angka).

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu membedakan ciri-ciri lingkungan 

sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan 
pengamatan.

 2. Matematika : siswa mampu melakukan perkalian yang hasilnya 
bilangan tiga angka (masih bersifat pengulangan 
dari kelas kelas � yaitu perkalian yang hasilnya 
bilangan dua angka).

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak 

sehat.
 2. Matematika : perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang kejadian 

sehari-hari yang berhubungan dengan kondisi lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat.



�00 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati Gambar 3.5 dan Gambar 3.� 

buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 13 dan 14, kemudian 
mengomentari kedua gambar tersebut melalui catatan di buku 
mereka.

 b. Guru juga meminta siswa untuk membaca materi yang terdapat di 
halaman 13-14

 c. Guru meminta perwakilan siswa untuk membacakan bagaimana 
komentar mereka mengenai kedua gambar di depan kelas.

 d. Guru juga meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat 
di Buku Aktivitasku Tematik halaman �.

 e. Guru menjelaskan bagaimana ciri-ciri lingkungan pasar yang sehat 
dan tidak sehat.

 f. Guru menjelaskan alasan mengapa kondisi lingkungan pasar yang 
sehat lebih disukai daripada kondisi lingkungan pasar yang tidak 
sehat.

 g. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 
Buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 14-15.

 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar kepada siswa dengan bercerita yang 

berhubungan dengan perkalian. Pada saat pengenalan ini guru 
memberikan review terhadap materi perkalian dasar seperti yang 
terdapat di halaman 1� Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
3B.

 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan perkalian dasar seperti 
yang terdapat di Aktivitasku 3.� halaman 1�.

 c. Guru menjelaskan mengenai sifat komutatif pada perkalian.
 d. Guru mengadakan tanya jawab untuk memperdalam pengetahuan 

materi tentang sifat komutatif.
 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas seperti yang terdapat 

di Aktivitasku 3.�. di halaman 1�.
 f. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah sesuai 

yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 10.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

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

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

 d. 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
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B, Penerbit Ganeca Excat, 

halaman 13-1�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab untuk memperdalam pengetahuan 

materi tentang sifat komutatif.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta perwakilan siswa untuk membacakan bagaimana 

komentar mereka mengenai kedua gambar di depan kelas.
3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan perkalian dasar seperti 

yang terdapat di Aktivitasku 3.� halaman 1�.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas seperti yang terdapat 

di Aktivitasku 3.�. di halaman 1�.
 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 

Buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 14-15.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan PKn  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��   
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Berbelanja ke Pasar Tradisioanal
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  PKn : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : melakukan perkalian bilangan tiga angka (masih 

bersifat pengulangan dari kelas kelas � yaitu 
perkalian yang hasilnya bilangan dua angka).

PKn : mengenal dan melaksanakan aturan-aturan yang 
berlaku di lingkungan masyarakat.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu melakukan perkalian bilangan tiga 

angka (masih bersifat pengulangan dari kelas 
kelas � yaitu perkalian yang hasilnya bilangan dua 
angka).

 2. PKn : siswa mampu mengenal dan melaksanakan aturan-
aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat 
yaitu lingkungan pasar.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : perkalian bilangan tiga angka.
 2. PKn : aturan-aturan yang berlaku di lingkungan 

masyarakat.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja, tanya jawab, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
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 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang perkalian yang ada hubungannya dengan 
kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal tentang 

perkalian bilangan tiga angka. Hal yang dapat dilakukan yaitu 
dengan cara penyelesaian dengan penjumlahan berulang dan 
dengan cara susun ke bawah.

 b. Guru memberikan beberapa contoh lalu meminta siswa untuk maju 
ke depan kelas untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan 
cara menyelesaiakan perkalian bilangan tiga angka. Pada saat 
siswa mengalami kesulitan, guru dapat membimbingnya.

 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas, baik soal/tugas 
yang dikerjakan di sekolah maupun di rumah. Untuk itu, guru 
dapat menggunakan soal-soal di Buku Aku Senang Belajar Tematik 
Jilid 3B di Aktivitasku 3.� dan di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B 
halaman 11.

 PKn
 a. Guru memberikan pengantar tentang kondisi suatu lingkungan pasar 

yang sangat kotor di suatu tempat. Dalam cerita tersebut, guru 
menyebutkan apa yang dilakukan para pedagang atau pengunjung 
pasar di lingkungan pasar tersebut.

 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa hal-hal apa saja yang 
dilakukan pedagang atau pengunjung pasar sehingga kondisi pasar 
jadi kotor.

 c. Guru menjelaskan beberapa aturan yang harus dipatuhi supaya 
kondisi lingkungan pasar menjadi bersih.

 d. Guru menjelaskan untuk terwujudnya kebersihan lingkungan, diperlukan 
peran serta dan kesadaran dari semua unsur masyarakat.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang sudah dibuat 
guru berhubungan dengan materi tentang kondisi kebersihan 
lingkungan pasar.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.
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 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 1�-1�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa hal-hal apa saja yang 

dilakukan pedagang atau pengunjung pasar sehingga kondisi pasar 
jadi kotor.

2. Unjuk kerja
 Guru memberikan beberapa contoh lalu meminta siswa untuk maju 

ke depan kelas untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan 
cara menyelesaiakan perkalian bilangan tiga angka.

3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas, baik soal/tugas 

yang dikerjakan di sekolah maupun di rumah.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang sudah dibuat 

guru berhubungan dengan materi tentang kondisi kebersihan 
lingkungan pasar.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Matematika  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �3     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Berbelanja ke Pasar Tradisioanal
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 mneit
  Matematika : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan 

tidak sehat melalui pengamatan.
Matematika : melakukan perkalian bilangan tiga angka (masih 

bersifat pengulangan dari kelas kelas � yaitu 
perkalian yang hasilnya bilangan dua angka).

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu membedakan ciri-ciri lingkungan 

sehat dan lingkungan tidak sehat melalui 
pengamatan yaitu lingkungan pasar.

 2. Matematika : siswa mampu melakukan perkalian yang hasilnya 
bilangan dua angka, khususnya mempelajari 
sifat-sifat perkalian, yaitu sifat asosiatif dan sifat 
perkalian jika dikalikan dengan angka 0 dan 1.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkaungan tidak 

sehat.
 2. Matematika : perkalian bilangan tiga angka.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis.

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
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 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita untuk memasuki 
materi tentang kesehatan lingkungan, terutama kesehatan/
kebersihan lingkungan pasar.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Jika memungkinkan, guru bersama-sama siswa mengadakan 

kunjungan ke pasar tradisional. Pada saat itu siswa diminta untuk 
memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan pasar, apakah 
termasuk lingkungan pasar yang sehat atau tidak. Jika tidak 
mungkin, guru sebaiknya mempersiapkan dua gambar pasar, satu 
gambar dengan kondisi pasar yang bersih dan satu pasar lagi 
dengan kondisi lingkungan tidak sehat.

 b. Guru meminta siswa untuk membuat laporan hasil pengamatan 
kemudian mempresentasikannya ke depan kelas.

 c. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan bagaimana 
kondisi lingkungan pasar yang mereka amati.

 d. Guru mengadakan tanya jawab hal-hal apa yang menyebabkan 
kondisi pasar menjadi kotor atau terjaga kebersihannya.

 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas seperti yang terdapat di 
buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �.

 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang perkalian, 

khususnya tentang sifat asosiatif.
 b. Guru menjelaskan bahwa dalam operasi perkalian, berlaku sifat 

asosiatif. Guru memberikan contoh bentuk sifat perkalian asosiatif.
 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 

dengan materi sifat asosiatif, kemudian meminta siswa untuk 
mengerjakan secara bergantian ke depan kelas.

 d. Guru menjelaskan sifat perkalian yang lain yaitu jika suatu bilangan 
dikalikan dengan angka 1 dan 0.

 e. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-
soal yang diberikan guru di papan tulis.

 f. Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan 
guru untuk dikerjakan di rumah. Guru juga meminta siswa untuk 
mengerjakan tugas yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 
B halaman 1�.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.
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 b. 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.

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

 d. 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. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 1�-�1.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

� dan 10.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab hal-hal apa yang menyebabkan kondisi 

pasar menjadi kotor atau terjaga kebersihannya.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal-

soal yang diberikan guru di papan tulis.
3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk membuat laporan hasil pengamatan 

kemudian mempresentasikannya ke depan kelas.
 b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas seperti yang terdapat di 

buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �.
 c. Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan 

guru untuk dikerjakan di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �4      
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Berbelanja ke Pasar Tradisional (Matematika) dan 

Bersih Pangkal Sehat (IPA dan Bahasa Indonesia)
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit 
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : melakukan pembagian bilangan tiga angka (masih 

bersifat pengulangan dari kelas kelas � yaitu 
pembagian bilangan dua angka).

IPA : mendeskripsikan kondisi lingkungan yang 
berpengaruh terhadap kesehatan dan menjelaskan 
cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar.

Bahasa Indonesia : menjawab pertanyaan berdasarkan cerita yang 
dibaca  secara lisan.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu melakukan pembagian bilangan 

tiga angka (masih bersifat pengulangan dari 
kelas kelas � yaitu pembagian bilangan dua 
angka).

 2. IPa : siswa mampu mendeskripsikan kondisi lingkungan 
yang berpengaruh terhadap kesehatan dan 
menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan 
sekitar.

 3. Bahasa Indonesia : siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan 
cerita yang dibaca secara lisan.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : pembagian bilangan tiga angka.
 2. IPa : kondisi lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kesehatan dan cara menjaga 
kesehatan lingkungan sekitar.

 3. Bahasa Indonesia : cerita yang dibaca secara lisan.
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III. Metode Pembelajaran
 Tes lisan, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita untuk memasuki 

materi tentang materi pembagian yang sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru menjelaskan cara penyelesaian soal pembagian yaitu dengan 

cara pengurangan berulang dan cara susun ke bawah di papan 
tulis.

 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyelesaikan 
soal contoh di papan tulis yang telah disiapkan guru. Pada saat 
siswa mengalami kesulitan, guru dapat membimbing siswa.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal yang berhubungan 
dengan materi pembagian, baik yang terdapat di buku Aku Senang 
Belajar Tematik jilid 3B halaman �3 dan di buku Aktivitasku Tematik 
Jilid 3B halaman 1�.

 IPa
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang kesehatan 

lingkungan sekitar.
 b. Guru meminta siswa membaca bacaan yang terdapat di Buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �4-�5.
 c. Guru menjelaskan kondisi lingkungan bagaimana yang berpengaruh 

terhadap kesehatan dan menjelaskan cara menjaga kesehatan 
lingkungan sekitar.

 d. Guru menjelaskan tentang beberapa jenis hewan yang sering 
menimbulkan penyakit karena kita tidak menjaga kesehatan/
kebersihan lingkungan.

 e. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa cara apa yang telah 
dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan 
sekitar.

 f. Guru menanyakan apa akibatnya jika masyarakat tidak menjaga 
kesehatan/kebersihan lingkungan sekitar.
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 g. Guru mengadakan tes lisan sesuai dengan beberapa pertanyaan 
yang terdapat di Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 
�5.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru bercerita tentang suatu hewan yaitu nyamuk yang sering 

menimbulkan penyakit karena lingkungan kita tidak terjaga 
kebersihannya.

 b. Guru menyambungkan materi hewan nyamuk tersebut dengan tugas 
yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 13.

 c. Guru meminta � siswa bekerja sama. Satu siswa membaca cerita 
yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 13, 
sementara siswa lainnya mendengarkan.

 d. Guru meminta siswa yang bertugas mendengarkan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di bawah bacaan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman �1-�5.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 

1�-13.

VI. Penilaian
1. Tes lisan
 a. Guru mengadakan tes lisan sesuai dengan beberapa pertanyaan 

yang terdapat di Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 
�5.

 b. Guru meminta siswa yang bertugas mendengar untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di bawah bacaan.
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2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal 

contoh di papan tulis yang telah disiapkan guru.
3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan 

materi pembagian.
4. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa cara apa yang telah 

dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan 
sekitar.

 b. Guru menanyakan apa akibatnya jika masyarakat tidak menjaga 
kesehatan/kebersihan lingkungan sekitar.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �5   
Tema : Gotong Royong
Subtema  :  Bersih Pangkal Sehat
Alokasi Waktu :  � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap 

kesehatan dan menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan 
sekitar.

I. Tujuan Pembelajaran
 IPa : siswa mampu mendeskripsikan kondisi lingkungan yang 

berpengaruh terhadap kesehatan dan menjelaskan cara 
menjaga kesehatan lingkungan sekitar.

II. Materi Pembelajaran 
 IPa : Kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan 

dan kesehatan lingkungan sekitar.

III. Metode Pembelajaran
 Survei, tes tertulis, dan tanya jawab 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang kondisi 

kesehatan lingkungan sekitar.
 b. Guru membentuk kelompok untuk melakukan survei ke lapangan.

2. Kegiatan inti
 a. Siswa yang dibimbing oleh guru melakukan tugas lapangan 

yaitu survei ke petugas kesehatan setempat untuk mendapatkan 
informasi tentang pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan 
tubuh.

 b. Sebelum pergi, guru berpesan supaya siswa bersikap sopan saat 
melakukan kunjungan ke nara sumber dan membuat beberapa 
daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada nara sumber 
berhubungan dengan materi yang sedang diajarkan.
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 c. Guru meminta siswa untuk aktif bertanya kepada nara sumber 
berhubungan dengan pertanyaan yang telah disusun dan hal-hal 
lain yang berhubungan dengan materi yang sedang diajarkan.

 d. Guru meminta siswa supaya membuat laporan setelah melakukan 
kunjungan ke nara sumber.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan.
 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.
V. sarana
 Tempat yang berhubungan dengan balai kesehatan untuk melakukan 

kunjungan.
VI. Penilaian
1. survei
 Siswa yang dibimbing oleh guru melakukan tugas lapangan yaitu 

survei ke petugas kesehatan setempat untuk mendapatkan informasi 
tentang pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan tubuh.

2. Tanya jawab
 Guru meminta siswa untuk aktif bertanya kepada nara sumber 

berhubungan dengan pertanyaan yang telah disusun dan hal-hal lain 
yang berhubungan dengan materi yang sedang diajarkan.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa supaya membuat laporan setelah melakukan 

kunjungan ke nara sumber.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan IPS  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Bersih Pangkal Sehat
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  IPS : 3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap 

kesehatan dan menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan 
sekitar.

IPS : membuat denah dan peta lingkungan rumah

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan kondisi lingkungan yang 

berpengaruh terhadap kesehatan dan menjelaskan cara 
menjaga kesehatan lingkungan sekitar.

 2. IPs : siswa mampu membuat denah dan peta lingkungan 
rumah.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa  : kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan 

dan kesehatan lingkungan sekitar.
 2. IPs : denah dan peta.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja, tanya jawab, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bertanya bagaimana hasil 

survei masing-masing kelompok yang dilakukan siswa pada sehari 
sebelumnya.
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil masing-masing 

kelompok terhadap berbagai pertanyaan yang telah diajukan 
kemarin ke depan kelas.

 b. Guru menyimpulkan hasil survei dari semua kelompok.
 c. Guru menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan kondisi 

lingkungan bagaimana yang berpengaruh terhadap kesehatan dan 
bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar supaya kita 
dapat hidup sehat.

 IPs
 a. Guru memberikan pengantar tentang denah rumah, misalnya 

ke mana arah suatu rumah menghadap, terdapat bagian-bagian 
atau ruang-ruang apa saja yang terdapat di dalam rumah, dan 
sebagainya.

 b. Guru menjelaskan bagaimana cara membuat denah dan peta 
rumah.

 c. Guru menjelaskan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat 
ingin membuiat denah atau peta rumah.

 d. Guru memberikan contoh kepada siswa bagaimana cara membuat 
denah dan peta rumah.

 e. Guru meminta siswa untuk membuat denah dan peta rumah sesuai 
dengan petunjuk yang diberikan. Guru menganjurkan supaya siswa 
membuat denah rumah di buku gambar kemudian diwarnai.

 f. Guru memberikan tugas seperti yang terdapat di buku Aktivitasku 
Tematik Jilid 3B halaman 14.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.



�1� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar dan alat mewarnai
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

��.
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

14.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil masing-masing 

kelompok terhadap berbagai pertanyaan yang telah diajukan kemarin 
ke depan kelas.

2. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk membuat denah dan peta rumah sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan. Guru menganjurkan supaya siswa 
membuat denah rumah di buku gambar kemudian diwarnai.

 b. Guru memberikan tugas seperti yang terdapat di buku Aktivitasku 
Tematik Jilid 3B halaman 14.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��      
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Bersih Pangkal Sehat
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Bahasa Indonesia : melakukan sesuatu berdasarkan pen-

jelasan yang disampaikan secara 
lisan.

Seni Budaya dan Keterampilan : membuat produk karya seni yaitu 
gambar arah mata angin.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu melakukan 

sesuatu berdasarkan penjelasan 
yang disampaikan secara lisan.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu membuat 
produk karya seni yaitu 
gambar arah mata angin.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : penjelasan yang disampaikan 

secara lisan.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : gambar arah mata angin.

III. Metode Pembelajaran
 Tes lisan, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar kepada siswa dengan bercerita yang di 

dalamnya dibahas mengenai denah atau peta.
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2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru meminta siswa untuk membaca bacaan yang terdapat di buku 

Aku senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��-��.
 b. Guru menjelaskan bahwa dari penjelasan singkat secara lisan 

mengenai suatu hal misalnya mengenai posisi dan kondisi rumah 
maka si pendengar dapat membuat suatu denah rumah tersebut.

 c. Guru memberikan sebuah contoh bagaimana sebuah penjelasan 
yang disampaikan secara lisan dapat ditanggapi orang lain untuk 
melakukan suatu hal.

 d. Guru meminta seorang siswa maju ke depan kelas kemudian 
diminta untuk menceritakan secara lisan arah rumah dan ruangan-
ruangan yang terdapat di rumahnya. Sementara itu, siswa lainnya 
membuat denah atau peta rumah yang dimaksud.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas Aktivitasku yang 
terdapat di halaman �� buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.

 f. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah seperti 
yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 14.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar bahwa pada saat kita membuat suatu 

denah atau peta rumah, kita selalu berhubungan dengan arah mata 
angin.

 b. Guru mengadakan tanya jawab tentang arah mata angin kepada 
siswa.

 c. Guru menjelaskan bahwa supaya kita selalu ingat terhadap arah 
mata angin, kita dapat membuat suatu produk berupa arah mata 
angin.

 d. Sehari sebelumnya, guru meminta siswa untuk mempersiapkan 
beberapa peralatan yang digunakan untuk membuat arah mata 
angin, yaitu buku gambar atau kertas karton, kertas putih, alat 
mewarnai, lem, penggaris, jangka, gunting, dan spidol.

 e. Guru menjelaskan langkah-langkah membuat produk arah mata 
angin seperti yang tertera di bawah ini.

 - Buatlah suatu lingkaran dengan diameter sebesar 15 cm.
 - Buatlah sebuah pola arah mata angin sesuai yang dicontohkan 

oleh guru.
 - Tuliskan semua arah mata angin yaitu dengan simbol U (mewakili 

arah Utara), simbol T (mewakili arah Timur), simbol S (mewakili 
arah Selatan), dan simbol B (mewakili arah Barat).

 - Berilah warna yang berbeda untuk masing-masing arah sesuai 
petunjuk guru.
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 -  Siswa dapat menggunting pola arah mata angin yang telah 
dibuatnya kemudian menempelkannya di atas buku gambar atau 
kertas karton.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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 dan bahan yang diperlukan untuk membuat produk arah mata 

angin.
2. sumber Belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.
 b. Buku Aktivitasku tematik, jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

14.

VI. Penilaian     
1. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk membuat produk berupa gambar arah mata 

angin.
2. Tes lisan
 Guru meminta seorang siswa maju ke depan kelas kemudian diminta 

untuk menceritakan secara lisan arah rumah dan ruangan-ruangan 
yang terdapat di rumahnya.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas Aktivitasku yang 

terdapat di halaman �� buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.
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4. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab tentang arah mata angin kepada 

siswa.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Bersih Pangkal Sehat
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mendiskripsikan kondisi lingkungan yang 

berpengaruh terhadap kesehatan.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mendiskripsikan 

kondisi lingkungan yang 
berpengaruh terhadap kesehatan.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mmapu menyanyikan lagu 
anak-anak yang berhubungan 
dengan kebersihan lingkungan 
yaitu ”Nyamuk Nakal.”

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : kondisi lingkungan yang 

berpengaruh terhadap 
kesehatan.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan unjuk kerja

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
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memasuki materi tentang kesehatan lingkungan yang berhubungan 
dengan kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru menyetelkan tayangan iklan masyarakat tentang cara 

mencegah penyakit demam berdarah atau jenis penyakit lainnya, 
misalnya flu burung.

 b. Guru mengadakan tanya jawab tentang isi tayangan iklan yang 
dihubungkan dengan kesehatan lingkungan.

 c. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bagaimana cara 
mengatasi beberapa jenis penyakit yang sering timbul di lingkungan 
masyarakat, sesuai dengan yang terdapat di dalam tayangan 
iklan.

 d. Guru bersama siswa menyimpulkan isi tayangan iklan yang 
dihubungkan dengan kesehatan lingkungan.

 e. Guru meminta siswa untuk mencari informasi tambahan dari 
berbagai sumber misalnya majalah, koran, atau buku tentang 
kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Berbagai 
info itu kemudian dibuat kliping. Hal itu dapat dikerjakan di rumah 
sebagai pekerjaan rumah.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar untuk memasuki materi tentang 

menyanyikan sebuah lagu yang berjudul ”Nyamuk Nakal.”
 b. Jika memungkinkan, guru menyiapkan VCD/DVD player untuk 

menyetelkan lagu yang berjudul ”Nyamuk Nakal.”
 c. Guru bersama-sama siswa menyanyikan lagu yang berjudul ”Nyamuk 

Nakal.” Untuk lebih menghidupkan suasana, guru meminta siswa 
untuk menari mengikuti irama/musik yang ada.

 d. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas menyanyikan 
lagu yang berjudul ”Nyamuk Nakal” dan mengiringinya dengan 
menggerakkan tubuh mereka.

 
3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

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

 d. Berdoa dan pulang. 
 
V. sarana dan sumber Belajar
 VCD/DVD player atau tape recorder dan kaset

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab tentang isi tayangan iklan yang 

dihubungkan dengan kesehatan lingkungan.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bagaimana cara 

mengatasi beberapa jenis penyakit yang sering timbul di lingkungan 
masyarakat, sesuai dengan yang terdapat di dalam tayangan 
iklan.

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

lagu yang berjudul ”Nyamuk Nakal” dan mengiringinya dengan 
menggerakkan tubuh mereka.

 b. Siswa membuat kliping tentang berbagai informasi kondisi 
lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��    
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Bersih Pangkal Sehat
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPS : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPS : membuat denah dan peta lingkungan sekolah.
Bahasa Indonesia : melaksanakan sesuatu berdasarkan penjelasan yang 

disampaikan secara lisan.
Bahasa Inggris : melafalkan arah mata angin dalam bahasa Inggris. 

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPs : siswa mampu membuat denah dan peta 

lingkungan sekolah.
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu melaksanakan sesuatu 

berdasarkan penjelasan yang disampaikan 
secara lisan.

 3. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan arah mata angin 
dalam bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPs : denah dan peta lingkungan sekolah.
 2. Bahasa Indonesia : penjelasan yang disampaikan secara 

lisan.
 3. Bahasa Inggris : arah mata angin.

III. Metode Pembelajaran
 Tes lisan, unjuk kerja, dan tes tertulis
IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar tentang denah sekolah, misalnya 



��5Untuk SD kelas 3 Semester 1

ke mana arah suatu rumah menghadap, terdapat bagian-bagian 
atau ruang-ruang apa saja yang terdapat di dalam sekolah, dan 
sebagainya.

2. Kegiatan inti
 IPs
 a. Guru menjelaskan bagaimana cara membuat denah dan peta 

rumah.
 b. Guru menjelaskan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat 

ingin membuat denah atau peta sekolah.
 c. Guru memberikan contoh kepada siswa bagaimana cara membuat 

denah dan peta sekolah.
 d. Guru meminta siswa untuk membuat denah dan peta sekolah 

mereka sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Guru menganjurkan 
supaya siswa membuat denah sekolah di buku gambar kemudian 
diwarnai.

 e. Guru memberikan tugas seperti yang terdapat di buku Aktivitasku 
Tematik Jilid 3B halaman 15.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru menjelaskan bahwa dari penjelasan singkat secara lisan 

mengenai suatu hal misalnya mengenai posisi dan kondisi sekolah 
maka si pendengar dapat membuat suatu denah rumah tersebut.

 b. Guru memberikan sebuah contoh bagaimana sebuah penjelasan 
yang disampaikan secara lisan dapat ditanggapi orang lain untuk 
melakukan suatu hal.

 c. Guru meminta seorang siswa maju ke depan kelas kemudian 
diminta untuk menceritakan secara lisan arah sekolah dan ruangan-
ruangan yang terdapat di sebuah sekolah. Sementara itu, siswa 
lainnya membuat denah atau peta sekolah tersebut.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar bahwa untuk membuat denah atau 

peta, kita selalu menggunakan arah mata angin.
 b. Guru memberikan contoh bagaimana cara melafalkan nama arah 

mata angin dalam bahasa Inggris.
 c. Guru meminta siswa untuk mengikuti melafalkan arah mata angin 

dalam bahasa Inggris.
 d. Guru meminta satu orang secara bergantian maju ke depan kelas 

kemudian dia menghadap ke utara sambil menyebutkan ke arah 
mana dia menghadap tapi dalam bahasa Inggris, dan begitu juga 
dengan arah seterusnya.
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 e. Sebagai variasi guru menggunakan Gambar 3.11 untuk menunjukkan 
letak suatu tempat berada di sebelah gedung apa tetapi dalam 
bahasa Inggris.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang. 
V. sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

15.
VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk membuat denah dan peta sekolah 

mereka sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Guru menganjurkan 
supaya siswa membuat denah sekolah di buku gambar kemudian 
diwarnai.

 b. Guru meminta satu orang secara bergantian maju ke depan kelas 
kemudian dia menghadap ke utara sambil menyebutkan ke arah 
mana dia menghadap tapi dalam bahasa Inggris, dan begitu juga 
dengan arah seterusnya.

2. Tes lisan
 Guru meminta seorang siswa maju ke depan kelas kemudian diminta 

untuk menceritakan secara lisan arah sekolah dan ruangan-ruangan 
yang terdapat di sebuah sekolah. Sementara itu, siswa lainnya 
membuat denah atau peta sekolah tersebut.

3. Tes tertulis
 Guru memberikan tugas seperti yang terdapat di buku Aktivitasku 

Tematik Jilid 3B halaman 15.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �0     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Bersih Pangkal Sehat
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Bahasa Indonesia : menjelaskan isi teks (100-150 kata) 

melalui membaca intensif.
Seni Budaya dan Keterampilan : menjelaskan simbol dalam karya seni 

rupa dua dimensi dan menunjukkan 
sikap apresiatif terhadap simbol dalam 
karya seni rupa dua dimensi.

Bahasa Inggris : menanyakan letak atau lokasi suatu 
tempat dalam bahasa Inggris.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu menjelaskan isi 

teks (100-150 kata) melalui 
membaca intensif suatu artikel 
misalnya tentang korban demam 
berdarah atau flu burung dan 
alasan mengapa hal itu terjadi 
di lingkungannya.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menjelaskan 
simbol dalam karya seni rupa dua 
dimensi dan menunjukkan sikap 
apresiatif terhadap simbol dalam 
karya seni rupa dua dimensi.

 3. Bahasa Inggris : siswa mampu menanyakan 
letak atau lokasi suatu tempat 
dalam bahasa Inggris.
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II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : membaca intensif.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : simbol dalam karya seni rupa 

dua dimensi 
 3. Bahasa Inggris : letak atau lokasi suatu tempat. 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang penyakit 

demam berdarah atau flu burung yang sering terjadi di lingkungan 
sekitar.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru menyiapkan artikel dari sebuah koran atau majalah, misalnya 

sebagai berikut.

Demam Berdarah di Indonesia, Terbesar setelah 
Thailand

Jakarta, Sinar Harapan
 Kasus penyakit demam berdarah di Indonesia termasuk terbesar di 
dunia setelah Thailand. Setiap tahunnya, sejak penyakit ini ditemukan pada 
tahun 1��� hingga tahun 1���, rata-rata 1� ribu penderita mesti dirawat. 
Dan dari jumlah tersebut, sekitar �00 sampai �50 penderita meninggal 
dunia. 
 Kasus Luar Biasa (KLB) demam berdarah terjadi di Indonesia, tepatnya 
di Jakarta, pada tahun 1��� yang mencapai angka penderita 15.45� dan 
angka kematian 134 orang. Penyakit demam berdarah merupakan penyakit 
siklus lima tahunan. Dikhawatirkan kasus pada tahun 1��� kembali terulang 
tahun ini, mengingat angka penderita demam berdarah dari Januari sampai 
Mei �003 ini sudah mencapai 5.�00 penderita dengan angka kematian 3� 
orang. Angka ini �,5 kali lipat dari tahun sebelumnya yang penderitanya 
mencapai angka 5.4�4 dengan angka kematian 35 orang.
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       Sedikitnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk menghambat 
penyebaran demam berdarah, membuat kalangan swasta tergerak untuk 
turut melakukan penanggulangan.
 Perusahaan tersebut meluncurkan Gerakan Anti Demam Berdarah 
yang mulai dilaksanakan pada awal Mei lalu, lewat program penyemprotan 
dan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah. Cara hidup bersih tidak 
hanya untuk diajarkan tetapi dicontohkan agar para siswa mengerti dan 
juga dapat melaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
 Penyakit demam berdarah terjadi karena gigitan dari nyamuk Aedes 
Aegypti yang bersarang di air yang tergenang, seperti di air bak mandi, 
air vas bunga, pot tanaman, sangkar burung dan di tempat-tempat yang 
menjadi tampungan air. Nyamuk ini merupakan jenis nyamuk elite, karena 
biasanya nyamuk Aedes Aegypti meninggalkan jentik-jentiknya di air-air 
yang bersih. 
 Ciri-ciri nyamuk penyebab demam berdarah ini adalah kaki dan 
tangannya berwarna belang-belang hitam putih. Keberadaan nyamuk ini 
perlu diwaspadai oleh orang yang sering tidur siang, biasanya nyamuk ini 
menggigit pada pagi dan siang hari. 
 Selain penyakit demam berdarah, nyamuk ini juga penyebab dari 
penyakit Chikungunya, penyakit yang hampir mirip dengan demam 
berdarah. Hanya saja penyakit chikungunya disertai dengan nyeri pada 
persendian terutama pergelangan kaki, tangan, pinggul dan jari kaki.
 Demam berdarah rentan terjadi pada usia balita hingga anak-anak. 
Gejala demam berdarah didahului dengan demam yang tinggi di atas 
3� derajat Celcius selama kurang lebih satu minggu, muncul bintik-
bintik merah pada kulit, sakit kepala, mual muntah, yang terkadang 
disertai dengan mimisan dan feses encer merah kehitaman dan jumlah 
trombositnya menurun. Jika melihat gejala ini, sebaiknya penderita harus 
banyak minum air putih, bisa juga ditambahkan garam atau gula untuk 
meningkatkan elektrolit pada tubuh.(es)
 sumber  : www.sinarharapan.co.id
 
 b. Guru meminta siswa membaca artikel tersebut secara bergantian 

per paragraf.
 c. Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan 

kepada siswa.
 d. Guru menjelaskan isi bacaan dan memberikan penekanan pada 

beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.
 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar bahwa pada saat kita di jalan raya 

maka sering dijumpai berbagai rambu-rambu lalu lintas.
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 b. Guru menjelaskan bahwa gambar rambu-rambu yang terdapat di 
jalan raya merupakan bentuk gambar seni rupa dua dimensi.

 c. Guru memperkenalkan beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas 
yang sering dijumpai di jalan raya.

 d. Guru menjelaskan arti beberapa rambu-rambu yang sering kita 
jumpai di jalan raya.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas Aktivitasku 3.1� di 
halaman 3� Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit 
Ganeca Exact.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar bahwa jika kita bepergian ke suatu 

tempat, kita sering kali menanyakan letak suatu tempat kepada 
orang lain. Sekarang akan dijelaskan bagaimana cara menanyakan 
letak suatu tempat kepada orang lain dalam bahasa Inggris.

 b. Guru memberikan contoh bagaimana cara menanyakan suatu 
tempat dalam bahasa Inggris dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas seperti yang terdapat di 
Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 31 Aktivitasku 
3.15. Caranya dua siswa maju ke depan kelas kemudian satu 
siswa melafalkan dalam bahasa Inggris dan siswa lainnya 
menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Lebih baik, jika satu 
siswa lainnya menjawab lokasi tersebut sesuai dengan arahnya.  
Hal ini perlu pengembangan dari guru dengan menggunakan 
beberapa buku referensi lain.

 d. Guru juga meminta siswa untuk mengerjakan tugas di halaman 
1� Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B sebagai tugas pekerjaan 
rumah.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang. Sebagai variasi, guru dapat memberikan 
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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
 Majalah, koran, atau buku-buku referensi yang berkaitan dengan 

subtema yang diajarkan.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman ��-3�.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3 Penerbit Ganeca Exact B halaman 

1�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan yang 

berjudul ”Demam Berdarah di Indonesia, Terbesar setelah Thailand” 
kepada siswa.

2. Unjuk kerja
 Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas kemudian satu siswa 

melafalkan dalam bahasa Inggris dan siswa lainnya menerjemahkannya 
dalam bahasa Indonesia.

3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas Aktivitasku 3.1� di 

halaman 3� Buku Aku Senang Belajar Tematik Penerbit Ganeca 
Exact Jilid 3B.

 b. Guru juga meminta siswa untuk mengerjakan tugas di halaman 
1� Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B sebagai tugas pekerjaan 
rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �1      
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Bersih Pangkal Sehat
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Seni Budaya dan Keterampilan : menunjukkan sikap apresiatif terhadap 

simbol dalam karya seni rupa dua 
dimensi.

I. Tujuan Pembelajaran
 seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menunjukkan 

sikap apresiatif terhadap simbol 
dalam karya seni rupa dua 
dimensi yaitu membuat mozaik 
gambar rambu lalu lintas.

II. Materi Pembelajaran 
 seni Budaya dan Keterampilan : simbol dalam karya seni rupa 

dua dimensi.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar bahwa pada saat kita di jalan raya dan 

menjumpai banyak rambu-rambu lalu lintas, sebenarnya rambu-rambu 
tersebut merupakan bentuk karya seni rupa dua dimensi.

2. Kegiatan inti
 a. Guru meminta siswa menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk 

membuat mozaik rambu-rambu lalu lintas. Sehari sebelumnya guru 
sudah memberi tahu alat dan bahan yang harus dibawa.

 b. Guru menjelaskan langkah kerja yang harus dilakukan untuk 
membuat mozaik.

 c. Guru meminta siswa untuk membuat produk mozaik rambu-rambu 
lalu lintas.
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 d. Guru membimbing siswa saat proses membuat mozaik sampai 
siswa selesai.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru memberikan review ulang terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan di hari itu.
 b. Guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah melakukan 

semua kegiatan tersebut.
 c. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat mozaik.
2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 

1�.

VI. Penilaian
 Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk membuat produk berupa mozaik rambu-

rambu lalu lintas.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Awas Bahaya Banjir
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kesehatan dan menjelaskan cara menjaga 
kesehatan lingkungan sekitar.

Bahasa Indonesia : memberikan tanggapan dan saran sederhana 
terhadap suatu masalah dengan menggunakan 
kalimat yang runtut dan pilihan kata yang tepat.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan kondisi 

lingkungan yang berpengaruh terhadap 
kesehatan dan menjelaskan cara menjaga 
kesehatan lingkungan sekitar.

 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu memberikan tanggapan dan 
saran sederhana terhadap suatu masalah 
dengan menggunakan kalimat yang runtut 
dan pilihan kata yang tepat.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : kondisi lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kesehatan.
 2. Bahasa Indonesia : tanggapan dan saran sederhana. 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis
IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
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 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang kondisi 
banjir yang sering terjadi di beberapa wilayah.

2. Kegiatan inti
 IPa  
 a. Guru meminta siswa untuk memperhatikan Gambar 3.14 di buku 

Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 33. Setelah itu, guru 
meminta siswa untuk berkomentar tentang gambar.

 b. Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan yang terdapat 
di bawah gambar yaitu tentang gangguan kesehatan lingkungan 
yang antara lain disebabkan oleh banjir dan pencemaran udara.

 c. Guru menjelaskan beberapa gangguan kesehatan misalnya banjir 
dan pencemaran. Hal yang menjadi topik pembicaraan tentang 
banjir misalnya apa yang menyebabkan banjir, apa akibat yang 
ditimbulkan karena banjir, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan 
karena banjir, dan sebagainya. Pada saat menjelaskan tentang 
pencemaran udara, guru menjelaskan apa saja yang menimbulkan 
pencemaran udara, bagaimana cara mengatasi pencemaran udara, 
dan sebagainya.

 d. Guru juga mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi 
materi yaitu tentang banjir dan pencemaran udara.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar tentang suatu kondisi lingkugan yang 

sering terlihat di lingkungan sekitar kita, misalnya got yang mampat 
atau tempat sampah yang penuh dengan tumpukan sampah yang 
bau.

 b. Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat di Gambar 
3.1� di halaman 3� buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.

 c. Guru meminta siswa untuk mengomentari kedua gambar tersebut.
 d. Guru menjelaskan bahwa saat kita melihat suatu kondisi di lingkungan 

kita maka kita akan memberikan tanggapan dan saran.
 e. Guru memberikan contoh bagaimana cara memberikan tanggapan 

dan saran sederhana dengan menggunakan kalimat yang runtut 
dan pilihan kata yang tepat, misalnya terhadap kedua gambar.

 f. Guru meminta siswa untuk memberikan tanggapan dan saran lain 
terhadap permasalahan yang terdapat pada kedua gambar dengan 
menggunakan kalimat yang runtut dan pilihan kata yang tepat di 
depan kelas.

 g. Guru meminta siswa mengerjakan tugas seperti yang terdapat di 
buku Aku Senang Belajar Tematik jilid 3B halaman 3�.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman 33-3�.

VI. Penilaian
1. Tes lisan
 Guru juga mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi materi 

yaitu tentang banjir dan pencemaran udara.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk memberikan tanggapan dan saran lain 

terhadap permasalahan yang terdapat pada kedua gambar dengan 
menggunakan kalimat yang runtut dan pilihan kata yang tepat di depan 
kelas.

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

Aku Senang Belajar Tematik jilid 3B halaman 3�.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Bahasa indonesia  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �3     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Awas Bahaya Banjir
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mendeskripsikan cara menjaga kesehatan lingkungan.
Bahasa Indonesia : memberikan tanggapan dan saran sederhana 

terhadap suatu masalah dengan menggunakan 
kalimat yang runtut dan pilihan kata yang tepat.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan cara 

menjaga kesehatan lingkungan.
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu memberikan tanggapan dan 

saran sederhana terhadap suatu masalah 
dengan menggunakan kalimat yang runtut 
dan pilihan kata yang tepat.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : cara menjaga kesehatan lingkungan.
 2. Bahasa Indonesia : tanggapan dan saran sederhana. 

III. Metode Pembelajaran
 Tes lisan dan tes tertulis.

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang kondisi 

lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan cara 
menjaga kesehatan lingkungan sekitar.
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mereview ulang beberapa kejadian akibat pengrusakan 

lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan 
cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar.

 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa mengenai beberapa 
kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan cara 
menjaga kesehatan lingkungan sekitar.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas seperti yang terdapat di 
Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 1�.

 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan 
ulang kejadian pada beberapa rangkaian gambar.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber misalnya dari koran, majalah, atau sumber lainnya mengenai 
berita atau artikel yang terkait dengan permasalahan lingkungan 
hidup dan beberapa cara untuk mengatasinya. Sebaiknya artikel 
tersebut disertai dengan gambar. Sebelumnya guru sudah memberi 
tahu kepada siswa untuk menyiapkan tugas ini.

 b. Guru meminta siswa untuk membuat kliping dari berbagai informasi 
yang telah dikumpulkan siswa.

 c. Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa 
membawa dan menunjukkan hasil klipingnya, sementara siswa 
lainnya memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap 
gambar yang terdapat pada kliping tersebut.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Koran, majalah, atau sumber lainnya.
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2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 1�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa mengenai beberapa 

kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan cara 
menjaga kesehatan lingkungan sekitar.

2. Tes lisan
 Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan ulang 

kejadian pada beberapa rangkaian gambar.
3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas seperti yang terdapat di Buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 1�.
4. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk membuat kliping dari berbagai informasi 

yang telah dikumpulkan siswa.
 b. Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa 

membawa dan menunjukkan hasil klipingnya, sementara siswa 
lainnya memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap 
gambar yang terdapat pada kliping tersebut.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Matematika  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �4      
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Awas Bahaya Banjir
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kesehatan dan menjelaskan cara menjaga 
kesehatan lingkungan sekitar.

Matematika : melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga 
angka.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mmapu mendeskripsikan kondisi lingkungan 

yang berpengaruh terhadap kesehatan dan 
menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan 
sekitar.

 2. Matematika : siswa mampu melakukan perkalian yang hasilnya 
bilangan tiga angka.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap 

kesehatan dan cara menjaga kesehatan lingkungan 
sekitar.

 2. Matematika : perkalian bilangan tiga angka.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, diskusi, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
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 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan 
lingkungan yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru memberikan tanya jawab bagaimana cara menjaga kesehatan 

lingkungan seperti yang telah dajarkan sebelumnya. Hal ini bersifat 
sebagai review terhadap materi yang sudah diajarkan.

 b. Guru meminta siswa membentuk beberapa kelompok untuk 
mendiskusikan cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk menjaga 
kesehatan kesehatan lingkuangan, baik di lingkungan sekolah, 
rumah, dan masyarakat. Diharapkan siswa dapat menyebutkan 
secara terpisah-pisah antara lingkungan sekolah, rumah, dan 
masyarakat.

 c. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya serta 
diharapkan siswa dapat juga menyebutkan alasannya mengapa 
cara tersebut harus dilakukan.

 d. Guru menjelaskan sekaligus berfungsi untuk menyimpulkan hasil 
diskusi kelas tentang cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk 
menjaga kesehatan lingkungan.

 e. Guru meminta siswa untuk dapat mempraktikkan cara menjaga 
kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah pada 
tempatnya, meludah tidak di sembarang tempat, dan membersihkan 
halaman atau ruang kelas. Kontrol untuk hal ini adalah guru sendiri 
atau sesama siswa supaya saling mengingatkan jika ada salah 
satu teman mereka yang melanggar aturan tersebut. Dengan 
adanya praktik ini diharapkan dapat terbentuk sikap pendisiplinan 
diri sendiri sehingga lingkungan sekolah terjaga kebersihannya.

 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar untuk memasuki materi perkalian 

bilangan tiga.
 b. Guru memberikan review terhadap cara perkalian dua angka yang 

telah dipelajari.
 c. Guru menjelaskan dengan memberi contoh langsung di papan tulis 

bagaimana cara menyelesaikan perkalian bilangan tiga angka yaitu 
dengan cara susun ke bawah.

 d. Untuk lebih mengetahui pemahaman siswa, guru dapat meminta 
siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal penyelesaian 
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perkalian bilangan tiga angka. Jika siswa mengalami kesulitan, 
guru dapat membimbingnya dan memberikan penjelasan ulang 
materi tersebut.

 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 3�.

 f. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal 
tentang perkalian secara bergantian.

 g. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah yaitu soal 
perkalian yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B 
halaman �1 pada Aktivitas 3.1�.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman 3�-3�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru memberikan tanya jawab bagaimana cara menjaga kesehatan 

lingkungan seperti yang telah dajarkan sebelumnya.  

2. Diskusi
 Guru meminta siswa membentuk beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk menjaga 
kesehatan kesehatan lingkuangan, baik di lingkungan sekolah, rumah, 
dan masyarakat.
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3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 3�.
 b. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah yaitu soal 

perkalian yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B 
halaman �1 pada Aktivitas 3.1�.

4. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya serta 

diharapkan siswa dapat juga menyebutkan alasannya mengapa 
cara tersebut harus dilakukan.

 b. Guru meminta siswa untuk dapat mempraktikkan cara menjaga 
kebersihan lingkungan.

 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal 
tentang perkalian secara bergantian.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �5    
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Awas Bahaya Banjir
Alokasi Waktu : 5 x 35 mneit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Bahasa Indonesia : memberikan tanggapan dan saran 

sederhana terhadap suatu masalah 
dengan menggunakan kalimat yang 
runtut dan pilihan kata yang tepat.

Matematika : menyelesaikan soal cerita yang 
berhubungan dengan perkalian bilangan 
tiga angka.

Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu memberikan 

tanggapan dan saran 
sederhana terhadap 
suatu masalah dengan 
menggunakan kalimat yang 
runtut dan pilihan kata yang 
tepat.

 2. Matematika : siswa mampu menyelesaikan 
soal cerita yang berhubungan 
dengan perkalian bilangan 
tiga angka.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak yang berjudul 
”Gelang Sipaku Gilang”.



�4� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : tanggapan dan saran sederhana. 
 2. Matematika : soal cerita yang berhubungan 

dengan perkalian.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan 
lingkungan yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan review bagaimana car menyampaikan tanggapan 

dan saran dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah 
dipahami.

 b. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar yang terdapat di 
halaman �0 buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B.

 c. Guru meminta siswa untuk mengomentari kedua gambar terutama 
dihubungkan dengan kesehatan lingkungan dan cara mengatasi 
kondisi lingkungan yang kurang sehat.

 d. Guru meminta siswa untuk menyampaikan tanggapan dan 
saran secar lisan mengenai kondisi pada kedua gambar dengan 
menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

 e. Guru juga meminta siswa untuk menceritakan bagaimana kondisi 
kesehatan dan kebersihan di lingkungan sekitar mereka.

 f. Setelah itu, siswa lainnya dapat memberikan tanggapan dan saran 
atas kondisi lingkungan siswa yang bersangkutan.

 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar tentang perkalian yang berhubungan 

dengan kejadian sehari-hari.
 b. Guru memberikan contoh penyelesaian soal cerita tentang perkalian 

yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
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 c. Untuk melihat kemampuan siswa, guru dapat memberikan soal 
cerita kemudian meminta siswa untuk mengerjakannya ke depan 
kelas. Jika siswa mengalami kesulitan, guru dapat memberikan 
penjelasan ulang sehingga semua siswa mengerti dan memahami 
materi tersebut.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang 
terdapat di halaman 3�-3� buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
3B.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �1 pada 
Aktivitas 3.�0 untuk dikerjakan di rumah.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar dengan bertanya jawab bagaimana 

perasaan siswa jika mau pulang.
 b. Guru menyanyikan lagu yang berjudul ”Gelang Sipaku Gelang.”
 c. Guru meminta siswa menyanyikan lagu tersebut ke depan kelas dan 

siswa diminta juga untuk bertepuk tangan atau mengekspresikan 
diri dengan gaya mereka.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman 3�-3�.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 

�0.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa menyanyikan lagu tersebut ke depan kelas dan 
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siswa diminta juga untuk bertepuk tangan atau mengekspresikan diri 
dengan gaya mereka.

2. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang 

terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �1 pada 
Aktivitas 3.�0 untuk dikerjakan di rumah.

 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang 
terdapat di halaman 3�-3� buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
3B.

3. Tes lisan
 Guru meminta siswa untuk menyampaikan tanggapan dan saran secar 

lisan mengenai kondisi pada kedua gambar dengan menggunakan 
kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika, PKn, dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��      
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Awas Bahaya Banjir
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
   PKn : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : melakukan pembagian bilangan tiga 

angka.
PKn : mengenal dan melaksanakan pentingnya 

hidup saling berbagi dan tolong-
menolong.

Seni Budaya dan Kebudayaan : membuat poster tentang kebersihan 
dan kesehatan lingkungan.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu melakukan 

pembagian bilangan tiga 
angka.

 2. PKn : siswa mampu mengenal dan 
melaksanakan pentingnya 
hidup saling berbagi dan 
tolong-menolong.

 3. seni Budaya dan Kebudayaan : siswa mampu membuat 
poster tentang kebersihan 
dan kesehatan lingkungan, 
misalnya tulisan ”Buanglah 
sampah pada tempatnya”.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : pembagian bilangan tiga angka.
 2. PKn : pentingnya hidup saling berbagi 

dan tolong-menolong.
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 3. seni Budaya dan Kebudayaan : poster tentang kebersihan dan 
kesehatan lingkungan.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, membuat poster, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang pembagian yang berhubungan dengan 
kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru memberikan review terhadap cara pembagian bilangan dua 

angka yang telah dipelajari.
 b. Guru menjelaskan dengan memberi contoh langsung di papan tulis 

bagaimana cara menyelesaikan pembagian bilangan tiga angka 
yaitu dengan cara susun ke bawah.

 c. Untuk lebih mengetahui pemahaman siswa, guru dapat meminta 
siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal penyelesaian 
pemabagian bilangan tiga angka. Jika siswa mengalami kesulitan, 
guru dapat membimbingnya dan memberikan penjelasan ulang 
materi tersebut.

 d. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 40.

 e. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal 
tentang pembagian secara bergantian.

 f. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah yaitu soal 
perkalian yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B 
halaman �� pada Aktivitas 3.�1.

 PKn
 a. Guru memberikan pengantar tentang bentuk bencana banjir yang 

sering melanda beberapa wilayah.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bentuk kegiatan 

sosial apa yang biasanya dilakukan pada saat ada saudara kita 
yang tertimpa banjir atau bencana alam lainnya.
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 c. Guru menjelaskan bahwa jika ada saudara kita yang sedang 
tertimpa bencana alam, misalnya bencana banjir maka kita harus 
saling tolong-menolong.

 d. Guru menjelaskan manfaat jika kita sebagai warga masyarakat 
harus hidup saling berbagi dan tolong-menolong.

 e. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 
yang sudah disiapkan guru yang berhubungan dengan pentingnya 
hidup saling berbagi dan tolong-menolong.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar tentang sikap yang harus kita jaga 

supaya lingkungan kita terjaga kebersihannya.
 b. Guru menjelaskan bahwa salah satu yang dapat mengingatkan kita 

untuk selalu bersikap menjaga lingkungan adalah adanya poster 
yang dipasang di tempat-tempat tertentu.

 c. Guru meminta siswa untuk membuat poster dengan alat dan 
bahan sebagai berikut : kertas karton dan spidol warna. Sehari 
sebelumnya guru meminta siswa untuk membawa alat dan bahan 
tersebut.

 d. Guru meminta siswa untuk membuat poster yang bertuliskan 
”Buanglah sampah pada tempatnya”. Poster yang dibuat dapat 
dihias sebagus mungkin atau ditambah gambar-gambar yang 
mendukung sehingga lebih menarik orang untuk mau membaca 
kemudian melaksanakan isinya.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Kertas karton dan spidol.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman 3�-40.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 

��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bentuk kegiatan sosial 

apa yang biasanya dilakukan pada saat ada saudara kita yang tertimpa 
banjir atau bencana alam lainnya.

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

tentang pembagian secara bergantian.
3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 40.
 b. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah yaitu soal 

perkalian yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B 
halaman �� pada Aktivitas 3.�1.

 c. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 
yang sudah disiapkan guru yang berhubungan dengan pentingnya 
hidup saling berbagi dan tolong-menolong.

4. Membuat poster
 Guru meminta siswa untuk membuat poster yang bertuliskan ”Buanglah 

sampah pada tempatnya”.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Awas Bahaya Banjir
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan tiga 

angka.

I. Tujuan Pembelajaran
Matematika  : siswa mampu menyelesaikan soal cerita 

pembagian bilangan tiga angka dan memahami 
operasi hitung campuran.

II. Materi Pembelajaran 
Matematika  : soal cerita pembagian dan operasi hitung 

campuran.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar tentang materi soal cerita tentang 

pembagian bilangan tiga angka yang sering terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 a. Guru memberikan contoh penyelesaian soal cerita tentang 

pembagian bilangan tiga angka yang sering terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari.

 b. Untuk melihat kemampuan siswa, guru dapat memberikan soal 
cerita kemudian meminta siswa untuk mengerjakannya ke depan 
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kelas. Jika siswa mengalami kesulitan, guru dapat memberikan 
penjelasan ulang sehingga semua siswa mengerti dan memahami 
materi tersebut.

 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang 
terdapat di halaman 41 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
3B.

 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas mengerjakan soal-soal 
latihan yang telah dikerjakan.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �3 pada 
Aktivitas 3.�� untuk dikerjakan di rumah.

 f. Guru menjelaskan tentang operasi hitung campuran yang 
meliputi operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 
pembagian.

 g. Guru menjelaskan cara menyelesaikan soal-soal tentang operasi 
hitung campuran di papan tulis.

 h. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat di 
Aktivitasku 3.�3 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 
4�.

 i. Guru meminta siswa maju ke depan kelas satu per satu untuk 
mengerjakan soal-soal di Aktivitasku 3.�3.

 j. Guru meminta siswa untuk mengerjakan di rumah soal-soal yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �4 Aktivitas 
3.�3.

3. Kegiatan akhir
 a. 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.

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

 c. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman 41-4�.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 

�3-�4.
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas mengerjakan soal-soal 

latihan yang telah dikerjakan.
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas satu per satu untuk 

mengerjakan soal-soal di Aktivitasku 3.�3.
2. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang 

terdapat di halaman 41 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
3B.

 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan di rumah soal-soal yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �4 Aktivitas 
3.�3.

 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat di 
Aktivitasku 3.�3 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 
4�.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �3 pada 
Aktivitas 3.�� untuk dikerjakan di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Awas Bahaya Banjir
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : melakukan operasi hitung campuran.
Bahasa Indonesia : membuat puisi berdasarkan gambar yang dilihat.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu melakukan operasi hitung 

campuran.
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu membuat puisi berdasarkan 

gambar yang dilihat.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : operasi hitung campuran.
 2. Bahasa Indonesia : puisi. 

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang operasi hitung campuran.

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru menjelaskan tentang operasi hitung campuran yang meliputi 

operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian 
dengan menggunakan metode tanda kurung.
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 b. Guru menjelaskan cara menyelesaikan soal-soal tentang operasi 
hitung campuran di papan tulis.

 c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat di 
Aktivitasku 3.�4 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 
43.

 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas satu per satu untuk 
mengerjakan soal-soal di Aktivitasku 3.�4.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan di rumah soal-soal yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �4 Aktivitas 
3.�4.

 f. Guru menjelaskan cara penyelesaian soal cerita tentang operasi 
hitung campuran yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

 g. Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal cerita yang berisi 
operasi hitung campuran di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
3B halaman 43-44.

 h. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal 
operasi hitung campuran yang telah dikerjakan.

 i. Guru meminta siswa mengerjakan di rumah soal-soal yang terdapat 
di buku Aktivitasku Tematik jilid 3B halaman �5.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru menjelaskan tentang apakah puisi itu.
 b. Guru memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat 

puisi berdasarkan gambar yang dilihat.
 c. Guru meminta siswa untuk mengamati Gambar 3.14 yang terdapat 

di halamn 33 buku Aku Senang Belajar Tematik jilid 3B.
 d. Guru meminta siswa untuk membuat puisi berdasarkan gambar 

tersebut.
 e. Guru meminta siswa untuk membacakan dan mengekspresikan 

puisi yang telah dibuatnya ke depan kelas.
 f. Siswa lain yang mendengarkan ikut memberikan penilaian tentang 

intonasi dan ekspresi saat membaca puisi.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

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

 d. 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
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman 4�-44.
 �. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 

�4-�5.
VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas satu per satu untuk 

mengerjakan soal-soal di Aktivitasku 3.�4.
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal 

operasi hitung campuran yang telah dikerjakan.
 c. Guru meminta siswa untuk membacakan dan mengekspresikan 

puisi yang telah dibuatnya ke depan kelas.
2. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat di 

Aktivitasku 3.�4 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 
43.

 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan di rumah soal-soal yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �4 Aktivitas 
3.�4.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal cerita yang berisi 
operasi hitung campuran di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
3B halaman 43-44.

 d. Guru meminta siswa mengerjakan di rumah soal-soal yang terdapat 
di buku Aktivitasku Tematik jilid 3B halaman �5.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : PKn dan Seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Teratur itu Indah
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  PKn : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn : Mengenal aturan-aturan yang berlaku di 

lingkungan masyarakat sekitar.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. PKn : siswa mampu mengenal 

aturan-aturan yang berlaku 
di lingkungan masyarakat 
sekitar.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak.

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn : aturan-aturan yang berlaku 

di lingkungan masyarakat 
sekitar.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, diskusi, dan kunjungan ke masyarakat

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang salah satu 

aturan yang berlaku di masyarakat. Diusahakan topik cerita merupakan 
hal yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 PKn
 a. Guru memberikan pengarahan bahwa siswa akan mengadakan 
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kunjungan ke kantor kelurahan setempat untuk mencari informasi 
tentang aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sekitar.

 b. Guru memberikan penjelasan bahwa saat mereka berada di kantor 
kelurahan, diharapkan siswa dapat berlaku sopan dan tertib.

 c. Pada saat siswa dan guru datang di kantor kelurahan, guru 
mengatur acara tanya jawab dengan perwakilan perangkat desa 
yang diarahkan untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku di 
masyarakat sekitar.

 d. Pada saat mengadakan tanya jawab, guru mengingatkan siswa 
untuk mencatat berbagai pertanyaan dan jawaban yang diberikan 
perangkat desa.

 e. Setelah selesai melakukan kunjungan, guru membimbing siswa 
pulang ke sekolah dengan tertib.

 f. Setelah sampai di sekolah, siswa diminta untuk membentuk 
kelompok kemudian mendiskusikan hasil kunjungan.

 g. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi ke 
depan kelas yang dilakukan oleh perwakilan kelompok.

 h. Guru menyimpulkan hasil diskusi sekaligus menjelaskan materi 
tentang aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekitar.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Setelah melakukan kunjungan ke kantor kelurahan/kantor desa, 

guru menjelaskan bahwa kita harus bangga dan cinta pada desa 
tempat kita dilahirkan.

 b. Untuk memupuk kebanggaan dan kecintaan siswa terhadap 
desanya, guru menyanyikan lagu yang berjudul ”Desaku” sambil 
memberikan contoh ekspresi yang tepat sesuai dengan syair 
lagu.

 c. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu ”Desaku” secara 
bersama-sama sampai sebagian besar siswa dapat dengan lancar 
menyanyikannya.

 d. Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas menyanyikan 
lagu ”Desaku”. Guru mengatur ada siswa yang bertugas 
menyanyikan lagu, ada siswa yang bertugas mengekspresikan 
diri (menggerakkan badannya), dan ada siswa yang bertugas 
mengirinya dengan alat musik sederhana.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

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

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana Belajar
 Alat musik sederhana

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Pada saat siswa dan guru datang di kantor kelurahan, guru mengatur 

acara tanya jawab dengan perwakilan perangkat desa yang diarahkan 
untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sekitar.

2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas yang dilakukan oleh perwakilan kelompok.
 b. Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas menyanyikan 

lagu ”Desaku”.  
3. Diskusi
 Setelah sampai di sekolah, siswa diminta untuk membentuk kelompok 

kemudian mendiskusikan hasil kunjungan.
4. Kunjungan ke masyarakat
 Guru memberikan pengarahan bahwa siswa akan mengadakan 

kunjungan ke kantor kelurahan setempat untuk mencari informasi 
tentang aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sekitar.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : PKn dan Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �0     
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Teratur itu Indah
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  PKn : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn : mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan 

masyarakat
Bahasa Indonesia : mengomentari isi gambar dengan kalimat yang runtut 

dan mudah dipahami.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. PKn : siswa mampu mengenal aturan-aturan yang 

berlaku di lingkungan masyarakat
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu mengomentari isi gambar 

dengan kalimat yang runtut dan mudah 
dipahami sesuai dengan topik aturan-aturan 
yang berlaku di lingkungan masyarakat.

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn : aturan-aturan yang berlaku di lingkungan 

masyarakat.
 2. Bahasa Indonesia : mengomentari isi gambar. 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, mengomentari gambar, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
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 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
memasuki materi tentang berbagai aturan yang berlaku di lingkungan 
masyarakat dan berhubungan dengan kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 PKn
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati Gambar 3.1� di halaman 

45 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.
 b. Guru meminta siswa untuk berkomentar tentang isi kedua gambar 

tersebut dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku di 
lingkungan masyarakat.

 c. Guru meminta siswa untuk membaca materi di halaman 45-4� 
secara bergantian.

 d. Guru mengadakan tanya jawab yang berhubungan dengan isi teks 
yang telah dibaca.

 e. Guru menjelaskan berbagai aturan-aturan yang berlaku di 
lingkunganmasyarakat.

 f. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah yang 
terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 4� 
di buku tugas.

 g. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman �� buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 3B yaitu tentang KTP. Sebelumnya guru 
sudah memberi tahu bahwa siswa harus membawa foto kopi KTP 
salah satu keluarga mereka.

 h. Guru meminta siswa untuk saling menukarkan pekerjaan/tugas yang 
telah mereka kerjaan kemudian guru dan siswa mengoreksinya 
bersama-sama.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru menyiapkan beberapa contoh gambar fasilitas umum di 

lingkungan masyarakat, misalnya pos ronda, pos polisi, lampu 
lalu lintas, kantor pos, dan lain sebagainya. Sebaiknya guru 
menyediakan beberapa jenis gambar. Ada gambar yang kondisi 
tempatnya tertib dan bersih, ada gambar yang kondisi tempatnya 
kotor, banyak pelanggaran, atau tidak mau antri dengan tertib.

 b. Guru meminta siswa untuk mengomentari gambar-gambar yang 
telah dibawa guru. Komentar siswa diarahkan untuk menjelaskan 
kondisi masing-masing tempat serta alasannya mengapa terjadi 
demikian.  

 c. Guru menyimpulkan komentar-komentar siswa dan kemudian guru 
mengarahkan kondisi tersebut dengan aturan-aturan yang berlaku 
di lingkungan masyarakat.
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 d. Berhubungan dengan berbagai kondisi yang terlihat pada gambar, 
guru memberikan pengarahan ke siswa untuk mematuhi aturan-
aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sehingga terwujud 
lingkugan yang sehat dan bersih.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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
 Gambar-gambar tentang berbagai fasilitas umum yang diperoleh dari 

koran, majalah, atau lainnya.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman 45-4�.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 

��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab yang berhubungan dengan isi teks 

yang telah dibaca.
2. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah yang 

terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 4� 
di buku tugas.

 b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman �� buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 3B yaitu tentang KTP.  
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3. Mengomentari gambar
 a. Guru meminta siswa untuk berkomentar tentang isi kedua gambar 

tersebut dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku di 
lingkungan masyarakat.

 b. Guru meminta siswa untuk mengomentari gambar-gambar yang 
telah dibawa guru. Komentar siswa diarahkan untuk menjelaskan 
kondisi masing-masing tempat serta alasannya mengapa terjadi 
demikian.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : PKn dan Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �1      
Tema : Gotong Royong
Subtema  : Teratur itu Indah
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  PKn : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn : menyebutkan contoh-contoh aturan yang 

berlaku di lingkungan masyarakat dan 
melaksanakan aturan-aturan tersebut.

Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri dengan gambar 
yang ekspresif.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. PKn : siswa mampu menyebutkan 

contoh-contoh aturan yang 
berlaku di lingkungan masyarakat 
dan melaksanakan aturan-aturan 
tersebut.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 
diri dengan gambar yang 
ekspresif yaitu menggambar 
dua kondisi fasilitas umum 
yang di dalamnya satu gambar 
menunjukkan suasana yang 
tertib/bersih/rapi dan satu 
gambar lagi menunjukkan 
gambar yang kumuh/kotor/tidak 
tertib.  

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn : aturan yang berlaku di 

lingkungan masyarakat dan 
melaksanakan aturan.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : gambar ekspresif.
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III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, menggambar dan mewarnai, dan tes 

tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 

memasuki materi tentang berbagai aturan yang berlaku di lingkungan 
masyarakat dan berhubungan dengan kejadian sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 PKn
 a. Guru menjelaskan beberapa contoh aturan-aturan yang berlaku di 

masyarakat, misalnya aturan yang diperlakukan pemerintah untuk 
masyarakat dan beberapa contoh aturan sosial lain yang berlaku 
di masyarakat.

 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk menyebutkan 
beberapa contoh aturan sosial lain yang berlaku di lingkungan 
masyarakat.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik jilid 3B halaman 4� untuk dikerjakan di 
rumah.

 d. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �� yaitu tentang usulan 
beberapa aturan yang akan diberlakukan di kelas.

 e. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas membacakan 
hasil tugasnya, sementara siswa lainnya mengomentari tugas 
temannya.

	 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar tentang kondisi beberapa fasilitas 

umum yang sering terlihat di sekitar kita.
 b. Guru meminta siswa untuk menggambar dua jenis gambar yaitu 

satu gambar menunjukkan suasana yang tertib/bersih/rapi dan satu 
gambar lagi menunjukkan gambar yang kumuh/kotor/tidak tertib. 

 c. Setelah selesai menggambar, guru meminta siswa untuk mewarnai 
gambar tersebut sesuai warna kesukaan masing-masing siswa.

 d. Setelah selesai mewarnai, guru meminta beberapa siswa untuk maju 
ke depan kelas danmenceritakan apa yang mereka gambar.



��� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar dan alat mewarnai
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman 4�-4�.
 b. Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 

��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk menyebutkan 

beberapa contoh aturan sosial lain yang berlaku di lingkungan 
masyarakat.

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

hasil tugasnya, sementara siswa lainnya mengomentari tugas 
temannya.

 b. Setelah selesai mewarnai, guru meminta beberapa siswa untuk maju 
ke depan kelas danmenceritakan apa yang mereka gambar.

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

Aktivitasku Tematik jilid 3B halaman 4� untuk dikerjakan di 
rumah.

 b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman �� yaitu tentang usulan 
beberapa aturan yang akan diberlakukan di kelas.
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4. Menggambar dan mewarnai
 Guru meminta siswa untuk menggambar dua jenis gambar yaitu satu 

gambar menunjukkan suasana yang tertib/bersih/rapi dan satu gambar 
lagi menunjukkan gambar yang kumuh/kotor/tidak tertib kemudian 
mewarnainya.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��      
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Kegiatan Eksperimen di Sekolahku
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan 

pengamatan meliputi benda padat, cair, dan gas.
Bahasa Indonesia : menjelaskan urutan membuat atau melakukan 

sesuatu dengan kalimat yang runtut dan mudah 
dipahami.

Bahasa Inggris : melafalkann kosa kata yang berhubungan dengan 
benda-benda atau alat sekolah.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat 

benda padat berdasarkan pengamatan. 
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu menjelaskan urutan membuat 

atau melakukan sesuatu dengan kalimat 
yang runtut dan mudah dipahami.

 3. Bahasa Inggris : siswa mampu melafalkan kosa kata yang 
berhubungan dengan benda-benda atau 
alat sekolah.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : sifat-sifat benda padat. 
 2. Bahasa Indonesia : urutan membuat atau melakukan sesuatu. 
 3. Bahasa Inggris : kosa kata yang berhubungan dengan 

benda-benda atau alat sekolah.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja, tanya jawab, dan tes tertulis
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Sebagai awal tema, guru memberikan pengantar secara global atau 

umum mengenai bahasan-bahasan utama yang akan dipelajari 
pada tema ini yaitu ”Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku”.  
Topik pembicaraan ini terutama dihubungkan dengan gambar yang 
tersedia pada awal tema.

 d. Siswa diminta untuk mengomentari gambar yang ada dengan 
kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

 e. Guru memberikan pengantar dengan sedikit bercerita untuk 
memasuki materi tentang berbagai macam benda yang terdapat 
di sekitar kita.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengajak siswa untuk mengamati berbagai macam benda 

yang terdapat kita. Pertama-tama, guru mengadakan pengamatan 
di dalm kelas kemudian mengajak sebentar siswa untuk melihat 
benda-benda di luar kelas mereka.

 b. Guru mengadakan tanya jawab tentang benda-benda apa saja 
yang banyak terdapat di sekitar kita.

 c. Guru menjelaskan bahwa secara umum, benda yang terdapat di 
sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, 
dan benda gas.

 d. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa benda-benda apa 
saja yng termasuk ke dalam padat, benda cair, dan benda gas.

 e. Guru menjelaskan bahwa masing-masing benda yaitu benda padat, 
benda cair, dan benda gas mempunyai sifat yang berbeda-beda.

 f. Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda padat 
yaitu bentuk dan ukurannya tetap melalui percobaan. Sebelumnya, 
guru sudah memberi tahu berbagai alat dan bahan yang harus 
disiapkan untuk melakukan percobaan tersebut.

 g. Guru menjelaskan langkah kerja yang harus diikuti.
 h. Guru mengawasi praktikum/percobaan yang dilakukan siswa. Jika 

siswa kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.
 i. Guru mengingatkan bahwa siswa harus mengisi tabel hasil 

pengamatan.
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 j. Setelah melakukan percobaan dan mengisi tabel pengamatan, guru 
meminta siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah 
disediakan.

 k. Guru bersama siswa mengoreksi bersama-sama berbagai 
pertanyaan pada percobaan kemudian menyimpulkan hasil 
percobaan yang telah dilakukan.

 l. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.1 
di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 34.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar bahwa pada saat kita ingin membuat 

atau melakukan sesuatu maka sangat didukung dengan penyajian 
kalimat yang runtut dan mudah dipahami.

 b. Guru menjelaskan bahwa untuk membuktikan sifat benda padat 
yang lain yaitu benda padat menempati ruang dan mempunyai 
berat maka harus dilakukan percobaan.

 c. Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan yaitu membuktikan 
bahwa benda padat mempunyai sifat menempati ruang dan 
mempunyai berat. Sebelumnya guru memberi tahu alat dan bahan 
yang harus disiapkan siswa.

 d. Pada kesempatan ini guru meminta siswa untuk membaca urutan 
melakukan percobaan dengan benar.

 e. Setelah itu, guru meminta siswa menjelaskan ulang secara lisan 
melakukan percobaan dengan kalimat sendiri yang runtut dan 
mudah dipahami.

 f. Setelah siswa betul-betul memahami langkah-langkah percobaan, 
siswa melakukan percobaan tersebut.

 g. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 
percobaan yang telah dilakukan.

 h. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil percobaan.
 i. Guru meminta siswa mengerjakan tugas Aktivitas 4.� pada buku 

Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 34.
 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar tentang berbagai benda yang terdapat 

di sekitar kita.
 b. Guru menjelaskan bahwa kita sebaiknya mengetahui nama-nama 

benda tersebut dalam bahasa Inggris.
 c. Kali ini nama-nama benda yang akan disebutkan adalah nama 

benda-benda yang berhubungan dengan alat sekolah, misalnya 
pensil - pencil, penghapus - eraser, papan tulis - blackboard, dan 
sebagainya.
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 d. Untuk lebih mempermudah, guru menyediakan beberapa kartu 
bergambar benda-benda sekolah tersebut.

 e. Guru menyebutkan nama benda-benda tersebut dengan lafal dan 
intonasi yang tepat sambil menunjukkan kartu gambarnya.

 f. Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa 
mengambil secara acak kartu bergambar yang telah disediakan 
guru dan sambil berkata ”What is this?” lalu satu siswa lainnya 
menyebutkan nama benda tersebut dalam bahasa Inggris denagn 
lafal dan intonasi yang tepat dengan berkata ”This is book”.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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
 Kartu bergambar, alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan 

percobaan.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact 

halaman 55-5�.
 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact halaman 34.

VI. Penilaian
1. Tes lisan
 Setelah itu, guru meminta siswa menjelaskan ulang secara lisan 

melakukan percobaan dengan kalimat sendiri yang runtut dan mudah 
dipahami.
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2. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab tentang benda-benda apa saja 

yang banyak terdapat di sekitar kita.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa benda-benda apa 

saja yang termasuk ke dalam padat, benda cair, dan benda gas.
3. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda padat 

yaitu bentuk dan ukurannya tetap melalui percobaan.  
 b. Setelah siswa betul-betul memahami langkah-langkah percobaan, 

siswa melakukan percobaan tersebut.
 c. Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa 

mengambil secara acak kartu bergambar yang telah disediakan 
guru dan sambil berkata ”What is this?” lalu satu siswa lainnya 
menyebutkan nama benda tersebut dalam bahasa Inggris denagn 
lafal dan intonasi yang tepat dengan berkata ”This is book”.

4. Tes tertulis
 a. Setelah melakukan percobaan dan mengisi tabel pengamatan, guru 

meminta siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah 
disediakan.

 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.1 
di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 34.

 c. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 
percobaan yang telah dilakukan.

 d. Guru meminta siswa mengerjakan tugas Aktivitas 4.� pada buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 34.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �3     
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Kegiatan Eksperimen di Sekolahku
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA  :  mengidentifikasi sifat benda cair melalui pengamatan.

I. Tujuan Pembelajaran
IPa : siswa mampu mengidentifikasi sifat benda cair melalui 

pengamatan.

II. Materi Pembelajaran 
IPa : sifat benda cair.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

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

tentang sifat-sifat benda padat yang telah dipelajari oleh siswa. Hal 
ini sekaligus bersifat sebagai review.

2. Kegiatan inti
 a. Guru menjelaskan seperti halnya benda padat maka benda cair 

mempunyai sifat-sifat tertentu juga.
 b. Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda 

cair menempati ruang dan mempunyai berat melalui percobaan.  
Sebelumnya, guru sudah memberi tahu berbagai alat dan bahan 
yang harus disiapkan untuk melakukan percobaan tersebut.

 c. Guru menjelaskan langkah kerja yang harus diikuti.
 d. Guru mengawasi praktikum/percobaan yang dilakukan siswa. Jika 

siswa kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.
 e. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan.
 f. Guru bersama siswa mengoreksi bersama-sama berbagai 
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pertanyaan pada percobaan kemudian menyimpulkan hasil 
percobaan yang telah dilakukan.

 g. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.3 
di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 35.

3. Kegiatan akhir
 a. 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.

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

 c. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �0.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

35.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru memberikan pengantar dengan mengadakan tanya jawab tentang 

sifat-sifat benda padat yang telah dipelajari oleh siswa
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda cair 

menempati ruang dan mempunyai berat melalui percobaan.  
3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.3 

di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 35.
 b. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �4      
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Kegiatan Eksperimen di Sekolahku
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mengidentifikasi sifat benda cair melalui 

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

membuat alat musik sederhana.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mengidentifikasi 

sifat benda cair melalui 
pengamatan.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak yang berjudul 
”Bermain” dan membuat alat 
musik sederhana.

II. Materi Pembelajaran 
IPA  : sifat benda cair. 
Seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita mengenai benda-

benda cair yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar.
 



���Untuk SD kelas 3 Semester 1

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengadakan tanya jawab untuk menyebutkan contoh benda-

benda cair yang banyak terdapat di sekitar kita.
 b. Guru menjelaskan bahwa pada pelajaran yang lalu sudah dipelajari 

mengenai sifat benda cair yaitu benda cair menempati ruang dan 
mempunyai berat.

 c. Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda cair 
lain yaitu benda cair mempunyai bentuk yang berubah-ubah sesuai 
bentuk wadahnya melalui percobaan. Sebelumnya, guru sudah 
memberi tahu berbagai alat dan bahan yang harus disiapkan untuk 
melakukan percobaan tersebut.

 d. Guru menjelaskan langkah kerja yang harus diikuti.
 e. Guru mengawasi praktikum/percobaan yang dilakukan siswa. Jika 

siswa kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.
 f. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan.
 g. Guru bersama siswa mengoreksi bersama-sama berbagai 

pertanyaan pada percobaan kemudian menyimpulkan hasil 
percobaan yang telah dilakukan.

 h. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.4 
di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 35.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar bahwa setelah kita belajar dengan 

serius kita perlu waktu untuk bersantai misalnya menyanyikan 
sebuah lagu dengan judul ”Bermain.”

 b. Guru menjelaskan bahwa pada saat bermain kita dapat menyanyikan 
sebuah lagu. Lagu tersebut misalnya yang berjudul ”Bermain.” 

 c. Untuk lebih membuat ramai suasana, sambil menyanyikan 
sebuah lagu kita dapat mengirinya dengan sebuah alat musik 
sederhana, misalnya botol akua bekas yang telah digunakan untuk 
praktikum.

 d. Guru meminta siswa untuk membuat alat musik sederhana dengan 
cara mengisi botol akua tersebut dengan kerikil.

 e. Untuk lebih memperindah, guru meminta siswa untuk menghias 
botol akua bekas tersebut dengan kertas kreb warna-warni. Kertas 
kreb tersebut digunting kecil-kecil sehingga membentuk rumbai-
rumbai kemudian ditempelkan pada botol akua bekas.

 f. Guru menyanyikan lagu ”Bermain” dengan syair sebagai berikut.
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Bermain
Penggubah: “anonim”

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

 g. Guru meminta siswa maju ke depan kelas secara berkelompok.  
Ada siswa yang ditugaskan untuk menyanyi sambil berekspresi 
bebas sesuai isi syair lagu dan ada siswa yang memainkan alat 
musik sederhana yang telah dibuat oleh siswa.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan, alat dan 

bahan yang diperlukan untuk membuat alat musik sederhana.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �1.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

35.
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda cair 

lain yaitu benda cair mempunyai bentuk yang berubah-ubah sesuai 
bentuk wadahnya melalui percobaan.  

 b. Guru meminta siswa untuk membuat alat musik sederhana dengan 
cara mengisi botol akua tersebut dengan kerikil.

 c. Untuk lebih memperindah, guru meminta siswa untuk menghias 
botol akua bekas tersebut dengan kertas kreb warna-warna.  

 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas secara berkelompok 
menyanyikan sebuah lagu dengan judul “Bermain” sambil mengirinya 
dengan alat musik sederhana..  

2. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.4 

di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 35.
 b. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �5     
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Kegiatan Eksperimen di Sekolahku
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mengidentifikasi sifat-sifat benda gas 

berdasarkan pengamatan.
Seni Budaya dan Keterampilan : membuat berbagai macam bentuk 

benda dari balon plastik kemudian 
menghiasnya dengan kertas warna.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mengidentifikasi 

sifat-sifat benda gas 
berdasarkan pengamatan.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu membuat berbagai 
macam bentuk benda (misalnya 
boneka atau ikan) dari balon 
plastik kemudian menghiasnya 
dengan kertas warna.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : sifat-sifat benda gas. 
 2. seni Budaya dan Keterampilan : membuat berbagai macam 

bentuk benda kemudian 
menghiasnya. 

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan mengadakan tanya jawab kepada 
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siswa tentang sifat-sifat benda padat dan benda cair. Hal ini sekaligus 
bersifat sebagai review.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengadakan tanya jawab untuk menyebutkan contoh benda-

benda gas yang banyak terdapat di sekitar kita.
 b. Guru menjelaskan bahwa benda gas mempunyai keistimewaan 

yang tidak dimiliki oleh benda lain yaitu tidak mudah kita lihat 
wujudnya tapi dapat dirasakan.

 c. Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda gas 
yaitu bentuk benda gas berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya 
melalui percobaan. Sebelumnya, guru sudah memberi tahu 
berbagai alat dan bahan yang harus disiapkan untuk melakukan 
percobaan tersebut.

 d. Guru menjelaskan langkah kerja yang harus diikuti.
 e. Guru juga meminta siswa untuk gambar yang terdapat pada kolom 

percobaan.
 f. Guru mengawasi praktikum/percobaan yang dilakukan siswa. Jika 

siswa kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.
 g. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan.
 h. Guru bersama siswa mengoreksi bersama-sama berbagai pertanyaan 

pada percobaan kemudian menyimpulkan hasil percobaan yang 
telah dilakukan.

 i. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.5 
di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3�.

 seni Budaya dan Keterampilan 
 a. Guru memberikan pengantar bahwa kita dapat membentuk berbagai 

macam benda dari kantong plastik.
 b. Guru memberikan contoh membentuk benda tertentu dari kantong 

plastik, misalnya bentuk boneka beruang. Setelah itu, kantong 
plastik ditiup.

 c. Guru meminta siswa untuk membuat balon dari kantong plastik 
sesuai keinginan siswa.

 d. Supaya lebih indah, guru meminta siswa untuk menghias bentuk 
benda tersebut misalnya dengan memberikan hiasan mata, mulut, 
atau hidung dengan menggunakan kertas berwarna kemudian 
dilem ke permukaan balon plastik.

 e. Setelah siswa sudah selesai mengerjakan tugas membuat balon, 
guru meminta mereka untuk maju ke depan kelas dan menceritakan 
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balon bentuk apa yang mereka buat dan alasan mengapa mereka 
membuat bentuk balon itu dan hiasan apa saja yang mereka 
tambahkan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar

1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum dan alat 

dan bahan yang diperlukan untuk membuat berbagai bentuk balon 
dari kantong plastik.

2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman��-�3.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

3�.

VI. Penilaian

1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab untuk menyebutkan contoh benda-

benda gas yang banyak terdapat di sekitar kita.

2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda gas 

yaitu bentuk benda gas berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya 
melalui percobaan.  

 b. Guru meminta siswa untuk membuat balon dari kantong plastik 
sesuai keinginan siswa.
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 c. Setelah siswa sudah selesai mengerjakan tugas membuat balon, 
guru meminta mereka untuk maju ke depan kelas dan menceritakan 
balon bentuk apa yang mereka buat dan alasan mengapa mereka 
membuat bentuk balon itu dan hiasan apa saja yang mereka 
tambahkan.

3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.5 

di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3�.
 b. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Bahasa Inggris  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��      
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Kegiatan Eksperimen di Sekolahku
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 mneit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mengidentifikasi sifat-sifat benda gas berdasarkan 

pengamatan.
Bahasa Inggris : menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat benda 

gas berdasarkan pengamatan.
 2. Bahasa Inggris : siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak 

yang berjudul ”Balonku” dalam bahasa Inggris 
yaitu ”My Balloons.”

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : sifat-sifat benda gas. 
 2. Bahasa Inggris : lagu anak-anak.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita mengenai benda-

benda gas yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda gas 
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yaitu benda gas mempunyai berat melalui percobaan. Sebelumnya, 
guru sudah memberi tahu berbagai alat dan bahan yang harus 
disiapkan untuk melakukan percobaan tersebut.

 b. Guru menjelaskan langkah kerja yang harus diikuti.
 c. Guru juga meminta siswa untuk melihat gambar yang terdapat pada 

buku materi Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �4.
 d. Guru mengawasi praktikum/percobaan yang dilakukan siswa. Jika 

siswa kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.
 e. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan.
 f. Guru bersama siswa mengoreksi bersama-sama berbagai 

pertanyaan pada percobaan kemudian menyimpulkan hasil 
percobaan yang telah dilakukan.

 g. Guru memberikan penjelasan bahwa benda gas masih mempunyai 
beberapa sifat lain.

 h. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.� 
di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3�.

 i. Guru menjelaskan ulang semua sifat-sifat benda gas yang telah 
dipelajari siswa.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar bahwa siswa telah menggunakan 

balon sebagai alat percobaan.
 b. Guru menanyakan apakah siswa senang jika mendapat balon.
 c. Guru menanyakan ke siswa apakah mereka sudah hafal lagu ”Balonku.” 

Guru mengajak siswa menyanyikan lagu tersebut satu kali.
 d. Sekarang guru ingin memperkenalkan syair lagu”Balonku” tapi 

dalam syair berbahasa Inggris dengan bunyi sebagai berikut.

My Balloons

I have five pretty balloons
They are very colorful

They are green, yellow, and grey
Also pink as well as blue

When it burst, the green balloon boom!
My heart is very painful

Now I have just four balloons
I hold them tight in my hand

 e. Guru menyanyikan lagu “My Balloons” dengan lafal dan intonasi 
yang jelas.
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 f. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu tersebut secara 
bersama-sama.

 g. Setelah terlihat lancar, guru meminta siswa maju ke depan kelas 
secara bergantian untuk menyanyikan lagu yang berjudul ”My 
Balloons.” 

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca 

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

3�.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati salah satu sifat benda gas 

yaitu benda gas mempunyai berat melalui percobaan.  
 b. Setelah terlihat lancar, guru meminta siswa maju ke depan kelas 

secara bergantian untuk menyanyikan lagu yang berjudul ”My 
Balloons.” 

2. Tes tertulis
 a. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.� 

di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3�.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��     
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Membantu Memasak di Dapur
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Bahasa Indonesia : membaca dan menjelaskan isi bacaan.
IPA : mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, 

bentuk, warna, atau rasa) yang dapat diamati akibat 
dari pemanasan.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca dan menjelaskan 

isi bacaan.
 2. IPa : siswa mampu mendeskripsikan perubahan 

sifat benda (ukuran, bentuk, warna, atau rasa) 
yang dapat diamati akibat dari pemanasan.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : isi bacaan
 2. IPa : perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, 

warna, atau rasa)
III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, tes lisan, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang perubahan 

sifat benda yang dapat diamati akibat pemanasan, pembakaran, 
atau pengaruh udara terbuka yang sering kita jumpai dalam 
kehidupan sehari-hari.
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2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru meminta siswa untuk membaca bahan bacaan yang terdapat 

di halaman ��-�� secara bergantian per paragraf dengan intonasi 
dan lafal yang tepat.

 b. Guru menjelaskan materi yang terkandung dalam bacaan tersebut 
yang sebenarnya berupa materi IPA.

 c. Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan 
materi yang telah dijelaskan.

 IPa
 a. Guru menjelaskan ulang materi tentang perubahan sifat benda 

(ukuran, bentuk, warna, atau rasa) yang dapat diamati akibat dari 
pemanasan, pembakaran, dan diletakkan di udara terbuka yang 
sebenarnya sudah dijelaskan dalam materi bahasa Indonesia.

 b. Guru meminta siswa untuk mengomentari Gambar 4.� yang 
terdapat pada buku Aku Senang Belajar Tematik Penerbit Ganeca 
Exact Jilid 3B halaman ��.

 c. Guru meminta siswa melakukan percobaan untuk membuktikan 
perubahan sifat benda akibat pemanasan. Sehari sebelumnya guru 
sudah memberi tahu alat dan bahan yang harus disiapkan untuk 
melakukan percobaan.

 d. Guru menjelaskan langkah-langkah percobaan dan meminta siswa 
memahaminya sebelum melakukan percobaan.

 e. Guru juga meminta siswa untuk melihat gambar yang terdapat 
pada buku materi Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 
��-�� Aktivitasku 4.�.

 f. Guru mengawasi praktikum/percobaan yang dilakukan siswa. Jika 
siswa kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.

 g. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 
beberapa pertanyaan yang telah disediakan.

 h. Guru bersama siswa menjawab bersama-sama berbagai pertanyaan 
pada percobaan kemudian menyimpulkan hasil percobaan yang 
telah dilakukan.

 i. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.� 
di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3�.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.



��� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

3�.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru meminta siswa untuk mengomentari Gambar 4.� yang terdapat 

pada buku Aku Senang Belajar Tematik Penerbit Ganeca Exact Jilid 
3B halaman ��.

2. Untuk kerja
 Guru meminta siswa melakukan percobaan untuk membuktikan 

perubahan sifat benda akibat pemanasan.
3. Tes lisan
 Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan 

materi yang telah dijelaskan.
4. Tes tertulis
 a. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.� 

di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3�.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Membantu Memasak di Dapur dan Ikut Berbelanja ke 

Pasar
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit 
  (Membantu Memasak di Dapur)
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit 
  (Membantu Memasak di Dapur)
  Matematika : � x 35 menit
  (Ikut Berbelanja ke Pasar)
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, 

bentuk, warna atau rasa) yang dapat diamati akibat 
dari pembakaran dan diletakkan di udara terbuka).

Bahasa Indonesia : menjelaskan isi gambar berseri menggunakan 
bahasa sendiri dengan kalimat yang runtut dan 
mudah dipahami.

Matematika : memilih alat ukur yang sesuai dengan fungsinya 
(meter, timbangan, atau jam).

 
I. Tujuan Pembelajaran

 1. IPa : siswa mampu mendeskripsikan perubahan 
sifat benda (ukuran, bentuk, warna atau rasa) 
yang dapat diamati akibat dari pembakaran 
dan diletakkan di udara terbuka).

 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu menjelaskan isi gambar 
berseri menggunakan bahasa sendiri 
dengan kalimat yang runtut dan mudah 
dipahami.

 3. Matematika : siswa mampu memilih alat ukur yang sesuai 
dengan fungsinya (meter, timbangan, atau 
jam).
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II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, 

warna atau rasa). 
 2. Bahasa Indonesia : isi gambar berseri.
 3. Matematika : alat ukur.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, tes lisan, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang perubahan 

sifat benda yang dapat diamati akibat pembakaran dan pengaruh 
udara terbuka yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru mengadakan tanya jawab tentang perubahan apa saja yang 

terlihat pada saat suatu benda dipanaskan. Hal ini bersifat sebagai 
review.

 b. Guru menjelaskan materi tentang perubahan yang terjadi pada 
suatu benda baik bentuk, ukuran, warna, dan rasa yang dapat 
diamati akibat pembakaran dan diletakkan di udara terbuka.

 c. Guru meminta siswa melakukan percobaan untuk membuktikan 
perubahan sifat benda akibat pembakaran dan diletakkan di udara 
terbuka. Sehari sebelumnya guru sudah memberi tahu alat dan 
bahan yang harus disiapkan untuk melakukan percobaan.

 d. Guru menjelaskan langkah-langkah percobaan dan meminta siswa 
memahaminya sebelum melakukan percobaan.

 e. Guru juga meminta siswa untuk melihat gambar yang terdapat 
pada buku materi Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �� 
pada kolom Aktivitasku 4.�. dan halaman �1 pada kolom Aktivitasku 
4.�.

 f. Guru mengawasi praktikum/percobaan yang dilakukan siswa. Jika 
siswa kesulitan, guru dapat memberikan bimbingan.

 g. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk 
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menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan terutama 
untuk Aktivitas 4.�.

 h. Guru bersama siswa menjawab bersama-sama berbagai pertanyaan 
pada percobaan di Aktivitas 4.�. kemudian menyimpulkan hasil 
percobaan yang telah dilakukan.

 i. Sementara itu, pada percobaan Aktivitas 4.�, guru memberikan 
sedikit arahan apa yang terjadi pada roti setelah tiga hari. Tetapi 
tetap saja siswa harus melihat proses sebenarnya dan harus 
menunggu selama kurang lebih tiga hari untuk dapat melihat 
perubahan apa saja yang terjadi pada roti akibat pengaruh udara 
terbuka.  

 j. Setelah tiga hari, guru meminta siswa membuat laporan percobaan 
pada Aktivitasku 4.� dan hasilnya dikumpulkan ke guru yang 
bersangkutan.

 k Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.� 
dan 4.�. di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3�.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru meminta siswa untuk membuka kembali kolom Aktivitasku 

4.�. buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��-��.
 b. Guru meminta siswa untuk membaca langkah kerja yang terdapat 

pada percobaan tersebut.
 c. Guru meminta siswa membuat gambar berseri dari langkah-langkah 

percobaan tersebut.
 d. Dari gambar berseri tersebut, kemudian siswa diminta untuk 

menjelaskan ulang secara lisan langkah-langkah percobaan 
dengan menggunakan bahasa sendiri dengan kalimat yang runtut 
dan mudah dipahami.

 Matematika 
 a. Guru memberikan pengantar melalui cerita tentang suatu aktivitas 

yang menggunakan alat ukur tertentu dan sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari kita.

 b. Guru meminta siswa mengamati kegiatan yang terdapat pada 
Gambar 4.1� kemudian siswa mengomentari gambar tersebut 
berhubungan dengan kegiatan ukur mengukur.

 c. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa alat ukur apa yang 
pernah mereka lihat di lingkungan sekitar mereka.

 d. Jika memungkinkan guru membawa beberapa jenis alat ukur yang 
sebelumnya sudah disiapkan.  

 e. Guru juga dapat memperkenalkan bagian-bagian yang terdapat di 
masing-masing alat ukur yang tersedia.
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 f. Guru menjelaskan berbagai jenis alat ukur yang sering kita jumpai 
dalam kehidupan sehari-hari melalui gambar seperti yang terlihat 
pada buku materi Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 
�3-�4.

 g. Guru juga menjelaskan kegunaan masing-masing alat ukur 
tersebut.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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 dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan dan 

beberapa jenis alat ukur.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-�4.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

3�. 
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa alat ukur apa yang 

pernah mereka lihat di lingkungan sekitar mereka.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa melakukan percobaan untuk membuktikan 

perubahan sifat benda akibat pembakaran dan diletakkan di udara 
terbuka.  
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3. Tes lisan
 Dari gambar berseri tersebut, kemudian siswa diminta untuk 

menjelaskan ulang secara lisan langkah-langkah percobaan dengan 
menggunakan bahasa sendiri dengan kalimat yang runtut dan mudah 
dipahami.

4. Tes tertulis
 a. Setelah melakukan percobaan, guru meminta siswa untuk 

menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan terutama 
untuk Aktivitas 4.�.

 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas pada Aktivitas 4.� 
dan 4.�. di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 3�.

 c. Guru meminta siswa membuat laporan percobaan pada Aktivitasku 
4.� dan hasilnya dikumpulkan ke guru yang bersangkutan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika    
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��   
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Ikut Berbelanja ke Pasar
Alokasi Waktu : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : memilih alat ukur yang sesuai dengan fungsinya 

(meter, timbangan, atau jam).

I. Tujuan Pembelajaran
Matematika  : siswa mampu memilih alat ukur yang sesuai 

dengan fungsinya (meter, timbangan, atau jam).

II. Materi Pembelajaran
Matematika  : alat ukur.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita misalnya saat 

mengantar ibu ke toko atau ke pasar kita sering melihat pedagang 
tertentu menggunakan alat ukur tertentu untuk jenis barang tertentu.

2. Kegiatan inti
 a. Guru memberikan review tentang berbagai alat ukur dan 

kegunaannya masing-masing.
 b. Untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami materi, guru 

mengadakan tanya jawab tentang alat ukur yang tepat untuk 
mengukur suatu benda.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �5.

 d. Guru meminta siswa untuk saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian siswa secara bergantian maju ke depan kelas mengerjakan 
soal-soal tersebut. Jika ada yang mengalami kesulitan, guru dapat 
memberikan bimbingan.
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3. Kegiatan akhir
 a. 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.

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

 c. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �5.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami materi, guru 

mengadakan tanya jawab tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur 
suatu benda.

2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk saling menukarkan pekerjaan mereka 

kemudian siswa secara bergantian maju ke depan kelas mengerjakan 
soal-soal tersebut.  

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

Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �5.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Bahasa Inggris  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �0    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Ikut Berbelanja ke Pasar
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : memilih alat ukur yang sesuai dengan fungsinya 

(meter, timbangan, atau jam).
Bahasa Inggris : mengenal pola kalimat tanya untuk menanyakan 

harga barang dalam bahasa Inggris.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu memilih alat ukur yang sesuai 

dengan fungsinya (meter, timbangan, atau jam).
 2. Bahasa Inggris : siswa mampu mengenal pola kalimat tanya 

untuk menanyakan harga barang dalam 
bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : alat ukur.
 2. Bahasa Inggris : pola kalimat tanya.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang alat ukur 

tertentu yang digunakan untuk mengukur suatu benda.
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2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru memberikan review tentang berbagai alat ukur dan 

kegunaannya masing-masing.
 b. Untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami materi, guru 

mengadakan tanya jawab tentang alat ukur yang tepat untuk 
mengukur suatu benda.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 40.

 d. Guru meminta siswa untuk saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian siswa secara bergantian maju ke depan kelas mengerjakan 
soal-soal tersebut. Jika ada yang mengalami kesulitan, guru dapat 
memberikan bimbingan.

 Bahasa Inggris
 a. Guru memberikan pengantar bahwa pada saat mau menanyakan 

harga suatu barang dengan ukuran tertentu kita harus bertanya 
menggunakan pola kalimat yang benar.

 b. Guru memberikan contoh beberapa pola kalimat tanya pada saat 
menanyakan harga barang tertentu.

 c. Sekarang guru memberi contoh bagaimana cara menanyakan suatu 
harga barang dengan pola kalimat tanya menggunakan bahasa 
Inggris.

 d. Guru meminta siswa melafalkan pola kalimat bahasa Inggris 
tersebut. Jika tersedia kartu bergambar beberapa jenis barang 
maka dapat mempermudah dalam pengajaran ini.

 e. Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa 
mengambil salah satu kartu bergambar dan berkata misalnya ”How 
much is a kilogram of  .......” Sementara itu, satu siswa lainnya 
langsung menyebutkan benda yang ditunjuk oleh temannya, 
misalnya ”orange” yaitu saat temannya mengambil kartu bergambar 
jeruk.

 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
41 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

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

 d. Berdoa dan pulang

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Kartu bergambar beberapa jenis benda
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �5-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

40.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa untuk saling menukarkan pekerjaan mereka 

kemudian siswa secara bergantian maju ke depan kelas mengerjakan 
soal-soal tersebut. Jika ada yang mengalami kesulitan, guru dapat 
memberikan bimbingan.

 b. Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa 
mengambil salah satu kartu bergambar dan berkata misalnya ”How 
much is a kilogram of  .......”  Sementara itu, satu siswa lainnya 
langsung menyebutkan benda yang ditunjuk oleh temannya, 
misalnya ”orange” yaitu saat temannya mengambil kartu bergambar 
jeruk.

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

Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 40.
 b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

41 Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan Matematika  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �1    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Memanfaatkan Waktu Santai
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Bahasa Indonesia : menceritakan apa yang dilakukan di saat santai.
Matematika : menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu menceritakan apa yang 

dilakukan di saat santai.
 2. Matematika : siswa mampu menggunakan alat ukur 

panjang yang tepat dalam pemecahan 
masalah.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : cerita saat santai.
 2. Matematika : alat ukur panjang.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru memberikan pengantar bahwa dalam kehidupan kita pasti 

ada saat-saat santai. 
 b. Guru menjelaskan meskipun di saat santai, tapi kita harus 

mengisinya dengan sesuatu yang berguna.
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2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru meminta siswa mengamati Gambar 4.1� kemudian 

mengomentari gambar tersebut.
 b. Komentar siswa lebih diarahkan apa yang dapat dikerjakan di saat 

santai.
 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas menceritakan hal 

apa saja yang biasanya dikerjakan di waktu santai. Siswa juga 
menjelaskan mengapa hal tersebut sangat sesuai dikerjakan di 
saat santai. Hal ini dapat dilakukan secara bergantian antarsiswa 
satu dengan siswa lainnya.

 Matematika
 a. Guru memberikan pengantar tentang materi menaksir panjang 

melalui sebuah cerita yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita 
sehari-hari.

 b. Guru meminta siswa membaca teks yang terdapat di halaman ��-�� 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.

 c. Guru menjelaskan bahwa untuk mengukur panjang digunakan 
penggaris atau meteran.

 d. Guru menjelaskan bagaimana cara menaksir panjang sebuah 
benda kemudian membulatkannya sampai angka satuan ukuran 
terdekat dengan memberikan sebuah contoh kasus. Sebaiknya 
guru memnyediakan benda yang akan ditaksir panjangnya sehingga 
pada saat menjelaskan benda yang dimaksud adalah benda real 
atau nyata dan dapat dilihat semua siswa.

 e. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menaksir panjang 
kemudian membulatkannya ke angka satuan ukuran terdekat 
dengan menggunakan benda-benda yang telah disiapkan guru 
sebelumnya. Pada saat proses penghitungan (penaksiran panjang), 
guru diharapkan dapat mengawasi siswa dan membimbingnya jika 
siswa kesulitan. 

 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di buku Aku Senang 
Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��.

 g. Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka 
kemudian guru bersama-sama siswa mengoreksi jawaban yang 
benar pada setiap nomor.

 h. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal di rumah yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 4�.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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
 Beberapa benda yang digunakan untuk praktik menaksir panjang.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

4�.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas menceritakan hal apa 

saja yang biasanya dikerjakan di waktu santai.
 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menaksir panjang 

kemudian membulatkannya ke angka satuan ukuran terdekat 
dengan menggunakan benda-benda yang telah disiapkan guru 
sebelumnya.  

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

Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal di rumah yang 

terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 4�.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Memanfaatkan Waktu Santai
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : menggunakan alat ukur berat yang 

tepat dalam pemecahan masalah.
Seni Budaya dan Keterampilan : membuat kreasi membungkus kado dan 

menghiasnya.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu menggunakan 

alat ukur berat yang tepat 
dalam pemecahan masalah.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu membuat 
kreasi membungkus kado dan 
menghiasnya.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : alat ukur berat. 
 2. seni Budaya dan Keterampilan : membuat kreasi. 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang alat ukur 

berat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda.
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2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru menjelaskan bahwa untuk mengukur suatu benda maka 

digunakan timbangan yang jenisnya berbagai macam.
 b. Guru menjelaskan bagaimana cara menaksir dan mengukur berat 

suatu benda melalui contoh kasus yang sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari.

 c. Jika memungkinkan guru menyediakan sebuah timbangan kemudian 
juga menyediakan beberapa benda yang akan diukur beratnya. Jadi 
di sini siswa dapat praktik langsung pada saat guru menjelaskan 
suatu materi.

 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas kemudian menimbang 
benda yang telah disediakan lalu menaksir berat benda tersebut.  
Guru dapat memberikan bimbingan, jika siswa ada yang 
kesulitan.

 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di Buku 
Aku Senang Belajar Tematik jilid 3B halaman �0.

 f. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas 
mengerjakan soal yang telah mereka kerjakan. Jika terjadi 
kesalahan, guru dapat memberikan bimbingan.

 g. Guru meminta siswa mengerjakan soal di rumah seperti yang 
terdapat di buku Aktivitasku tematik Jilid 3B halaman 43.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar tentang aktivitas yang terdapat di 

halaman �� yaitu membungkus kado.
 b. Guru mengadakan tanya jawab siapa di antara siswa yang pernah 

membungkus kado.
 c. Nah, pada pelajaran kali ini guru akan membimbing siswa bagaimana 

cara membungkus kado yang menarik. Selain itu, supaya kado kita 
tampil lebih cantik, kita dapat menambahkannya dengan hiasan 
yang juga dapat dibuat sendiri.

 d. Guru meminta siswa untuk membungkus kado yang menarik sesuai 
yang dicontohkan guru. Kemudian guru dapat menghiasnya dengan 
berkreasi sendiri. Sebelumnya, guru sudah memberi tahu alat dan 
bahan yang harus disiapkan.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.
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 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kado dan menghiasnya 

serta timbangan.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �0-�1.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

43.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas kemudian menimbang 

benda yang telah disediakan lalu menaksir berat benda tersebut. 
 b. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas 

mengerjakan soal yang telah mereka kerjakan. Jika terjadi 
kesalahan, guru dapat memberikan bimbingan.

 c. Guru meminta siswa untuk membungkus kado yang menarik sesuai 
yang dicontohkan guru. Kemudian guru dapat menghiasnya dengan 
berkreasi sendiri.  

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

Aku Senang Belajar Tematik jilid 3B halaman �0.
 b. Guru meminta siswa mengerjakan soal di rumah seperti yang 

terdapat di buku Aktivitasku tematik Jilid 3B halaman 43.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan IPA  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �3   
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Memanfaatkan Waktu Santai
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  IPA   : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : menggunakan alat ukur lama waktu yang tepat dalam 

pemecahan masalah.
IPA : menjelaskan kegunaan benda, terutama yang 

berhubungan dengan alat ukur.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu menggunakan alat ukur lama waktu 

yang tepat dalam pemecahan masalah.
 2. IPa : siswa mampu menjelaskan kegunaan benda, 

terutama yang berhubungan dengan alat ukur.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : alat ukur lama waktu. 
 2. IPa : kegunaan benda.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang alat ukur 

lama waktu yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda.
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2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru menjelaskan bahwa untuk mengukur suatu benda maka 

digunakan jam. Sebaiknya guru juga menyediakan jam sehingga 
siswa dapat praktik langsung.

 b. Guru memberikan penjelasan tentang bagian-bagian yang terdapat 
pada jam termasuk jarum panjang dan pendek sebagai review.

 c. Guru menjelaskan bagaimana cara membaca tanda waktu jam 
dengan tepat.

 d. Guru menjelaskan bagaimana cara memahami tanda waktu sampai 
orde menit dan dapat membacanya dengan tepat.

 e. Guru meminta siswa maju ke depan kelas kemudian mempraktikkan 
untuk memutar jarum jam sesuai dengan soal yang diminta guru.

 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di Buku 
Aku Senang Belajar Tematik jilid 3B halaman �0.

 g. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas 
mengerjakan soal yang telah mereka kerjakan. Jika terjadi 
kesalahan, guru dapat memberikan bimbingan.

 h. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di Aktivitasku 4.15 buku 
Aku Senang Belajar Tematik halaman �3.

 i. Guru meminta siswa saling menukarkan pekerjaan mereka lalu 
mengoreksi jawaban bersama-sama.

 j. Guru meminta siswa mengerjakan soal di rumah seperti yang 
terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 44-45 untuk 
Aktivitas 4.14 dan 4.15.

 IPa
 a. Guru memberikan pengantar tentang benda-benda yang dapat 

digunakan sebagai alat ukur.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa benda-benda apa 

saja yang biasanya digunakan sebagai alat ukur.
 c. Guru menjelaskan kegunaan masing-masing alat ukur
 d. Sebagai pendalaman, guru mengadakan tanya jawab kepada siswa 

secara lisan tentang kegunaan masing-masing benda/alat ukur.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  



313Untuk SD kelas 3 Semester 1

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Jam
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �1-�3.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

44-45.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa benda-benda apa saja 

yang biasanya digunakan sebagai alat ukur.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas kemudian mempraktikkan 

untuk memutar jarum jam sesuai dengan soal yang diminta guru.
 b. Guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan kelas 

mengerjakan soal yang telah mereka kerjakan.
3. Tes lisan
 Sebagai pendalaman, guru mengadakan tanya jawab kepada siswa 

secara lisan tentang kegunaan masing-masing benda/alat ukur.
4. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di Buku 

Aku Senang Belajar Tematik jilid 3B halaman �0.
 b. Guru meminta siswa mengerjakan soal di rumah seperti yang 

terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 44-45 untuk 
Aktivitas 4.14 dan 4.15.

 c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di Aktivitasku 4.15 buku 
Aku Senang Belajar Tematik halaman �3.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : PKn, Seni Budaya dan Keterampilan, dan Matematika 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �4    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Menghadiri Ulang Tahun Teman
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  PKn : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn : mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda 

dalam kehidupan sehari-hari.
Seni Budaya dan Keterampilan : menyanyikan lagu anak-anak.
Matematika : mengenal hubungan antarsatuan waktu.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. PKn : siswa mampu mengamalkan 

nilai-nilai Sumpah Pemuda 
dalam kehidupan sehari-hari.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak yaitu lagu 
ulang tahun.

 3. Matematika : siswa mampu mengenal 
hubungan antarsatuan waktu.

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn : nilai-nilai Sumpah Pemuda.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu anak-anak.
 3. Matematika : hubungan antarsatuan waktu.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
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 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita bahwa dalam 

pergaulan kehidupan sehari-hari kita tidak boleh membeda-bedakan 
teman.

2. Kegiatan inti
 PKn
 a. Guru meminta siswa mengamati Gambar 4.�3. kemudian meminta 

siswa untuk mengomentari gambar tersebut.
 b. Guru meminta siswa membaca teks yang terdapat di halaman �4.
 c. Guru menjelaskan bahwa dalam teks disebutkan bahwa Nita 

tidak pernah memilih-milih teman. Nita selalu menghargai dan 
menghormati mereka. Guru menjelaskan bahwa hal itu merupakan 
bentuk salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah 
Pemuda.

 d. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk menjelaskan 
mengapa kita sangat perlu mengamalkan nilai-nilai Sumpah 
Pemuda. 

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar bahwa pada saat diadakan acara 

ulang tahun, biasanya menyanyikan lagu ”Panjang Umurnya”, 
”Selamat Ulang Tahun”, dan ”Happy Birthday.”

 b. Guru menyanyikan lagu-lagu ulang tahun tersebut.
 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu-lagu 

tersebut dan mengirinya dengan bertepuk tangan dan menggerakkan 
tubuh sesuai dengan irama.

 Matematika 
 a. Guru menceritakan bahwa suatu hal yang berhubungan dengan 

usia atau waktu. Lalu guru menjelaskan bahwa terdapat hubungan 
antarsatuan waktu.

 b. Guru menjelaskan beberapa hubungan antarsatuan waktu sesuai 
dengan yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 
3B halaman �5.

 c. Untuk lebih mengasah pemahaman siswa, guru memberikan contoh 
atau soal-soal lain yang berhubungan dengan antarsatuan waktu 
kemudian meminta siswa untuk mengerjakannya ke depan kelas.

 d. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �5 pada kolom Aktivitasku 
4.1�.

 e. Setelah selesai mengerjakan, guru meminta siswa maju ke depan 



31� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

kelas mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian guru dan siswa 
mengoreksinya bersama-sama.

 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas untuk dikerjakan di rumah 
seperti yang terdapat pada Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B 
halaman 4� pada kolom Aktivitas 4.1� dan 4.1�.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sumber Belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �4-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

4�.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk menjelaskan 

mengapa kita sangat perlu mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. 
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu-

lagu ulang tahun dan mengirinya dengan bertepuk tangan dan 
menggerakkan tubuh sesuai dengan irama.

 b. Untuk lebih mengasah pemahaman siswa, guru memberikan contoh 
atau soal-soal lain yang berhubungan dengan antarsatuan waktu 
kemudian meminta siswa untuk mengerjakannya ke depan kelas.

 c. Setelah selesai mengerjakan, guru meminta siswa maju ke depan 
kelas mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian guru dan siswa 
mengoreksinya bersama-sama.
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3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa mengerjakan tugas untuk dikerjakan di rumah 

seperti yang terdapat pada Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B 
halaman 4� pada kolom Aktivitas 4.1� dan 4.1�.

 b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �5 pada kolom Aktivitasku 
4.1�.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : �5    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Menghadiri Ulang Tahun Teman
Alokasi Waktu : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : mengenal hubungan antarsatuan panjang.

I. Tujuan Pembelajaran
Matematika  : siswa mampu mengenal hubungan antarsatuan 

panjang.
II. Materi Pembelajaran 

Matematika  : hubungan antarsatuan panjang.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar melalui cerita yang sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari bahwa terdapat hubungan antarsatuan 
panjang.

2. Kegiatan inti
 a. Guru meminta siswa mengamati Gambar 4.�4 kemudian 

mengomentari gambar tersebut.
 b. Guru meminta siswa membaca teks pada halaman �� buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��.
 c. Guru menjelaskan materi tentang hubungan antarsatuan panjang.  

Untuk menjelaskan ini, guru dapat menggunakan alat peraga, 
misalnya sebuah tali rafia.

 d. Guru meminta siswa mempraktikkan secara langsung dengan 
menggunakan alat peraga berupa tali untuk mengetahui hubungan 
antarsatuan waktu. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat 
memahami betul bagaimana sebenarnya hubungan antarsatuan 
waktu tersebut.
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 e. Selain melalui praktik, guru juga menjelaskan secara teori hubungan 
antarsatuan waktu dengan menggunakan sistem tangga.

 f. Guru memberikan contoh bagaimana cara menyelesaikan soal 
yang berhubungan dengan satuan waktu dengan menggunakan 
sistem tangga.

 g. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��.

 h. Guru meminta saling menukarkan pekerjaan yang telah dikerjakan 
kemudian siswa maju ke depan kelas mengerjakan soal tersebut di 
papan tulis. Guru dan siswa lainnya bersama-sama mengoreksi.

 i. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah soal-soal 
yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 4�.

3. Kegiatan akhir
 a. 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.

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

 c. 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
 Tali rafia
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

4�.

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa mempraktikkan secara langsung dengan 

menggunakan alat peraga berupa tali untuk mengetahui hubungan 
antarsatuan waktu. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat 
memahami betul bagaimana sebenarnya hubungan antarsatuan 
waktu tersebut.
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 b. Guru meminta saling menukarkan pekerjaan yang telah dikerjakan 
kemudian siswa maju ke depan kelas mengerjakan soal tersebut 
di papan tulis.

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

buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah soal-soal 

yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 4�.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Matematika dan Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : ��   
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Menghadiri Ulang Tahun Teman
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Matematika : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Matematika : mengenal hubungan antarsatuan berat.
Bahasa Indonesia : menceritakan pengalaman saat berulang tahun.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Matematika : siswa mampu mengenal hubungan 

antarsatuan berat.
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu menceritakan pengalaman 

saat berulang tahun.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Matematika : hubungan antarsatuan berat.
 2. Bahasa Indonesia : cerita pengalaman. 

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita bahwa terdapat 

hubungan antarsatuan berat.

2. Kegiatan inti
 Matematika
 a. Guru menjelaskan materi tentang hubungan antarsatuan berat.  

Untuk menjelaskan ini guru dapat menggunakan alat peraga, 
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misalnya beberapa buah batu yang sebelumnya sudah ditimbang 
dan nilainya sebanding dengan ukuran beberapa satuan berat, 
misalnya 1 kg, � kg, atau 0,5 kg, 1 ons, dan sebagainya.

 b. Guru meminta siswa mempraktikkan secara langsung dengan 
menggunakan alat peraga berupa batu untuk mengetahui hubungan 
antarsatuan berat. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat 
memahami betul bagaimana sebenarnya hubungan antarsatuan 
berat tersebut.

 c. Selain melalui praktik, guru juga menjelaskan secara teori hubungan 
antarsatuan berat dengan menggunakan sistem tangga.

 d. Guru memberikan contoh bagaimana cara menyelesaikan soal 
yang berhubungan dengan satuan berat dengan menggunakan 
sistem tangga.

 e. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��.

 f. Guru meminta saling menukarkan pekerjaan yang telah dikerjakan 
kemudian siswa maju ke depan kelas mengerjakan soal tersebut di 
papan tulis. Guru dan siswa lainnya bersama-sama mengoreksi.

 g. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah soal-soal 
yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 4�.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang ulang 

tahun.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apa yang dilakukan 

siswa pada saat mereka berulang tahun.
 c. Guru menjelaskan bahwa bagi siswa yang belum pernah atau 

jarang sekali merayakan ulang tahun tidak usah sedih dan malu.  
Karena pesta/perayaan ulang tahun bukan suatu kewajiban.

 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas kemudian menceritakan 
apa yang mereka lakukan saat berulang tahun. Cerita diusahakan 
selengkap-lengkapnya.

 e. Siswa lainnya yang tidak maju dapat mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada siswa yang sedang bercerita.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

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

 d. Berdoa dan pulang.  

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Beberapa buah batu
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

3B halaman ��-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 3B halaman 

4�.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apa yang dilakukan 

siswa pada saat mereka berulang tahun.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa mempraktikkan secara langsung dengan 

menggunakan alat peraga berupa batu untuk mengetahui hubungan 
antarsatuan berat.  

 b. Guru meminta saling menukarkan pekerjaan yang telah dikerjakan 
kemudian siswa maju ke depan kelas mengerjakan soal tersebut 
di papan tulis.  

3. Tes lisan
 Guru meminta siswa maju ke depan kelas kemudian menceritakan 

apa yang mereka lakukan saat berulang tahun. Cerita diusahakan 
selengkap-lengkapnya.

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

buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah soal-soal 

yang terdapat di Buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 4�.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran  : IPA dan Bahasa Indonesia   
Kelas/Semester  : III/1 
Pertemuan   : ��   
Tema  : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema   : Kegunaan Benda di Sekitarku
Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit
   IPA : � x 35 menit
   Bahasa Indonesia : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA : menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, kaca, 

dan kertas.
Bahasa Indonesia : menceritakan benda kesukaan dengan bahasa 

yang runtut dan mudah dipahami.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu menjelaskan kegunaan benda 

yang terbuat dari bahan plastik.
 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu menceritakan benda kesukaan 

yang terbuat dari bahan plastik dengan 
bahasa yang runtut dan mudah dipahami.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : kegunaan benda. 
 2. Bahasa Indonesia : menceritakan benda kesukaan. 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, bercerita, tes tertulis.
IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
  Guru memberikan pengantar tentang banyaknya berbagai jenis benda 

yang terdapat di sekitar kita dan terbuat dari berbagai bahan yang 
berbeda-beda.

2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati Gambar 4.�� kemudian 

mengomentari gambar yang terlihat. Komentar siswa sebaiknya 
diarahkan untuk menjelaskan kegunaan benda di sekitarku.

 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa berbagai benda yang 
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terbuat dari plastik dan banyak terdapat di sekitar kita kemudian 
menyebutkan kegunaannya.

 c. Guru menjelaskan berbagai kegunaan benda yang terbuat dari 
plastik.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 
dengan benda yang terbuat dari plastik. Hal ini dapat menggunakan 
gambar-gambar yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik 
Jilid 3B halaman �1.  

 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang benda yang 

terbuat dari bahan plastik.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa, adakah benda yang 

terbuat dari bahan plastik dan menjadi benda kesukaan?
 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas dan menceritakan benda 

plastik kesukaannya.  
 d. Siswa juga diminta untuk menjelaskan mengapa dia menyukai 

barang tersebut. Jika memungkinkan siswa diminta untuk 
menunjukkan benda tersebut di depan teman-temannya. Hal ini 
dilakukan dengan memberi tahu siswa sebelumnya.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.
  
V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Benda kesukaan yang terbuat dari bahan plastik.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �0-�1.
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VI. Penilaian
1. Tanya jawab
  Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa berbagai benda yang 

terbuat dari plastik dan banyak terdapat di sekitar kita kemudian 
menyebutkan kegunaannya.

2. Bercerita
 Guru meminta siswa maju ke depan kelas dan menceritakan benda 

plastik kesukaannya. 

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berhubungan 

dengan benda yang terbuat dari plastik. Hal ini dapat menggunakan 
gambar-gambar yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik 
Jilid 3B halaman �1.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA, dan Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester :  III/1
Pertemuan :  ��    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema :  Kegunaan Benda di Sekitarku
Alokasi Waktu :  5 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Bahasa Indonesia : membaca bacaan dengan lafal dan   

intonasi yang jelas.
IPA : menjelaskan kegunaan plastik, kayu, 

kaca, dan kertas.
Seni Budaya dan Keterampilan : menjelaskan simbol dalam karya seni  

rupa.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : siswa mampu membaca 

bacaan dengan lafal dan 
intonasi yang jelas.

 2. IPa : siswa mampu menjelaskan 
kegu-naan kayu.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menjelaskan 
simbol dalam karya seni 
rupa.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : membaca bacaan. 
 2. IPa : kegunaan kayu.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : simbol dalam karya seni 

rupa.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, membaca, tes lisan dan tes tertulis..

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
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 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang benda-

benda yang terbuat dari bahan kayu.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang hutan di 

Indonesia yang salah satu hasilnya adalah kayu.
 b. Guru meminta siswa membaca bacaan yang telah disediakan 

guru yang bertemakan tentang ”ironisnya nasib hutan Indonesia 
sebagai penghasil kayu”. Bahan bacaan terserah guru dan salah 
satu contohya adalah sebagai berikut.

             Degradasi tak Terkendali Hutan Tropis Indonesia

 Benar-benar tragis. Setiap dua detik hutan alam Indonesia seluas 
lapangan sepak bola hilang tak berbekas, gara-gara eksploitasi tidak 
terkendali baik secara tersistem maupun penjarahan yang melewati daya 
dukungnya.
 Perusakan hutan alam tropis Indonesia itu menarik perhatian dunia 
internasional. Lepas dari kepentingan ekonomi-politik, selain merupakan 
paru-paru dunia, hutan alam Indonesia sebagian besar merupakan hutan 
tropis dan ketiga terluas di dunia.
 Hutan yang luas itu sebenarnya merupakan amanah bagi bangsa 
Indonesia sehingga para stakeholder di republik ini mestinya mengelola 
hutan secara arif dan bijaksana.
 Akan tetapi, apa yang terjadi, dari luas hutan Indonesia 14� juta hektar, 
dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang pertama, tinggal �� juta 
hektar! Itu pun sebagian besar sudah bopeng-bopeng.
 Upaya pokok yang ditempuh dalam rangka pembangunan kehutanan 
di Indonesia adalah menetapkan berbagai hutan sesuai peruntukan dan 
penggunaan. Yaitu hutan lindung, hutan suaka alam dan konservasi serta 
hutan produksi.
 Secara teoritis, awalnya pengusahaan hutan untuk kemanfaatan 
ekonomi yang dilakukan di kawasan hutan produksi dilaksanakan dengan 
asas kelestarian hasil (sustained yield principle). Harapannya adalah akan 
terwujud sumber daya hutan yang lestari, yang dapat
memproduksi hasil hutan kayu secara terus-menerus.
 Namun, faktanya hutan Indonesia terus rusak sebab pada tataran 
operasional nyaris tanpa pengawasan sama sekali. Kondisi yang sangat 
parah ini tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi namun juga di 
kawasan hutan lindung dan suaka alam.
 Paradigma hutan sebagai penghasil kayu, sumber devisa negara 
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yang sangat dibutuhkan pembangunan ternyata menimbulkan degradasi 
hutan yang sangat hebat. Cara pandang hutan sebagai penghasil kayu 
juga secara fundamental tidak konsisten dengan prinsip hutan sebagai 
ekosistem. Falsafah yang dikembangkan sangat ekonomik-materialistik.
 Para pengelola hutan cenderung memperhatikan nilai ekonomi hutan 
secara dominan pada jangka pendek, yaitu pada unsur-unsur kayu yang 
dapat menghasilkan uang dalam waktu singkat.
 Berawal dari pengabsahan hutan produksi sebagai areal yang 
dikhususkan untuk menghasilkan hasil hutan yang notabene kayu dianggap 
sebagai yang paling berharga, penggarisbawahan aspek uang yang dapat 
dihasilkan dari hutan sebagai penghasil devisa kedua terbesar setelah 
minyak bumi, telah menumbuhkankembangkan budaya penambangan 
kayu. Bisnis kayu membudaya dan penggundulan hutan merajalela 
melalui kegiatan timber extraction. Namun, secara formal dan publikatif 
yang dikemukakan adalah konsep timber management. Dengan berbusa-
busa konsep ini digelembungkan sedemikian rupa seolah-olah mendukung 
sustainable forest management.
 Secara halus tetapi nyata, hutan dipandang sebagai sumber kayu. 
Tetapi hutan tidak diperlakukan sebagai ekosistem (sistem kehidupan 
hayati), sebagai pengatur tata air maupun sebagai pendukung kehidupan 
sosial ekonomi dan tradisi masyarakat
sekitarnya.
 Di lapangan, sistem ekploitasi yang dikerjakan tidak melalui sistem 
Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) seperti yang didengung-dengungkan 
secara hebat dalam publikasi. Yang dilakukan adalah sistem Tebang Habis 
Indonesia (THI) dengan permudaan buatan.
 Perusakan hutan yang paling hebat disebabkan meningkatnya 
pembangunan industri kayu yang jauh di atas kemampuan daya dukung 
pasokan kayunya. Kapasitas terpasang iindustri perkayuan yang dikeluarkan 
Departemen Perindustrian jauh lebih besar dari kemampuan produksi hutan 
sesuai asas kelestarian yang diizinkan Departemen Kehutanan. Walaupun 
sama-sama pemerintah, tidak ada koordinasi sama sekali.
 Kemudian hal paling mendasar penyebab kerusakan ekosistem adalah 
sistem pertanggungjawaban yang tidak tegas. Para pemegang konsesi hak 
pengusahaan hutan (HPH) kurang dituntut secara konsekuen melestarikan 
hutan, apalagi melestarikan
ekosistem hutan.

Sumber : http://groups.yahoo.com/group/berita-lingkungan/message/5��
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 c. Guru meminta siswa membaca bahan bacaan yang telah disediakan 
dengan lafal dan intonasi yang tepat.

 d. Guru membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan bahan 
bacaan kemudian meminta siswa untuk menjawabnya di buku 
tugas.

 e. Guru mengadakan tanya jawab tentang isi bahan bacaan yang 
telah dibacakan.

 f. Guru meminta siswa untuk mengomentari apa yang dapat 
siswa lakukan dengan kondisi hutan Indonesia yang sudah 
memprihatinkan?

 IPa
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang sebuah 

benda yang terbuat dari bvahan kayu.
 b.  Guru mengadakan tanya jawab tentang benda-benda apa saja 

yang terdapat di sekitar kita yang terbuat dari bahan kayu?  
 c. Guru juga meminta siswa untuk menyebutkan kegunaan benda 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 d. Guru menjelaskan beberapa contoh benda yang terbuat dari bahan 

kayu kemudian menyebutkan contohnya.
 e. Guru juga menyebutkan beberapa contoh jenis kayu di Indonesia 

beserta kegunaannya
 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru meminta siswa mengamati suatu benda dari kayu yang 

berukir yang terdapat di dalam kelas atau sebelumnya guru sudah 
menyediakan benda-benda tersebut.

 b. Jika memungkinkan, guru mengajak siswa pergi ke suatu tempat 
yang di dalamnya terdapat benda –benda dari bahan kayu dan di 
dalamnya terdapat ukir-ukiran.

 c. Guru menjelaskan bahwa benda-benda tersebut merupakan benda 
yang merupakan hasil karya seni rupa. Hal itu disebabkan pada 
benda tersebut mengandung unsur garis, bidang, dan warna.

 d. Guru meminta siswa untuk menjelaskan secara detail mengenai 
suatu benda tentang unsur garis, bidang, atau warna apa saja yang 
terdapat di benda tersebut sehingga digolongkan menjadi benda 
karya seni rupa.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

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

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

 d. 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 dari kayu yang terdapat ukir-ukiran.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �1-��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab tentang isi bahan bacaan yang telah 

dibacakan.
2. Membaca bacaan
 Guru meminta siswa membaca bacaan yang telah disediakan guru 

yang bertemakan tentang ”ironisnya nasib hutan Indonesia sebagai 
penghasil kayu”.  

3. Tes lisan
 a. Guru juga meminta siswa untuk menyebutkan kegunaan benda 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 b. Guru meminta siswa untuk menjelaskan secara detail mengenai 

suatu benda tentang unsur garis, bidang, atau warna apa saja yang 
terdapat di benda tersebut sehingga digolongkan menjadi benda 
karya seni rupa.

4. Tes tertulis
 Guru membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan bahan 

bacaan kemudian meminta siswa untuk menjawabnya di buku 
tugas.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPA dan Seni Budaya dan Keterampilan    
Kelas/Semester :  III/1 
Pertemuan :  ��     
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema : Kegunaan Benda di Sekitarku
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  IPA   : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPA   : menjelaskan kegunaan benda 

plastik, kayu, kaca, dan kertas.
Seni Budaya dan Keterampilan  :  membuat kreasi dari bahan 

kertas.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPa : siswa mampu menjelaskan 

kegunaan benda kaca dan 
kertas.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu membuat 
kreasi dari bahan kertas, 
misalnya membuat pesawat-
pesawatan, ular-ularan, atau 
kreasi lain.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa   : kegunaan benda kaca dan 

kertas.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : kreasi dari bahan kertas.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang benda-

benda yang terbuat dari bahan kaca dan kertas.
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2. Kegiatan inti
 IPa
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati benda-benda yang terdapat 

di sekitarnya (di dalam kelas).
 b. Guru meminta siswa untuk menyebutkan benda-benda yang terbuat 

dari bahan kaca dan kertas.
 c. Guru meminta siswa untuk menyebutkan kegunaan benda-benda 

tersebut.
 d. Guru menjelaskan ulang sebagai klarifikasi terhadap tanya jawab 

dengan siswa yang telah dilakukan.
 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �4.
 f. Guru meminta siswa untuk saling menukarkan tugas pekerjaan 

mereka dan mengoreksinya bersama-sama guru.
 g. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah seperti 

yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 4�.

 seni Budaya dan Keterampilan 
 a. Guru memberikan pengantar kepada siswa bahwa kertas dapat 

digunakan untuk membuat membuat berbagai jenis kreatifitas, 
salah satunya adalah origami.

 b. Guru meminta siswa menyediakan kertas warna untuk membuat 
origami yang sudah ditentukan guru.

 c. Beberapa hari sebelumnya, guru meminta siswa untuk menyediakan 
alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kreasi origami.

 d. Guru mencontohkan cara membuat kreasi origami kemudian 
meminta siswa untuk memperhatikannya.  

 e. Guru meminta siswa untuk membuat kreasi origami sesuai dengan 
yang telah dicontohkan guru. Pada saat proses pembuatan, guru 
memberikan pengawasan dan bimbingan.

 f. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil kreasi origami 
yang telah dibuat siswa kemudian guru memberikan penilaian.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat origami.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

3B halaman ��-�4.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 3B halaman 

4�.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan benda-benda yang terbuat 

dari bahan kaca dan kertas.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk membuat kreasi origami sesuai dengan 

yang telah dicontohkan guru.  
3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �4.
 b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas di rumah seperti 

yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 4�.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan : 100  
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Pengalamanku Saat Berkemah
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  PKn : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn : mengenal makna satu nusa, satu 

bangsa, dan satu bahasa.
Bahasa Indonesia : praktik berpidato dengan tema 

Sumpah Pemuda.
Seni Budaya dan Keterampilan :  menulis indah huruf tegak ber-

sambung.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. PKn   : siswa mampu memahami arti 

sejarah Sumpah Pemuda.
 2. Bahasa Indonesia   : siswa mampu praktik berpidato 

dengan tema Sumpah Pemuda.
 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menulis indah 

tegak bersambung yang berisikan 
ikrar Sumpah Pemuda kemudian 
menghiasnya.

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn   :  makna satu nusa, satu bangsa, 

dan satu bahasa.
 2. Bahasa Indonesia   : berpidato. 
 3. seni Budaya dan Keterampilan : huruf tegak bersambung.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, tes tertulis.
IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
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 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang Sumpah 

Pemuda.
2. Kegiatan inti
 PKn
 a. Guru meminta siswa untuk mengamati Gambar 4.3� seperti yang 

terlihat di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman �5.
 b. Guru meminta siswa untuk mengomentari gambar tersebut.
 c. Guru meminta siswa untuk membaca teks yang terdapat di bawah 

gambar mulai dari halaman �5-��.
 d. Di antara selang-seling membaca, guru memberikan beberapa 

pertanyaan yang berkenaan dengan materi yang telah dibaca 
siswa.

 e. Guru menjelaskan apakah Sumpah Pemuda itu dan menjelaskan 
sejarah Sumpah Pemuda.

 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas terdapat di buku Aktivitasku 
Tematik Jilid 3B halaman 50.

 Bahasa Indonesia 
 a. Guru memberikan pengantar tentang kegiatan pidato dan beberapa 

hal yang harus diperhatikan saat kita berpidato.
 b. Guru memberikan contoh bagaimana cara berpidato yang baik.
 c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk membaca pidato 

seperti yang terdapat di halaman �� buku Aku Senang Belajar 
Tematik Jilid 3B.

 d. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpidato 
maju ke depan kelas tanpa teks meskipun pidatonya hanya 
singkat.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar dengan menjelaskan isi ikrar Sumpah 

Pemuda.
 b. Guru meminta siswa untuk menulis indah ikrar tersebut dengan 

menggunakan huruf tegak bersambung pada selembar kertas 
gambar.

 c.  Setelah selesai, siswa dapat memberikan hiasan/ornamen di 
sekeliling tulisan mereka.

 d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk membacakan ikrar 
Sumpah Pemuda dengan ekspresi yang tepat.

 e. Siswa lain yang tidak maju dapat memberikan penilaian tentang 
intonasi dan ekspresi teman mereka yang maju.
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3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku gambar dan alat mewarnai
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �5-��.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

50.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
  Di antara selang-seling membaca, guru memberikan beberapa 

pertanyaan yang berkenaan dengan materi yang telah dibaca siswa.
2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk membaca pidato 

seperti yang terdapat di halaman �� buku Aku Senang Belajar 
Tematik Jilid 3B.

 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk membacakan ikrar 
Sumpah Pemuda dengan ekspresi yang tepat.

 c. Guru meminta siswa untuk menulis indah ikrar tersebut dengan 
menggunakan huruf tegak bersambung pada selembar kertas 
gambar.

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

Tematik Jilid 3B halaman 50.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : PKn   
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 101    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Pengalamanku Saat Berkemah
Alokasi Waktu : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn : mengenal makna satu nusa, satu bangsa, dan satu 

bahasa.

I. Tujuan Pembelajaran
 PKn : siswa mampu mengenal makna satu nusa.
II. Materi Pembelajaran 
 PKn : makna satu nusa.
III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar tentang Sumpah Pemuda sebagai review 

materi yang telah dipelajari.
2. Kegiatan inti
 a. Guru memberikan sebuah cerita yang sebenarnya isinya adalah 

menjelaskan makna satu nusa.
 b. Guru menjelaskan beberapa kegiatan yang mengandung makna 

satu nusa.
 c. Guru menjelaskan apa sebenarnya yang ingin ditekankan dalam 

makna Sumpah Pemuda satu nusa.
 d. Guru mengadakan tanya jawab tentang kegiatan lain yang 

mengandung makna satu nusa.
 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

�� buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.
 f. Guru meminta siswa untuk saling menukarkan tugas yang telah 

mereka kerjakan kemudian dikoreksi bersama-sama.

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

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

 c. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��.

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab tentang kegiatan lain yang mengandung 

makna satu nusa.
2. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman �� 

buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : PKn dan Seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 10�   
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Pengalamanku Saat Berkemah
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  PKn   : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn   : mengenal makna satu nusa, satu 

bangsa, dan satu bahasa.
Seni Budaya dan Keterampilan   : menyanyikan lagu nasional.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. PKn : siswa mampu mengenal 

makna satu nusa (sebagai 
review) dan satu bangsa. 

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
lagu nasional yang berjudul 
”Dari Sabang Sampai 
Merauke”.

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn : makna satu nusa dan satu 

bangsa.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu nasional.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang salah satu 

makna Sumpah Pemuda yaitu makna satu bangsa.
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2. Kegiatan inti
 PKn
 a. Guru memberikan pengantar bahwa sebagai warga negara yang 

memiliki satu nusa, kita tinggal di negara kepulauan.
 b. Guru menjelaskan beberapa wilayah Indonesia yang tersebar menjadi 

negara kepulauan melalui sebuah peta wilayah Indonesia.
 c. Guru menunjukkan wilayah masing-masing propinsi seperti yang 

terlihat pada peta.
 d. Guru meminta siswa untuk menyebutkan nama wilayah tersebut.
 e. Untuk melihat kemampuan siswa dalam membaca peta, guru 

memberikan peta buta wilayah Indonesia. Kemudian guru meminta 
siswa maju ke depan kelas dan kemudian siswa menunjukkan 
wilayah propinsi seperti yang telah dipelajari tadi.

 seni Budaya dan Keterampilan 
 a. Guru memberikan pengantar tentang negara Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan.
 b. Guru menanamkan pemahaman meskipun kita terpisah ke dalam 

kepulauan tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan 
bangsa.

 c. Guru menyanyikan lagu nasional yang berjudul ” Dari Sabang Sampai 
Merauke” kemudian meminta siswa untuk ikut menyanyikannya 
sampai lancar dan hafal.

 d.  Guru menjelaskan makna apa yang terkandung dalam syair lagu 
”Dari Sabang Sampai Merauke”.

 e. Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu 
nasional ”Dari Sabang Sampai Merauke.”

 PKn
 a. Guru meminta siswa mengamati gambar 4.3� seperti yang terlihat 

pada halaman 100 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.
 b. Guru meminta siswa membaca teks bacaan yang terdapat di buku 

Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman ��-101.
 c. Guru menjelaskan apakah yang terkandung sebenarnya pada 

makna Sumpah Pemuda satu bangsa.
 d. Guru menjelaskan beberapa kegiatan yang mengandung makna 

satu bangsa.
 e. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk menyebutkan 

kegiatan lain yang mengandung makna satu bangsa.
 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman 101 kemudian 

setelah selesai ditukarkan dengan temannya untuk saling 
dikoreksi.
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 g. Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan tugas di rumah 
seperti soal-soal yang terdapat di buku Aku Aktivitasku Tematik Jilid 
3B halaman 51.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Peta wilayah Indonesia dan peta buta wilayah Indonesia.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-101.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

51.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk 

menyebutkankegiatan lain yang mengandung makna satu bangsa.

2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas dan kemudian siswa 

menunjukkan wilayah propinsi pada peta buta seperti yang telah 
dipelajari tadi.

 b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas menyanyikan lagu 
nasional ”Dari Sabang Sampai Merauke.”

3. Tes tertulis
 a. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman 101 kemudian 

setelah selesai ditukarkan dengan temannya untuk saling 
dikoreksi.

 b. Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan tugas di rumah 
seperti soal-soal yang terdapat di buku Aku Aktivitasku Tematik Jilid 
3B halaman 51.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : IPS dan Seni Budaya dan Keterampilan    
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 103     
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Pengalamanku Saat Berkemah
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPS : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
IPS   : mengetahui bentuk kerja sama di 

lingkungan sekolah.
Seni Budaya dan Keterampilan   : menyanyikan beberapa lagu 

daerah.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. IPs : siswa mampu mengetahui 

bentuk kerja sama di 
lingkungan sekolah.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan 
beberapa lagu daerah 
misalnya Apuse dari Irian dan 
Bungong Jeumpa dari Aceh.

II. Materi Pembelajaran
 1. IPs : kerja sama di lingkungan 

sekolah.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu daerah.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang sebuah kerja 

sama yang dilaksanakan di lingkungan sekolah.
2. Kegiatan inti
 IPs
 a. Guru menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sangat 

diperlukan adanya kerja sama.
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 b. Guru meminta siswa untuk mengamati Gambar 4.3� kemudian 
siswa diminta untuk mengomentari gambar tersebut. Komentar 
siswa sebaiknya diarahkan ke dalam bentuk kerja sama yang 
terlihat.

 c. Guru meminta siswa menyebutkan bentuk kerja sama yang terlihat 
pada gambar dan yang tercantum dalam teks bacaan.

 d. Guru menjelaskan manfaat dilakukannya kerja sama di lingkungan 
sekolah.

 e. Guru mengadakan tanya jawab bentuk kerja sama seperti apa yang 
sering dilakukan di lingkungan sekolah.

 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang sudah disiapkan 
guru sesuai dengan materi yang sedang diajarkan.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar bahwa kita bangsa Indonesia setiap 

daerahnya yang terbagi ke dalam pulau-pulau mempunyai lagu 
daerah masing-masing.

 b. Kita sebagai bangsa Indonesia yang baik sebaiknya tidak hanya 
mengenal lagu daerah sendiri, tetapi lagu daerah wilayah lain.

 c. Guru menyanyikan beberapa contoh lagu daerah, misalnya Apuse 
dari Irian dan Bungong Jeumpa dari Aceh.

 d. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu tersebut secara 
bersama-sama kemudian setelah hafal, siswa diminta untuk maju 
ke depan kelas menyanyikan lagu tersebut dengan ekspresi yang 
tepat.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 100.
 �. Buku lagu daerah
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VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab bentuk kerja sama seperti apa yang 

sering dilakukan di lingkungan sekolah.
2. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu tersebut secara bersama-

sama kemudian setelah hafal, siswa diminta untuk maju ke depan 
kelas menyanyikan lagu tersebut dengan ekspresi yang tepat.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang sudah disiapkan guru 

sesuai dengan materi yang sedang diajarkan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 104    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Pengalamanku Saat Berkemah
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  PKn   : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan  : 1 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn   : mengenal makna satu nusa, satu 

bangsa, dan satu bahasa.
Seni Budaya dan Keterampilan  :  menyanyikan lagu nasional.
Bahasa Indonesia   : menceritakan pengalaman yang 

mengesankan dengan kalimat yang 
runtut dan mudah dipahami.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. PKn : siswa mampu mengenal makna 

satu bahasa.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menyanyikan lagu 

nasional yang berjudul ”Satu 
Nusa Satu Bangsa”.

 3. Bahasa Indonesia   : siswa mampu menceritakan 
pengalaman yang mengesankan 
dengan kalimat yang runtut dan 
mudah dipahami.

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn : makna satu bahasa.
 2. seni Budaya dan Keterampilan : lagu nasional.
 3. Bahasa Indonesia : menceritakan pengalaman. 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis.
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang salah satu 

makna Sumpah Pemuda yaitu makna satu bahasa.

2. Kegiatan inti
 PKn
 a. Guru meminta siswa mengamati gambar 4.40 seperti yang terlihat 

pada halaman 10� buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.
 b. Guru meminta siswa membaca teks bacaan yang terdapat di buku 

Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 10�-103.
 c. Guru menjelaskan apakah yang terkandung sebenarnya pada 

makna Sumpah Pemuda satu bahasa.
 d. Guru menjelaskan beberapa kegiatan yang mengandung makna 

satu bahasa.
 e. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk menyebutkan 

jenis kegiatan lain yang mengandung makna satu bahasa.
 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman 103 kemudian 

setelah selesai ditukarkan dengan temannya untuk saling 
dikoreksi.

 g. Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan tugas di rumah 
seperti soal-soal yang terdapat di buku Aku Aktivitasku Tematik Jilid 
3B halaman 5� pada kolom Aktivitas 4.�3.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar tentang negara Indonesia yang 

merupakan negara Kkepulauan dan terdiri atas beberapa suku 
bangsa, dimana setiap suku bangsa umumnya mempunyai bahasa 
daerah masing-masing.

 b. Guru menanamkan pemahaman meskipun mempunyai bahasa 
daerah yang berbeda-beda tetapi kita mempunyai bahasa nasional 
yaitu bahasa Indonesia.

 c. Guru menyanyikan lagu nasional yang berjudul ” Satu Nusa Satu 
Bangsa” kemudian meminta siswa untuk ikut menyanyikannya 
sampai lancar dan hafal.

 d. Jika perlu, guru dapat meminta siswa untuk membawa pianika 
untuk mengiri lagu ”Satu Nusa Satu Bangsa”.
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 f. Guru menjelaskan makna apa yang terkandung dalam syair lagu 
”Satu Nusa Satu Bangsa.”

 g. Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas. Ada siswa 
yang bertugas menyanyikan lagu nasional ”Satu Nusa Satu Bangsa” 
dan ada siswa yang bertugas mengirinya dengan pianika, serta ada 
siswa yang melakukan gerakan dengan ekspresi yang mendukung 
syair lagu.

 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar dengan mengingatkan masih ingatkah 

siswa terhadap materi diadakannya kegiatan berkemah.  
 b. Guru meminta siswa membaca teks/bacaan yang terdapat di 

halaman 111 dengan judul ”Minyak Kayu Putihnya Merah”.
 c. Guru mengadakan tanya jawab adakah di antara siswa yang 

sudah pernah ikut berkemah dan kegiatan apa saja yang biasanya 
diadakan saat ada acara perkemahan.

 d. Guru menanyakan kegiatan apa yang berkesan saat diadakannya 
perkemahan tersebut. Siswa juga diminta untuk menyebutkan 
alasannya.

 f. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas menceritakan 
pengalaman yang mengesankan saat berkemah dengan kalimat 
yang runtut dan mudah dipahami. Hal ini dapat mengacu pada 
tugas yang terdapat di kolom Aktivitasku 4.�� di halamn 11� buku 
Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.

 g. Siswa lain yang tidak maju dapat mengadakan penilaian sesuai 
dengan kolom penilaian yang ada di buku materi.

 h. Siswa juga dapat menceritakan pengalaman lain, misalnya 
pengalaman saat bertamasya ke luar kota. Hal ini dilakukan dengan 
mengacu tugas yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B 
halaman 54.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Pianika
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid  

3B halaman 10�-103.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 3B halaman 

5�.
VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk menyebutkan 

jenis kegiatan lain yang mengandung makna satu bahasa.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kegiatan apa saja yang biasanya 

diadakan saat ada acara perkemahan.
 c. Guru menanyakan kegiatan apa yang berkesan saat diadakannya 

perkemahan tersebut? Siswa juga diminta untuk menyebutkan 
alasannya.

2. Unjuk kerja
 a. Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas. Ada siswa yang 

bertugas menyanyikan lagu nasional ”Satu Nusa Satu Bangsa”dan 
siswa yang bertugas mengirinya dengan pianika, serta ada siswa 
yang melakukan gerakan dengan ekspresi yang mendukung syair 
lagu.

 b. Guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas menceritakan 
pengalaman yang mengesankan saat berkemah dengan kalimat 
yang runtut dan mudah dipahami.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman 103 kemudian 

setelah selesai ditukarkan dengan temannya untuk saling dikoreksi.
 Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan tugas di rumah 

seperti soal-soal yang terdapat di buku Aku Aktivitasku Tematik Jilid 
3B halaman 5� pada kolom Aktivitas 4.�3.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : PKn dan Seni Budaya dan Keterampilan    
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 105    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Pengalamanku Saat Berkemah
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  PKn   : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn   : mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda 

dalam kehidupan sehari-hari.
Seni Budaya dan Keterampilan  : mengapresiasikan diri melalui karya seni 

tari dan mengekspresikan diri melalui 
karya seni musik.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. PKn :  siswa mampu mengamalkan 

nilai-nilai Sumpah Pemuda yaitu 
nilai persatuan dan nilai kerukunan 
dalam kehidupan sehari-hari.

 2. seni Budaya dan Keterampilan :  siswa mampu mengapresiasikan 
diri melalui karya seni tari dan 
mengekspresikan diri melalui 
karya seni musik.

II. Materi Pembelajaran 
1. PKn : nilai-nilai Sumpah Pemuda. 
2. seni Budaya dan Keterampilan : karya seni tari dan karya seni 

musik.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis.
IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang nila-nilai 

yang terkandung dalam Sumpah Pemuda.
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2. Kegiatan inti
 PKn
 a.  Guru menjelaskan bahwa dalam Sumpah Pemuda terdapat 

beberapa nilai yang terkandung antara lain nilai persatuan dan 
nilai kerukunan.

 b. Guru menjelaskan hal-hal apa saja yang terkandung dalam nilai 
persatuan. Guru juga menjelaskan mengapa hal tersebut termasuk 
ke dalam nilai persatuan.

 c. Guru menjelaskan hal-hal apa saja yang terkandung dalam nilai 
kerukunan. Guru juga menjelaskan mengapa hal tersebut termasuk 
ek dalam nilai kerukunan.

 d. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa hal-hal lain apa saja 
yang terkandung dalam nilai persatuan dan kerukunan.

 e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 105.

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

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang salah satu 

kegiatan yang diadakan di acara perkemahan yaitu acara pentas 
seni.

 b. Guru meminta siswa membaca teks/bacaan yang terdapat halaman 
10� paragraf 1 dan �.

 c. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai gerakan yang terdapat 
dalam sebuah tari pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 
gerak maknawi dan gerak murni.

 d. Guru menjelaskan kedua gerakan tersebut serta perbedaannya.
 e. Guru menjelaskan macam-macam alat musik yang mengiringi suatu 

tarian. Alat musik ini dapat dibedakan menjadi alat musik internal 
dan alat musik ritmis.

 f. Guru menjelaskan perbedaan kedua alat musik tersebut.
 g. Guru juga menjelaskan contoh-contoh kedua alat musik tersebut.
 h. Guru meminta siswa mengerjakan tugas pada Aktivitasku 4.�5 

yang terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 
110.

 i. Guru menanyakan secara lisan jawaban masing-masing soal-soal 
dan mengoreksinya bersama-sama, yaitu untuk tugas bagian A. 

 j. Untuk tugas bagian B, guru sudah menyediakan tape recorder 
beserta kasetnya kemudian membimbing siswa untuk melakukan 
gerakan tari sesuai kemampuan dan siswa maju ke depan kelas.
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 k. Untuk tugas bagian C, guru meminta siswa beberapa hari 
sebelumnya untuk menyediakan beberapa alat yang dapat 
digunakan sebagai alat musik sederhana. Kemudian mainkan alat 
musik tersebut secara berkelompok dengan teman-teman lain.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Tape recorder, kaset, berbagai peralatan untuk membuat alat musik 

sederhana.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 104-110.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa hal-hal lain apa saja 

yang terkandung dalam nilai persatuan dan kerukunan.

2. Unjuk kerja
 a. Untuk tugas bagian B, guru sudah menyediakan tape recorder 

beserta kasetnya kemudian membimbing siswa untuk melakukan 
gerakan tari sesuai kemampuan siswa maju ke depan kelas.

 b.  Untuk tugas bagian C, guru meminta siswa beberapa hari 
sebelumnya untuk menyediakan beberapa alat yang dapat 
digunakan sebagai alat musik sederhana. Kemudian mainkan alat 
musik tersebut secara berkelompok dengan teman-teman lain.
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3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 

Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 105.
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas pada Aktivitasku 4.�5 yang 

terdapat di buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B halaman 110.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

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

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 10�    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Pengalamanku Saat Berkemah
Alokasi Waktu : � x 35 menit
  PKn   : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
PKn   : mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda 

dalam kehidupan sehari-hari.
Bahasa Indonesia   : melengkapi puisi anak berdasarkan 

gambar.
Seni Budaya dan Keterampilan : mengekspresikan diri melalui karya seni 

tari.
 
I. Tujuan Pembelajaran

 1. PKn : siswa mampu mengamalkan 
nilai-nilai Sumpah Pemuda 
dalam kehidupan sehari-hari.

 2. Bahasa Indonesia : siswa mampu melengkapi puisi 
anak berdasarkan gambar.

 3. seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu mengekspresikan 
diri melalui karya seni tari.

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn : nilai-nilai Sumpah Pemuda. 
 2. Bahasa Indonesia   : puisi anak. 
 3. seni Budaya dan Keterampilan : karya seni tari.

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, unjuk kerja, dan tes tertulis.

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
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 b.  Guru mengabsen siswa.
 c.  Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang nilai-nilai 

yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Guru juga memberikan 
review mengenai nilai persatuan dan nilai kerukunan yang telah 
dipelajari.

2. Kegiatan inti
 PKn
 a. Guru menjelaskan hal-hal apa saja yang terkandung dalam nilai 

perjuangan. Guru juga menjelaskan mengapa hal tersebut termasuk 
ke dalam nilai perjuangan.

 b. Guru menjelaskan hal-hal apa saja yang terkandung dalam nilai 
sosial. Guru juga menjelaskan mengapa hal tersebut termasuk ke 
dalam nilai sosial.

 c. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa hal-hal lain apa saja 
yang terkandung dalam nilai perjuangan dan nilai sosial.

 d. Guru memberikan pesan kepada siswa supaya dapat mengamalkan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda.

 e. Guru memberikan tips atau cara supaya kita dapat mengamalkan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda.

 f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku 
Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 5� pada kolom Aktivitas 
4.�4.

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

 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang kegiatan 

berkemah yang pernah dijelaskan.
 b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa, kegiatan-kegiatan 

apa saja yang sering dilakukan pada saat acara berkemah.
 c. Guru menjelaskan bahwa dari serangkaian acara yang berlangsung 

selama berkemah maka kita dapat membuatnya sebuah puisi.
 d. Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat di halaman 

113 buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid 3B.
 e. Guru menjelaskan cara membuat puisi berdasarkan serangkaian 

gambar yang terdapat di Gambar 4.50.
 f. Guru meminta siswa melanjutkan puisi yang telah disediakan.
 g. Setelah selesai, guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk 

membacakan puisi tersebut dengan ekspresi yang sesuai.
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 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru memberikan pengantar bahwa setiap daerah di wilayah 

Indonesia, pada umumnya mempunyai tarian daerah.
 b. Guru menjelaskan bahwa kita bangsa Indonesia harus melestarikan 

kebudayaan bangsa Indonesia, termasuk tarian daerah.
 c. Guru mengajarkan salah satu tarian daerah.
 d. Supaya lebih menarik, guru sudah menyiapkan tape recorder 

beserta kasetnya untuk menyetel musik/irama yang mengiringi 
tarian tersebut.

 e. Jika perlu peralatan untuk menari misalnya selendang, guru 
mengingatkan beberapa hari sebelum pelaksanaan supaya siswa 
membawanya.

 e. Guru meminta siswa untuk mengikuti gerakan-gerakan pada tarian 
daerah tersebut.

 f. Guru juga meminta siswa mengerjakan tugas di buku Aktivitasku 
Tematik Jilid 3B halaman 53.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari 3 materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. 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
 Tape recorder dan kaset, dan berbagai peralatan untuk menari.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 104-105 dan halaman 11�-113.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, halaman 

5�-53.

VI. Penilaian
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1. Unjuk kerja
 a. Setelah selesai, guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk 

membacakan puisi tersebut dengan ekspresi yang sesuai.
 b. Guru meminta siswa untuk mengikuti gerakan-gerakan pada tarian 

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

Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 5� pada kolom Aktivitas 
4.�4..

 b. Guru meminta siswa melanjutkan puisi yang telah disediakan.
 c. Guru juga meminta siswa mengerjakan tugas di buku Aktivitasku 

Tematik Jilid 3B halaman 53.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 10�   
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Berkreasi dengan Kertas
Alokasi Waktu : � x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
Seni Budaya dan Keterampilan : menampilkan sikap apresiatif terhadap 

benda yang digerakkan oleh angin.

I. Tujuan Pembelajaran
 seni Budaya dan Keterampilan : siswa mampu menampilkan 

sikap apresiatif terhadap benda 
yang digerakkan oleh angin 
yaitu membuat baling-baling.

II. Materi Pembelajaran 
 seni Budaya dan Keterampilan : benda yang digerakkan oleh 

angin.

III. Metode Pembelajaran
 Unjuk kerja

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang suatu benda 

mainan yang digerakkan oleh angin.

2. Kegiatan inti
 a. Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat di halaman 

114 kemudian mengomentarinya.
 b. Guru menjelaskan bahwa angin mampu menggerakkan sebuah 

benda.
 c. Beberapa hari sebelumnya, guru mengingatkan siswa untuk 

membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat baling-
baling.

 d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembuatan baling-baling.
 e. Guru meminta siswa membuat baling-baling dan guru memberikan 
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pengawasan dan bimbingan.
 f. Guru mengajak siswa keluar kelas kemudian mencoba baling-baling 

yang telah dibuatnya apakah berfungsi dengan baik. Jika baling-
baling tersebut berfungsi dengan baik maka pada saat dibawa lari 
terkena angin, baling-baling itu dapat berputar.

3. Kegiatan akhir
 a. 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.

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

 c. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat baling-baling.
2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 3B Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 114-115.

VI. Penilaian
 Unjuk kerja
  Guru meminta siswa membuat baling-baling dan guru memberikan 

pengawasan dan bimbingan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Keterampilan  
 

Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan  : 10�    
Tema : Sifat dan Kegunaan Benda di Sekitarku
Subtema  : Berkreasi dengan Kertas
Alokasi Waktu : 5 x 35 menit
  Bahasa Indonesia  : 1 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 4 x 35 menit
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
Bahasa Indonesia :  menjelaskan urutan membuat atau 

melakukan sesuatu dengan kalimat 
yang runtut dan mudah dipahami.

Seni Budaya dan Keterampilan : - merancang benda yang dapat 
digerakkan oleh angin dari bahan 
kertas dan

   -  menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia :  siswa mampu menjelaskan 

urutan membuat atau 
melakukan sesuatu dengan 
kalimat yang runtut dan 
mudah dipahami.

 2. seni Budaya dan Keterampilan : - siswa mampu merancang 
benda yang dapat digerakkan 
oleh angin dari bahan kertas 
yaitu membuat layang-layang 
dan

     - siswa mampu menyanyikan 
lagu anak-anak yang berjudul 
”Layang-layang.”

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia :  urutan membuat atau melakukan 

sesuatu. 
 2. seni Budaya dan Keterampilan : - benda yang dapat digerakkan 

oleh angin dan
    - lagu anak-anak.
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III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan unjuk kerja

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 

berdoa.
 b. Guru mengabsen siswa.
 c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang mainan 

yang dapat digerakkan oleh angin, antara lain layang-layang.

2. Kegiatan inti
 Bahasa Indonesia
 a. Guru memberikan pengantar bahwa jika kita kreatif, kita tidak perlu 

mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, misalnya mainan 
layang-layang. Kita dapat membuat sendiri mainan tersebut.

 b. Guru meminta siswa membaca urutan pembuatan layang-layang 
mulai dari awal sampai akhir.

 c. Guru meminta siswa menjelaskan urutan membuat keterampilan 
layang-layang dengan kalimat sendiri yang runtut dan mudah 
dipahami dengan maju ke depan kelas.

 d. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di rumah yaitu Aktivitas 
4.�� seperti yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B 
halaman 5�.

 seni Budaya dan Keterampilan
 a. Guru meminta siswa menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

untuk membuat layang-layang. Beberapa hari sebelumnya, guru 
memberi tahu siswa alat dan bahan yang harus disiapkan siswa.

 b. Guru meminta siswa membuat layang-layang sesuai langkah kerja 
yang telah ditentukan.

 c. Guru mengawasi siswa saat pembuatan layang-layang. Jika ada 
yang kesulitan guru dapat memberikan bimbingan.

 d. Setelah selesai membuat layang-layang, guru menyanyikan lagu 
yang berjudul ”Layang-layang” dengan syair sebagai berikut.

  Layang-layang
 Kuambil buluh sebatang
 Kupotong sama panjang
 Kuraut dan kutimbang dengan benang
 Kujadikan layang-layang
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 Bermain berlari
 Bermain layang-layang
 Berlari kubawa ke tanah lapang
 Hatiku riang dan senang.

 e. Guru meminta siswa menyanyikan lagu yang berjudul ”Layang-
layang” sampai hafal.

 f. Guru mengajak siswa ke halaman sekolah kemudian memberikan 
contoh cara menerbangkan layang-layang. Siswa juga diminta 
untuk menerbangkan layang-layang yang telah dibuatnya.

 g. Pada saat menerbangkan layang-layang, guru meminta siswa 
sambil menyanyikan lagu ”Layang-layang”.

 h. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yaitu membuat 
gantungan di atas pintu di rumah secara berkelompok. Tugas ini 
sesuai dengan yang terdapat di Aktivitas 4.�� buku Aktivitasku 
Tematik Jilid 3B halaman 55. Pada hari berikutnya, setelah 
gantungan selesai dikerjakan di rumah, guru meminta siswa 
untuk membawanya ke sekolah dan ditunjukkan ke teman-teman 
sekelasnya dan guru di depan kelas.

3. Kegiatan akhir
 a. Guru menjelaskan ulang terhadap mata pelajaran yang telah 

diajarkan. Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang 
sama, siswa telah mempelajari � materi pelajaran.

 b. 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.

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

 d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat layang-layang.
2. sumber belajar
 a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

3B halaman 11�-11�.
 b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 3B halaman 

55-5�.
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 a. Guru meminta siswa menjelaskan urutan membuat keterampilan 

layang-layang dengan kalimat sendiri yang runtut dan mudah 
dipahami dengan maju ke depan kelas.

 b. Guru meminta siswa membuat layang-layang sesuai langkah kerja 
yang telah ditentukan.

 c. Guru mengajak siswa ke halaman sekolah kemudian memberikan 
contoh cara menerbangkan layang-layang. Siswa juga diminta 
untuk menerbangkan layang-layang yang telah dibuatnya.

 d. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yaitu membuat 
gantungan di atas pintu di rumah secara berkelompok.

2. Tes tertulis
  Guru meminta siswa mengerjakan tugas di rumah yaitu Aktivitas 4.�� 

seperti yang terdapat di buku Aktivitasku Tematik Jilid 3B halaman 
5�.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

(.............................................)
NIP:.......................................  

Guru Kelas 

(.............................................)
NIP:.......................................

............. , ………………�00...


