
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD N Percobaan 2 

Kelas   : I A 

Semester  : 1 

Hari / Tanggal  : Jum’at / 26 Agustus 2016 

Tema   : Diriku 

Subtema  : Aku Istimewa 

Pembelajaran  : 6 

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

PKn 

3.3 Memahami keberagaman karakteristik individu di rumah. 

4.3 Menceritakan pengalaman kebersamaan dalam  keberagaman kehidupan sehari-hari di 

rumah. 



Matematika 

3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan 

bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan 

penjumlahan dan pengurangan. 

4.4 Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. 

Bahasa Indonesia 

3.11 Mengenal puisi anak/syair  lagu (berisi ungkapan sayang, atau persahabatan) yang 

diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan.  

4.11 Melisankan puisi anak atau syair lagu (berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

C. Indikator 

PKn 

3.3.3 Menyebutkan contoh-contoh kekhasan individu di rumah. 

4.3.3 Menceritakan pengalaman kerjasama antar seluruh anggota keluarga di rumah. 

Matematika 

3.4.3 Menghitung banyak objek gabungan dua kelompok objek sejenis (bilangan 1 

sampai dengan 10). 

4.4.1 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari hari yang berkaitan dengan 

penjumlahan. 

Bahasa Indonesia 

3.11.1 Mengidentifikasi ungkapan sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi/syair 

lagu yang diperdengarkan dengan tepat. 

4.11.1 Mengekspresikan kembali ungkapan sayang telah didengar dengan tepat. 

 

D. Materi 

1. Chart bacaan perbedaan individu. 

2. Penjumlahan 1 sampai 10. 

3. Membaca puisi. 

 

E. Pendekatan dan Metode 

Pendekatan : Scientific 

Strategi  : Cooperative Learning 



Teknik  : Example Non Example 

Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, dan Ceramah 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1.  Kegiatan Pembuka 

a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 

b. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdo’a. 

c. Guru menanyakan kabar siswa. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 

f. Guru memberikan apersepsi. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru bercerita mengenai anggota keluarganya yang memiliki jenis kelamin dan 

karakter atau sifat yang berbeda. 

b. Guru menyebutkan berbagai macam karakter serta mendiskusikannya bersama 

siswa. 

c. Siswa saling menceritakan anggota keluarganya yang memiliki jenis kelamin 

berbeda kepada teman sebangkunya. 

d. Guru menceritakan dongeng kreasi sendiri yang mengandung masalah 

penjumlahan dengan menunjukkan kartu gambar. 

e. Guru membimbing siswa untuk mendiskusikan maksud dari soal cerita tersebut 

dan memberikan penyelesaiannya. 

f. Siswa mengerjakan soal latihan yang ada di buku siswa. 

g. Siswa bersama-sama guru membahas jawaban soal latihan tersebut. 

h. Guru membacakan teks puisi yang ada pada buku siswa dengan intonasi yang 

benar. 

i. Siswa mengikuti gaya membaca puisi yang sudah dibacakan oleh guru. 

j. Siswa secara bergiliran mengekspresikan ungkapan sayang pada keluarga melalui 

puisi. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru memberikan penguatan materi 

b. Guru memberikan soal evaluasi 

c. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdo’a. 

d. Guru menutup pelajaran dengan salam. 



G. Sumber dan Media 

1. Sumber 

a. Buku guru kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

b. Buku siswa kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

c. Dokumen kurikulum 2013 SD/MI 

2. Media 

Kartu gambar 

 

H. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian sikap 

Observasi dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan pembelajaran. 

b. Penilaian pengetahuan 

Tes tertulis mengerjakan soal evaluasi. 

c. Penilaian keterampilan 

Membaca puisi. 

2. Instrumen penilaian 

( Terlampir) 
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Penilaian sikap 

Keterangan Skor: 

Rasa Ingin Tahu: 

1 = Kurang (tidak aktif bertanya dan hanya diam) 

2 = Cukup (sedikit aktif bertanya) 

3 = Baik (aktif bertanya) 

4 = Sangat baik (aktif bertanya dan mendominasi dalam berdiskusi 

kelompok) 

 

Jujur: 

1 = Kurang (berbohong) 

2 = Cukup (berbohong sesekali)  

3 = Baik (bersikap jujur)  

4    = Baik sekali (selalu jujur dan menasehati teman yang tidak jujur) 

Tanggung Jawab: 

1 = Kurang (tidak antusias dalam kerja keompok) 

2 = Cukup (sedikit antusias dan berpartisipasi) 

3 = Bertanggung jawab ( antusias dan serius dalam mengerjakan tugas 

kelompok) 

4 = Sangat bertanggung jawab (sangat antusias, serius, dan aktif  dalam 

mengerjakan tugas kelompok ) 

 

Skor maksimal = 16 

 

 

No Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek Jumlah Nilai 

Rasa 

ingin 

tahu 

jujur Tanggung 

jawab 

  

       

       

       



Penilaian pengetahuan 

(Jumlah jawaban benar / Jumlah soal) x 100 = 

 

Penilaian keterampilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi 

 

 



 

 

 

 



 

 



Soal Evaluasi 

Nama : 

1. Budi memiliki ayah dan ibu yang sangat sayang kepadanya. 

Budi juga memiliki satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. 

Berapakah jumlah anggota keluarga budi ...... 

Ayah  +   Ibu  +  Budi  +  Kakak perempuan  +  Adik laki-laki   

   1 +   1  +     1     +  1   +        1 =  .....  Anggota 

keluarga. 

 

2. Budi membeli 3 ekor ayam. 

Beberapa hari kemudian budi membeli ayam lagi 4 ekor. 

Jadi sekarang budi mempunyai ayam sebanyak ....... Ekor. 

 

3. Budi memiliki seekor induk bebek. 

Beberapa hari kemudian bebek tersebut bertelur. 

Lalu menetas sebanyak 6 ekor. 

Berapakah jumlah bebek budi sekarang?    .....   Ekor 

4.  

 

 

 

 

 

 

5.  


