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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA dan Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 1
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mati Lampu   
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
• IPA : Mendeskripsikan energi dan asal energi yang ada 

di bumi 
• Bahasa Indonesia : Membaca nyaring teks (15-�0 kalimat) dengan 

memerhatikan lafal dan intonasi yang tepat

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

 Siswa dapat mengetahui dan memahami konsep energi.
2. Bahasa Indonesia

Siswa dapat membaca nyaring sesuai dengan lafal dan intonasi 
yang tepat.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Sumber energi dan kegunaannya 
2. Bahasa Indonesia : Membaca nyaring

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, membaca, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

tentang sumber energi.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang sumber 

energi.
b. Guru membahas wacana tentang energi di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman �-4. 
c. Guru melakukan tanya jawab seputar wacana tersebut.
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang energi dan sumber 

energi.

Bahasa Indonesia
a. Guru memberi contoh membaca wacana dengan suara nyaring.
b. Siswa membaca wacana tentang energi yang ada di buku materi 

secara bergantian dengan suara nyaring di depan kelas 
c. Siswa lain yang belum mendapat giliran ikut memerhatikan teman 

yang membaca.
d. Guru meminta siswa menanggapi penampilan temannya. 
e. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan 

yang telah dibaca.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang sumber energi 

dan kegiatan membaca nyaring.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang 

sumber energi yang baru saja mereka pelajari merupakan mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan kegiatan membaca 
nyaring merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga 
menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di 
atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

1-� 
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa maju ke depan kelas membaca secara bergantian dengan 

suara nyaring.

2. Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru tentang materi 

pembelajaran.

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mati Lampu   
Alokasi waktu : 3 x 35 menit

   
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
Mendeskripsikan energi dan asal energi yang ada di bumi 

I. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan contoh energi yang ada di bumi. 

 
II. Materi Pembelajaran
 Sumber energi dan kegunaannya 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, pengamatan langsung, dan 

penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru me-review materi sebelumnya tentang sumber energi. 

2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang contoh energi 

yang ada di bumi. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang contoh energi yang 

ada di bumi.
c. Siswa diajak keluar ruangan untuk dikenalkan dan merasakan 

salah satu sumber energi yang terbesar di bumi yaitu matahari.
d. Siswa kembali ke dalam kelas dan duduk dalam kelompoknya 

masing-masing.
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e. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mendiskusikan energi 
apa saja yang dihasilkan oleh matahari.

f. Perwakilan masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya 
ke depan kelas.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang contoh sumber 

energi.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang contoh 

sumber energi merupakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA). Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah 
disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

1-� 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa aktif berdiskusi tentang enegi yang dihasilkan oleh matahari.

2. Tanya jawab
 Guru melakukan tanya jawab seputar materi contoh-contoh sumber 

energi.

3. Tes tertulis
 Siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan buku 

kerja.
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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, Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 3
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mati Lampu   
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia    : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengenal gerak alam semesta     
• Bahasa Indonesia : Membaca nyaring teks (15-�0 

kalimat) dengan memerhatikan lafal 
dan intonasi yang tepat 

II. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan Keterampilan

 Siswa dapat mengetahui gerak alam semesta.
2. Bahasa Indonesia 

 Siswa dapat membaca nyaring sesuai dengan lafal dan intonasi 
yang tepat.

III. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Gerak alam semesta
 2. Bahasa Indonesia : Sumber energi dan 

kegunaannya

IV. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, membaca, dan penugasan

V. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan apersepsi dengan tanya jawab tentang gerakan-

gerakan yang ada di alam semesta.
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2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru melakukan tanya jawab tentang gerakan-gerakan alam seperti 

gerak hewan dan tumbuhan.
b. Sebelum guru mencontohkan gerakan alam, siswa diajak berlatih 

melakukan gerakan tubuh dimulai dari gerakan tangan, kepala, dan 
badan.

c. Guru memberi contoh gerakan-gerakan hewan, seperti gerak 
burung terbang dan gerakan alam, seperti gerak lambaian pohon 
kelapa.

d. Seluruh siswa meniru gerakan yang dicontohkan oleh guru.
 
Bahasa Indonesia 
a. Siswa membaca wacana tentang sumber energi yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara bergantian di depan 
kelas dengan menggunakan lafal dan intonasi yang benar.

b. Guru melakukan tanya jawab seputar bacaan tersebut.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang gerakan yang 

meniru gerak alam semesta dan kegiatan membaca nyaring.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang 

gerakan yang meniru gerak alam semesta merupakan mata 
pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dan kegiatan membaca 
nyaring merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga 
menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di 
atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

VI. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Lampu, lilin, senter, dan radio 

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 4-� 
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

3 
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VII. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa berdiskusi tentang sumber energi yang sering digunakan.
b. Siswa maju ke depan kelas untuk membaca secara nyaring dan  

bergantian dengan lafal dan intonasi yang tepat.

2. Tanya jawab
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa seputar materi 

pembelajaran.

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 4
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mati Lampu   
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia  : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Mengenal sumber energi cahaya yang ada di 

lingkungan sekitar    
• Bahasa Indonesia : Membaca nyaring teks (15-�0 kalimat) dengan 

memerhatikan lafal dan intonasi yang tepat 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

 Siswa dapat menyebutkan contoh sumber energi cahaya yang ada 
di sekitar.

2. Bahasa Indonesia 
 Siswa dapat membaca nyaring sesuai dengan lafal dan intonasi 
yang tepat.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Sumber energi cahaya  
2. Bahasa Indonesia : Membaca nyaring

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, membaca, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan apersepsi dengan tanya jawab tentang sumber 

energi cahaya yang ada di lingkungan sekitar.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru melakukan tanya jawab tentang sumber energi cahaya yang 

ada di lingkungan sekitar.
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang sumber energi yang 

ada di lingkungan sekitar.
c. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok diberi 

tugas untuk mendiskusikan energi cahaya apa saja yang mereka 
ketahui.

d. Masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya ke depan 
kelas 

e. Siswa diberi tugas rumah mencatat energi apa saja yang mereka 
gunakan di rumah.

Bahasa Indonesia 
a. Guru membawa sebuah artikel singkat tentang sumber energi 

yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, tenaga surya (matahari) 
digunakan sebagai pemanas dalam industri rumah tangga.

b. Siswa diminta untuk membaca artikel tersebut dengan lafal dan 
intonasi yang tepat.

c. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan kepada siswa dari isi 
artikel tersebut. 

d. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di 
buku tugas masing-masing.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang sumber energi 

cahaya dan kegiatan membaca nyaring sebuah artikel.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang sumber 

energi merupakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
dan kegiatan membaca nyaring merupakan mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang 
telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 
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V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 11–1�  
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

4  

VI. Penilaian 
1. Unjuk kerja

a. Siswa berdiskusi tentang energi cahaya yang mereka ketahui.
b. Siswa maju ke depan kelas untuk membaca secara nyaring dan 

bergantian dengan lafal dan intonasi yang tepat.

2. Tanya jawab
 Guru melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran.

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

4. Tes lisan
 Siswa dapat membaca nyaring sebuah artikel yang dibawa oleh 

guru.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 5
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mati Lampu   
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia  : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Mengenal sumber energi cahaya yang ada di 

lingkungan sekitar    
• Bahasa Indonesia : Membaca nyaring teks (15-�0 kalimat) dengan 

menggunakan bahasa sehari–hari 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

 Siswa dapat menyebutkan contoh sumber energi cahaya yang ada 
di sekitar.

2. Bahasa Indonesia 
 Siswa dapat membaca nyaring dengan menggunakan bahasa 
sehari–hari. 

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Sumber energi dan kegunaannya  
2. Bahasa Indonesia : Membaca nyaring 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, membaca, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab tentang berbagai 

sumber energi.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Siswa menyebutkan contoh energi yang digunakan sehari-hari.
b. Siswa dikenalkan dengan alat-alat yang dapat menjadi sumber 

energi seperti lampu, senter, lilin, dan radio.
c. Siswa menyimulasikan alat-alat tersebut dan tanya jawab seputar 

alat-alat tersebut.
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang berbagai macam 

sumber energi yang dapat digunakan sehari-hari.
e. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian masing-masing 

kelompok diberi tugas untuk mendiskusikan sumber energi apa 
saja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

f. Perwakilan dari masing-masing kelompok melaporkan hasil 
diskusinya di depan.

Bahasa Indonesia 
a. Siswa membaca wacana tentang gerak alam semesta secara 

bergantian di depan kelas dengan menggunakan lafal dan intonasi 
yang tepat.

b. Siswa bersama guru membahas wacana tersebut dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang sumber energi 

dan kegiatan membaca nyaring.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang 

sumber energi yang baru saja mereka pelajari merupakan mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan kegiatan membaca 
nyaring merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga 
menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di 
atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

� 
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa bersama guru berlatih gerak alam semesta.

2. Tanya jawab
 Guru melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran.

3. Tes tertulis 
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan dari buku 

kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, Matematika
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mati Lampu   
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia    : 1 x 35 menit

  
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengenal gerak alam semesta 
• Matematika : Melakukan perkalian bilangan yang 

hasilnya bilangan dua angka 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan keterampilan 

 Siswa mampu memperagakan bentuk-bentuk gerak alam 
semesta. 

2. Matematika
 Siswa dapat melakukan perkalian yang hasilnya bilangan dua 
angka.  

II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Gerak alam semesta
 2. Matematika : Perkalian  

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, simulasi, diskusi, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang gerak alam semesta yang telah 

dipelajari sebelumnya. 
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2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru melakukan tanya jawab tentang gerak hewan dan tumbuhan 

selain yang telah dicontohkan guru pada pelajaran sebelumnya.
b. Guru membagi siswa dalam 5 kelompok.
c. Masing-masing kelompok diberi tugas mendiskusikan macam-

macam gerak hewan dan tumbuhan selain yang telah dicontohkan 
sebelumnya.

d. Kemudian, masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya 
di depan kelas.

e. Pada saat satu kelompok maju ke depan kelas, kelompok lain 
memberi tanggapan atas hasil diskusi kelompok tersebut.

Matematika 
a. Siswa dibagi dalam lima kelompok, masing-masing kelompok terdiri 

atas � orang. Salah satu siswa dalam kelompok ditugaskan untuk 
menghitung jumlah siswa dalam satu kelas dengan mengalikan 
jumlah orang di tiap kelompok.

b. Setelah itu, guru meminta siswa menyimpulkan kegiatan yang baru 
saja mereka lakukan.

c. Guru memberikan penjelasan tentang operasi perkalian yang 
hasilnya bilangan dua angka dengan cara penjumlahan.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang gerak alam 

semesta dan perkalian.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang gerak 

alam semesta merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan 
Keterampilan dan materi perkalian merupakan mata pelajaran 
Matematika. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang 
telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman �-10 dan �0-�3   



1�Untuk SD Kelas 2 Semester 2

�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, jilid �C, halaman 
� dan 11-1�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya 

tentang gerak di alam semesta.

2. Tanya jawab
 Guru melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran tentang 

gerak alam semesta.

3. Tes tertulis 
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan di buku 

kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 7
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mendengarkan Musik    
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Menjelaskan bahwa bunyi merupakan salah satu 

bentuk energi  
• Bahasa Indonesia : Membaca nyaring teks (15-�0 kalimat) dengan 

menggunakan bahasa sehari-hari 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa dapat memberi contoh sumber energi bunyi yang ada di 
lingkungan sekitar.

2. Bahasa Indonesia  
 Siswa dapat membaca nyaring dengan menggunakan bahasa 
sehari-hari.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Sumber energi dan kegunaannya 
2. Bahasa Indonesia : Membaca nyaring 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang energi bunyi dengan bercerita 

tentang contoh sebuah benda yang termasuk dalam energi 
bunyi.  
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2. Kegiatan inti 
IPa
a. Guru meminta siswa membaca materi di buku Aku Senang Belajar 

Tematik halaman 14-15.
b. Guru memberikan penjelasan dari materi di buku tersebut. 
c. Siswa diminta untuk menyebutkan contoh energi bunyi lain yang 

mereka ketahui selain yang telah dicontohkan oleh guru.
d. Siswa bersama dengan guru melakukan percobaan dari aktivitasku 

� buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 15-1�. 
e. Guru melakukan tanya jawab seputar hasil percobaan yang 

dilakukan bersama.

Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa menuliskan hasil percobaan yang dilakukan 

bersama saat pelajaran IPA dalam 15-�0 kalimat.
b. Setelah itu, siswa diminta untuk membaca hasil percobaan tersebut 

dengan nyaring di depan kelas.
 

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang energi bunyi 

dan membaca hasil percobaan dengan nyaring.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang energi 

bunyi merupakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
dan materi membaca hasil percobaan merupakan mata pelajaran 
Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai 
mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

7
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa mengamati percobaan dan ikut melakukan percobaan untuk 

mengetahui sumber bunyi dari suatu benda.
 

2. Tanya jawab
 Guru melakukan tanya jawab hasil percobaan tentang ”Benda Bergetar 

Saat Berbunyi”.
 

3. Tes tertulis 
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja. 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA, Matematika   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mendengarkan Musik    
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Matematika : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Menjelaskan bahwa bunyi merupakan salah satu bentuk 

energi  
• Matematika : Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan dua angka 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

 Siswa dapat memberi contoh sumber energi bunyi yang ada di 
lingkungan sekitar.

�. Matematika 
 Siswa dapat mampu melakukan perkalian yang hasilnya bilangan 
dua angka.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Sumber energi dan kegunaannya     
2. Matematika : Perkalian 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru me-review kegiatan yang dilakukan pada pembelajaran 

sebelumnya tentang energi bunyi. 
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2. Kegiatan inti 
IPa
a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.
b. Masing-masing kelompok mendemonstrasikan alat-alat 

yang termasuk sumber bunyi yang berbeda dengan cara 
membunyikannya.

c. Kemudian, masing-masing kelompok mendiskusikan alat tersebut. 
Misalnya, tentang nama alat dan cara memperoleh energinya.

d. Setelah selesai diskusi, guru meminta perwakilan dari masing-
masing kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya ke depan 
kelas.

Matematika 
a. Guru me-review kegiatan dalam pembelajaran Matematika 

sebelumnya.
b. Guru memberikan penjelasan singkat (mengulang) tentang perkalian 

sebagai proses penjumlahan berulang.
c. Kemudian, siswa diminta untuk mengerjakan latihan soal di buku 

kerja agar lebih paham dan terlatih dalam menyelesaikan soal 
perkalian.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan membunyikan benda 

yang termasuk sumber bunyi dan materi perkalian.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan membunyikan 

benda yang termasuk sumber bunyi merupakan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) dan materi perkalian merupakan mata 
pelajaran Matematika. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai 
mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi
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2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 1�-17 dan ��-�3     
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

13 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa mendemonstrasikan alat-alat yang diberikan oleh guru kemudian 

mendiskusikannya.

2. Tes tertulis 
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan di buku 

kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, Matematika   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mendengarkan Musik    
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
  Matematika    : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengenali unsur musik dari sumber 

bunyi yang dihasilkan alat musik 
• Matematika : Melakukan perkalian yang hasilnya 

bilangan dua angka

I. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan Keterampilan 

 Siswa dapat mengenali unsur musik dari alat-alat musik.
2. Matematika

Siswa dapat melakukan perkalian yang hasilnya bilangan dua 
angka.

II. Materi Pembelajaran     
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Unsur musik dari alat musik
 2. Matematika : Perkalian

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan apersepsi dengan membuka wacana tentang 

sebuah cerita yang di dalamnya terdapat unsur-unsur musik. 
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2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan
a. Siswa diminta untuk membaca materi di buku Aku Senang Belajar 

Tematik halaman 1�-17. 
b.	 Guru	 meminta	 siswa	 menyebutkan/mengidentifikasi	 unsur	 musik	

dari beberapa alat musik yang disebutkan oleh guru.
c. Siswa diberikan tugas rumah untuk mencari gambar alat musik 

konvensional dan menuliskan unsur musik dari alat musik 
tersebut.

Matematika
a. Guru me-review materi tentang operasi perkalian dua bilangan.
b. Guru memperlihatkan tabel perkalian yang belum lengkap kepada 

siswa. Tabel perkalian ini dapat dibuat oleh guru dari kertas almanak 
yang sudah tidak terpakai.

c. Beberapa siswa maju ke depan untuk melengkapi tabel tersebut.
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru bagaimana acara mengisi 

tabel tersebut dengan benar.
e. Masing-masing siswa mendapat satu lembar tabel perkalian untuk 

dikerjakan sebagai tugas rumah.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang unsur musik 

dalam alat musik dan perkalian.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang unsur 

musik dalam alat musik merupakan mata pelajaran Seni Budaya 
dan Keterampilan dan materi perkalian merupakan mata pelajaran 
Matematika. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang 
telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 1�-1� dan �4-�5    
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

� dan 14
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a.	 Siswa	 dapat	 mengidentifikasi	 unsur	 musik	 dari	 alat	 musik	 yang	
disebutkan oleh guru.

b. Siswa mengerjakan tabel perkalian.

2. Tes tertulis 
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA, Matematika   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 10
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mendengarkan Musik    
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Matematika : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Mengenali sumber bunyi di sekitar kita   
• Matematika : Melakukan pembagian bilangan dua angka 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

 Siswa dapat menjelaskan bahwa bunyi termasuk salah satu 
energi.

2. Matematika 
 Siswa dapat mampu melakukan pembagian yang hasilnya bilangan 
dua angka.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Sumber energi dan kegunaannya     
2. Matematika : Pembagian 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan apersepsi dengan me-review pembelajaran tentang 

sumber energi yang telah dipelajari sebelumnya. 
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2. Kegiatan inti 
IPa
a. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing–masing kelompok diberi 

beberapa kartu bergambar sumber bunyi.
b. Siswa mendiskusikan tentang kegunaan sumber-sumber bunyi 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
c. Guru meminta siswa menuliskan laporan diskusinya dan 

membacakannya di depan kelas. 

Matematika 
a. Guru melakukan tanya jawab tentang pembagian dua angka.
b. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok 

menyimulasikan pembagian yang hasilnya bilangan dua angka 
dengan benda-benda yang diberikan oleh guru. Misalnya, batang 
korek api, lidi, dan sebagainya.

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang operasi pembagian 
yang hasilnya bilangan dua angka dengan cara pengurangan.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang kegunaan 

sumber bunyi dan perkalian.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang kegunaan 

sumber bunyi merupakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) dan materi perkalian merupakan mata pelajaran Matematika. 
Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah 
disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Gambar-gambar benda yang merupakan sumber bunyi

2. sumber belajar    
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman ��–�� 
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

1�-17 
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa berdiskusi tentang kartu bergambar sumber bunyi.
b. Siswa menyimulasikan pembagian yang hasilnya bilangan dua 

angka dengan benda–benda yang diberikan oleh guru.

2. Tes tertulis 
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja. 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA, Pendidikan Kewarganegaraan   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 11
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : IPA : Mendengarkan Musik
  PKn  : Memancing Ikan
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA    : � x 35 menit
  Pendidikan Kewarganegaraan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA  : Mengenali sumber bunyi di sekitar 

kita   
• Pendidikan Kewarganegaraan : Mengenal kegiatan musyawarah 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

 Siswa dapat menjelaskan bahwa bunyi termasuk salah satu 
energi.

2. Pendidikan Kewarganegaraan 
 Siswa dapat mengetahui arti musyawarah.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Sumber energi dan kegunaannya     
2. Pendidikan Kewarganegaraan : Musyawarah 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi dan Penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang salah satu sumber energi lain yaitu 

energi bunyi. 
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2. Kegiatan inti 
IPa
a. Guru membawa gambar-gambar berukuran sedang/besar.
b.	 Guru	 meminta	 siswa	 mengidentifikasi	 gambar-gambar	 tersebut,	

mana yang merupakan sumber energi bunyi.
c. Siswa diminta untuk menjelaskan secara singkat dengan kalimatnya 

sendiri alasan benda di dalam gambar tersebut termasuk dalam 
sumber bunyi. 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa bunyi termasuk salah 
satu sumber energi.

PKn
a. Guru memberikan apersepsi tentang kegiatan musyawarah dengan 

cara memberikan ilustrasi sebuah cerita. Misalnya:
”Bila dalam sebuah keluarga terjadi perbedaan pendapat. 
Misalnya, ayah ingin makan malamnya ayam goreng, ibu ingin 
ikan mas goreng, adik ingin telur mata sapi, dan kakak ingin 
telur rebus yang disambel, sedangkan uang ibu untuk belanja 
hanya cukup untuk membeli satu macam bahan untuk dimasak 
lauk karena uang yang lain dipakai untuk membeli beras dan 
sayur. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut agar 
tercapai sebuah persetujuan antaranggotanya?”

b. Bila tidak ada siswa yang menjawab “harus melakukan musyawarah” 
maka guru mulai menjelaskan tenang musyawarah agar diketahui 
oleh siswa. Namun jika ada siswa yang menjawab ”musyawarah” 
maka guru dapat lebih mengeksplorasi musyawarah dari siswa.

c. Siswa diminta untuk membaca wacana di buku Aku Senang Belajar 
Tematik halaman 3�-3�.

d. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan seputar wacana.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang sumber energi 

bunyi dan musyawarah.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang 

sumber energi bunyi merupakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) dan materi musyawarah merupakan mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan. Guru juga menjelaskan bahwa 
dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari 
berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
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d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 
dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Gambar-gambar benda yang di antaranya merupakan benda yang 

dapat menghasilkan sumber bunyi

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

11-15 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
	 Siswa	 dapat	 mengidentifikasi	 gambar	 yang	 termasuk	 sumber	 energi	

bunyi. 

2. Tanya jawab 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang musyawarah.

3. Tes tertulis 
 Siswa mengerjakan tugas di buku Aku Senang Belajar Tematik dan 

Buku Aktivitasku Tematik. 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Matematika, Bahasa Inggris
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 1�
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Mendengarkan Musik    
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Matematika : Melakukan pembagian bilangan dua angka 
• Bahasa Inggris  : Mengenali unsur musik dari sumber bunyi yang 

dihasilkan alat musik 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika 

 Siswa dapat mampu melakukan pembagian yang hasilnya bilangan 
dua angka.

2. Bahasa Inggris 
 Siswa dapat mengenali unsur musik dari alat-alat musik. 

II. Materi Pembelajaran
1. Matematika : Pembagian 
2. Bahasa Inggris : Sumber energi dan kegunaannya 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru me-review materi pembelajaran tentang pembagian 

bilangan.  



3� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

2. Kegiatan inti 
Matematika 
a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas satu per satu untuk 

menyelesaikan soal-soal pembagian yang dituliskan guru di papan 
tulis.

b. Siswa yang dapat mengerjakan soal dengan benar dapat keluar 
kelas dan pulang lebih dulu.

c. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk mengerjakan 
latihan soal di Buku Aktivitasku Tematik halaman 17-1�.

Bahasa Inggris 
a. Guru membawa beberapa gambar alat musik dan kartu-kartu 

bertuliskan nama alat-alat musik tersebut dalam bahasa Inggris.
b. Guru mengucapkan nama alat-alat musik tersebut dalam bahasa 

Inggris dan menuliskannya di papan tulis.
c. Siswa diminta untuk menebak nama alat-alat musik yang ditunjukkan 

guru dengan mengambil kartu kata yang tepat (nama yang di papan 
tulis sudah dihapus terlebih dahulu). 

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang pembagian dan 

mengucapkan nama alat musik dalam bahasa Inggris.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang 

pembagian merupakan mata pelajaran Matematika dan 
mengucapkan nama alat-alat musik merupakan mata pelajaran 
Bahasa Inggris. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema 
yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata 
pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Kartu kata bertuliskan nama alat musik dalam bahasa Inggris

2. sumber Belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman ��-31      
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b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 
17-1� 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa menyelesaikan soal pembagian di papan tulis.

2. Tes lisan 
 Siswa dapat menebak dan melafalkan nama alat-alat musik dalam 

bahasa Inggris dengan benar.

3. Tes tertulis 
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja. 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, Matematika
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 13
Tema : Sumber Energi di Sekitarku 
Subtema  : Mendengarkan Musik 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
  Matematika      : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengenali unsur musik dari sumber 

bunyi yang dihasilkan alat musik 
• Matematika : Melakukan perkalian yang hasilnya 

bilangan dua angka 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan Keterampilan 

 Siswa dapat memberi contoh alat-alat musik dan mengetahui 
bagaimana cara memainkannya.

2. Matematika 
 Siswa mampu melakukan perkalian yang hasilnya bilangna dua 
angka.

II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Sumber enrgi dan 

kegunaannya 
 2. Matematika : Perkalian

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, unjuk kerja, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
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c. Guru memberikan apesepsi tentang pemakaian benda sesuai 
dengan bentuk dan fungsinya sehingga masing-masing benda 
memiliki cara yang berbeda-beda dalam pemakaiannya. 

2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang macam-

macam alat musik yang diketahui siswa, yang pernah dipelajari 
sebelumnya. 

b. Kemudian, siswa diminta untuk menunjukkan gambar alat musik 
yang disebutkannya. 

c. Guru melakukan tanya jawab tentang cara memainkan alat musik 
tersebut.

d. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.
e. Masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan macam-

macam alat musik dan menjelaskan cara memainkannya secara 
tertulis.

f. Perwakilan dari tiap-tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya ke 
depan kelas.

Matematika 
a. Guru memberikan apersepsi bahwa siswa akan melakukan 

permainan perkalian. 
b. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok 

diberi beberapa kartu bergambar sumber energi bunyi dengan 
jumlah yang berbeda.

c. Masing-masing kelompok mencari tahu jumlah kartu bergambar 
pada kelompok lain. 

d. Setelah itu masing-masing kelompok menghitung jumlah semua 
kartu bergambar tersebut dengan menggunakan perkalian. 

e. Perwakilan dari tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk melaporkan 
hasil tugasnya.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang cara memainkan 

alat musik dan kegiatan permainan tentang pembagian.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang cara 

memainkan alat musik merupakan mata pelajaran Seni Budaya 
dan Keterampilan dan kegiatan permainan tentang pembagian 
merupakan mata pelajaran Matematika. Guru juga menjelaskan 
bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat 
dipelajari berbagai mata pelajaran.
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c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Gambar berbagai macam alat musik 

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa aktif berdiskusi tentang alat-alat musik dan menjelaskan cara 

memainkannya.

2. Tanya jawab 
 Guru melakukan tanya jawab tentang cara memainkan alat musik. 

3. Tes tertulis
 Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompok tentang cara 

memainkan alat musik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA, PKn  
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 14
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Memancing ikan    
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  PKn : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Mengenal sumber energi panas dan listrik yang ada di sekitar     
• PKn : Mengenal kegiatan musyawarah 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa 

 Siswa dapat mengetahui sumber energi panas dan listrik yang ada 
di lingkungan sekitar.       

2. PKn 
 Siswa dapat mengetahui arti musyawarah. 

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Sumber energi dan kegunaannya      
2. PKn : Musyawarah  

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, praktik langsung, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

dengan siswa tentang sumber energi panas dan energi listrik.
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2. Kegiatan inti 
IPa
a. Guru memberikan penjelasan tentang sumber energi panas dan 

listrik. 
b. Siswa diminta untuk membaca wacana tentang sumber energi 

panas dan energi listrik yang ada pada buku Aku Senang Belajar 
Tematik halaman 3�-34. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang sumber energi 
panas dan energi listrik.

d. Siswa mengerjakan latihan soal di buku Aku Senang Belajar 
Tematik.

PKn
a. Guru meminta siswa mengingat kembali tentang musyawarah.
b. Guru menjelaskan tentang pentingnya sebuah musyawarah dalam 

sebuah keluarga. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang musyawarah. 
d. Siswa melakukan praktik bermusyawarah di depan kelas. 
e. Guru meminta siswa menyimpulkan hasil simulasi tersebut secara 

lisan. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang sumber energi 

panas dan listik serta musyawarah.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang 

sumber energi panas dan listik merupakan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) dan materi musyawarah merupakan mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru juga menjelaskan 
bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat 
dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 3�–34 dan 3�–3�        
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

�1
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa menyimulasikan musyawarah dengan tema pemilihan ketua 

kelas 

2. Tes lisan 
 Guru malakukan tanya jawab tentang sumber energi panas dan 

sumber energi listrik 

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, PKn  
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 15
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Memancing Ikan    
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  PKn : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
• Bahasa Indonesia : Membaca nyaring teks (15–�0 kalimat) dengan 

menggunakan bahasa sehari-hari 
•  PKn : Sikap menghargai suara terbanyak (mayoritas)

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia 

Siswa dapat mampu membaca nyaring dengan menggunakan 
bahasa sehari-hari.

2. PKn 
Siswa dapat mengenal dan melakukan sikap menghargai suara 
terbanyak dalam musyawarah.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Teks agak panjang
2. PKn : Musyawarah 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru me-review kegiatan membaca nyaring teks yang pernah dilakukan 

siswa sebelumnya.  
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2. Kegiatan inti 
Bahasa Indonesia 
a. Siswa membaca wacana tentang sikap mau menerima kekalahan 

dalam bermusyawarah di buku Aku Senang Belajar Tematik 
halaman 3�-3�.

b. Guru meminta siswa menyimpulkan wacana tersebut dengan 
mengunakan bahasa sendiri. 

PKn 
a. Guru melakukan tanya jawab tentang sikap-sikap yang dilakukan 

dalam bermusyawarah.
b. Siswa memerhatikan setiap penjelasan guru atas jawaban yang 

diberikan siswa. 
c. Guru meminta siswa memberikan sedikit alasan atas sikap-sikap 

yang harus dilakukan dalam musyawarah. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang isi wacana 

terutama dalam kegiatan membacanya serta tentang sikap-sikap 
dalam bermusyawarah.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang isi wacana 
terutama dalam kegiatan membaca merupakan mata pelajaran 
Bahasa Indonesia dan materi sikap-sikap dalam musyawarah 
merupakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru 
juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan 
di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

�1

VI. Penilaian 
1. Tes lisan 
 Siswa membaca wacana dengan lafal dan intonasi yang tepat.
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2. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA  
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 1�
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Memancing Ikan    
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Mengenal sumber energi listrik yang ada di sekitar      

I. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat memberi contoh sumber energi listrik yang sering 

digunakan.       

II. Materi Pembelajaran
 Sumber energi dan kegunaannya      

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang berbagai peralatan listrik yang 

ada dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti 
a. Siswa memberi contoh energi listrik yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
b. Siswa diperlihatkan berbagai macam alat yang dapat menghasilkan 

energi listrik. Bila tidak ada, dapat menggunakan gambar berukuran 
agak besar. 

c. Siswa mendemonstrasikan cara penggunaan alat-alat tersebut.
d. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.
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e. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok 
mendata alat-alat yang dapat menghasilkan energi listrik yang 
sering digunakan di rumah. 

f. Kemudian, perwakilan dari tiap-tiap kelompok melaporkan hasil 
kerjanya.    

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang sumber energi 

dan kegunaannya.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang 

Sumber energi dan kegunaannya merupakan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA). Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai 
mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana 

Berbagai macam alat-alat yang menghasilkan energi listrik

2. sumber belajar 
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 3�-34        
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, jilid �C, halaman 

1�-�0 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa mendata alat-alat yang dapat menghasilkan energi listrik yang 

sering digunakan di rumah 
 

2. Tanya jawab 
Siswa dapat memberi contoh energi listrik yang sering digunakan.

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.



4�Untuk SD Kelas 2 Semester 2

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPS, PKn   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 17
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Memancing Ikan    
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPS  : � x 35 menit 
  PKn  : � x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPS : Mendeskripsikan kedudukan anggota keluarga       
• PKn : Sikap menghargai suara terbanyak 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPs 

 Siswa dapat menyebutkan kedudukan anggota keluarga.          
2. PKn 

 Siswa dapat menghargai suara terbanyak.

II. Materi Pembelajaran
1. IPs : Peran anggota keluarga        
2. PKn : Musyawarah 
 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, bermain peran, dan 

penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang anggota keluarga.  

2. Kegiatan inti 
IPs
a. Guru melakukan tanya jawab tentang kedudukan siswa dalam 

keluarga mereka masing-masing. 
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b. Guru meminta siswa menyebutkan kedudukan anggota yang ada 
dalam keluarga masing-masing. 

c. Guru meminta siswa membaca wacana tentang kedudukan anggota 
keluarga di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 3�-41. 

d. Guru mengajukan beberapa pertanyaan seputar wacana yang telah 
dibaca siswa.

e. Siswa membuat daftar kedudukan anggota keluarganya masing-
masing dengan membuat diagram anggota keluarga sebagai tugas 
rumah.

PKn 
a. Siswa menyimulasikan sikap bermusyawarah dengan tema 

menentukan pergi liburan keluarga dengan bermain peran.
b. Sebelumnya, guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang 

dialog dan adegan yang akan siswa lakukan saat bermain peran.
c. Setelah selesai, guru bersama siswa mendiskusikan kegiatan 

bermain peran yang telah dilakukan.
d. Siswa menjelaskan bagaimana sikap yang harus dilakukan jika 

suara kita kalah dalam musyawarah 

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang 

kedudukan anggota keluarga serta tentang sikap-sikap dalam 
bermusyawarah.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang 
kedudukan anggota keluarga merupakan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) dan materi sikap-sikap dalam musyawarah 
merupakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru 
juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan 
di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 3�-3� dan 3�-41         
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, jilid �C, halaman 

�1-��
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa membuat diagram anggota keluarga sebagai tugas rumah. 
b. Siswa melakukan kegiatan bermain peran tentang sikap dalam 

bermusyawarah.

2. Tanya jawab 
 Guru melakukan tanya jawab tentang isi wacana yang dibaca siswa.

 
3. Tes tertulis

Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPS, Bahasa Indonesia   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 1�
Tema  : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Memancing Ikan    
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPS : � x 35 menit 
  Bahasa Indonesia  : � x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPS : Mendeskripsikan peran anggota keluarga       
• Bahasa Indonesia : Menceritakan peran anggota keluarga 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPs 

Siswa dapat menyebutkan peran anggota keluarga. 
2. Bahasa Indonesia 

Siswa dapat mampu menceritakan peran anggota keluarga. 

II. Materi Pembelajaran
1. IPs : Peran anggota keluarga           
2. Bahasa Indonesia : Bercerita 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, bercerita, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru menanyakan tugas membuat diagram kedudukan anggota 

keluarga masing-masing siswa. 

2. Kegiatan inti 
IPs
a. Guru memberikan ilustrasi cerita tentang peran anggota keluarga. 
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b. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa berdasarkan 
ilustrasi tersebut.

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang peran masing-
masing anggota keluarga dalam keluarga.

d. Guru meminta siswa membuat daftar peran dan tugas masing-
masing anggota keluarga di rumah.

Bahasa Indonesia 
a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan 

peran anggota keluarganya di rumah dengan bahasanya sendiri. 
b. Siswa yang belum mendapat giliran maju diminta untuk menuliskan 

peran anggota keluarganya di rumah di buku tugas siswa.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang peran dan tugas 

anggota keluarga serta kegiatan bercerita tentang peran anggota 
keluarga di depan kelas.

b. Guru menjelaskan bahwa materi peran dan tugas anggota keluarga 
merupakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan 
kegiatan bercerita tentang peran anggota keluarga di depan 
kelas merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga 
menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di 
awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 3�-4�       
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, jilid �C, halaman 

��

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

Siswa membuat daftar peran dan tugas anggota keluarga di rumah. 

2. Tes lisan 
 Siswa bercerita di depan kelas tentang peran anggota keluarga.
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3. Tes tertulis
a. Siswa menuliskan peran anggota keluarganya di buku tugas.
b. Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 1�
Tema : Sumber Energi di Sekitarku    
Subtema : Memancing Ikan
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit 
  Bahasa Indonesia    : � x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menggambar Ekspresi 
• IPA : Mengenal sumber energi panas 

yang ada di sekitar     

I. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan Keterampilan

Siswa mampu membuat gambar ekspresi.
2. IPa 

 Siswa dapat memberi contoh sumber energi panas yang sering 
digunakan.      

 
II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Menggambar ekspresi
 2. IPa : Sumber energi dan 

kegunaannya      

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang gambar ekspresi dengan 

mengajukan pertanyaan apakah siswa pernah membuat gambar 
ekspresi sebelumnya. 
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2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru menjelaskan tentang makna gambar ekspresi dan cara-cara 

sederhana dalam menggambarnya.
b. Siswa diminta untuk membuat gambar ekspresi yang objeknya ada 

di dekat siswa.
c. Sebagai tugas rumah, siswa diminta untuk membuat gambar 

ekspresi tentang salah satu atau semua anggota keluarga di 
rumah.

IPa
a. Siswa diminta untuk memberi contoh energi panas yang sering 

digunakan di kehidupan sehari-hari.
b. Siswa diperlihatkan berbagai macam alat yang dapat menghasilkan 

energi panas. 
c. Siswa mendemonstrasikan alat-alat tersebut. 
d. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok diberi 

tugas untuk mendata alat-alat yang dapat menghasilkan energi 
panas yang sering digunakan di rumah. 

e. Perwakilan dari tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk melaporkan 
hasil kerjanya. 

3. Kegiatan akhir
a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran secara 

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

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

�C, halaman 3�-3� 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa membuat gambar ekspresi dari objek yang ada di lingkungan 
sekitarnya dan anggota keluarga di rumah.

b. Siswa dapat mendemontrasikan penggunaan alat-alat yang 
mengandung energi panas.
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2. Tes lisan 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang gambar ekspresi 

yang (mungkin) pernah dibuat siswa.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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 ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : PKn dan Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �0
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : PKn : Memancing Ikan
  Bahasa Inggris : Perahu Layar 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  PKn : � x 35 menit 
  Bahasa Inggris : 1x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPS : Menampilkan sikap mau menerima kekalahan 
• Bahasa Inggris : Menanyakan nama suatu benda yang diamati dalam 

bahasa Inggris

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPs

Siswa dapat memberi contoh sikap mau menerima kekalahan. 
2. Bahasa Inggris

Siswa dapat mengucapkan kalimat untuk menanyakan nama suatu 
benda yang diamati dalam bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran
1. IPs : Musyawarah 
2. Bahasa Inggris : Kalimat menanyakan nama benda

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru mengulang materi secara singkat tentang pentingnya sikap 

mau menerima kekalahan.
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2. Kegiatan inti 
IPs 
a. Guru membagi siswa dalam lima kelompok. 
b. Masing-masing kelompok mendiskusikan suatu permasalahan 

dalam musyawarah yang diberikan oleh guru. Misalnya: ”Apa yang 
kamu lakukan bila adikmu menangis karena menginginkan benda 
yang baru saja kamu miliki?”

c. Setiap kelompok menuliskan solusi yang didapat dari hasil 
diskusi.

d. Masing-masing kelompok memberi tanggapan tentang hasil diskusi 
dari tiap-tiap kelompok. 

 
Bahasa Inggris
a. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan benda-benda 

yang sering siswa amati di lingkungan sekolah.
b. Guru membawa gambar benda-benda tersebut ke dalam kelas dan 

menunjukkannya kepada siswa.
c. Guru mengucapkan nama benda-benda tersebut dalam bahasa 

Inggris.
d. Siswa mengikuti guru mengucapkan nama-nama benda tersebut 

dalam bahasa Inggris dengan lafal yang tepat.
e. Siswa diminta untuk menuliskan kalimat tanya yang tepat untuk 

menanyakan nama benda-benda tersebut di buku tugas, kemudian 
dibaca dengan lafal yang tepat.

 
3. Kegiatan akhir

a. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan diskusi tentang sikap mau 
menerima kekalahan dan membuat kalimat menanayakan nama 
benda dalam bahasa Inggris.

b. Guru menjelaskan bahwa kegiatan diskusi tentang sikap mau 
menerima kekalahan merupakan mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) dan materi membuat kalimat menanyakan 
nama benda merupakan mata pelajaran Bahasa Inggris. Guru juga 
menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di 
awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.
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V. sarana Belajar
 Benda-benda di sekitar siswa yang ada di sekolah

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa aktif berpendapat dalam diskusi tentang memecahkan suatu 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

2. Tes lisan 
 Siswa dapat melafalkan nama benda dan kalimat untuk menanyakan 

nama benda dengan lafal yang tepat.

3. Tes tertulis
 Siswa menuliskan kalimat tanya untuk menanyakan nama benda 

dalam bahasa Inggris di buku tugas.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �1 
Tema : Sumber Energi di Sekitarku 
Subtema : Memancing Ikan 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Membaca nyaring teks (15-�0kalimat) dengan menggunakan bahasa 
sehari-hari 

I. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa mampu membaca nyaring dengan menggunakan bahasa sehari-

hari. 

II. Materi Pembelajaran
 Teks agak panjang 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, bercerita dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru me-review tentang kegiatan membaca nyaring dengan 

menggunakan bahasa sehari-hari. 

2. Kegiatan inti 
a. Guru memperlihatkan suatu wacana kepada siswa.
b. Siswa membaca wacana tersebut secara bergantian di depan kelas 

dengan suara nyaring. 
c. Siswa menceritakan kembali wacana yang telah dibacanya dengan 

mnggunakan bahasa sehari-hari.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang membaca nyaring 

dengan menggunakan bahasa sehari-hari.
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b. Guru menjelaskan bahwa materi materi tentang membaca nyaring 
dengan menggunakan bahasa sehari-hari merupakan mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa dari 
satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari 
beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, 

halaman 41-44 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa menceritakan kembali wacana yang telah di baca dengan suara 

nyaring dan menggunakan bahasa sehari-hari secara bergantian. 

2. Tes lisan 
Siswa dapat membaca teks dengan lafal dan intonasi yang benar.

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 : II/�
Pertemuan ke : ��
Tema  : Sumber Energi di Sekitarku 
Subtema  : Perahu Layar 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:  
Mengidentifikasi	 unsur	 rupa	dalam	karya	 seni	 rupa	

I. Tujuan Pembelajaran
	 Siswa	dapat	mengetahui	dan	mengidentifikasi	unsur	rupa	dalam	karya	

seni rupa. 

II. Materi Pembelajaran
Unsur-unsur rupa dalam karya seni rupa 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan penjelasan tentang seni rupa dan unsur-unsur yang 

ada di dalamnya. 

2. Kegiatan inti 
a. Guru melakukan tanya jawab tentang unsur-unsur rupa pada suatu 

karya seni. 
b. Guru bersama siswa membahas salah satu unsur rupa, yaitu 

warna.
c. Siswa diperlihatkan tentang pencampuran warna oleh guru.
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pencampuran 

warna.
e. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok 

diberi lembar kerja untuk menghasilkan warna yang berbeda dari 
pencampuran warna. 
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f. Kemudian, masing-masing kelompok melaporkan hasil kerjanya. 
g. Guru meminta siswa menyimpulkan kegiatan tersebut. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan mengenal unsur-unsur 

rupa pada karya seni rupa.
b. Guru menjelaskan bahwa kegiatan mengenal unsur-unsur rupa 

pada karya seni rupa merupakan mata pelajaran Seni Buadaya dan 
Keterampilan. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema 
yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa mata 
pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 45-47 
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

�3

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja 
 Siswa berkelompok mengerjakan lembar kerja tentang pencampuran 

warna yang diberikan oleh guru.  

2. Tanya jawab 
 Guru melakukan tanya jawab tentang unsur rupa pada karya seni.

3. Tes tertulis
a. Siswa mengerjakan tugas di buku kerja
b. Siswa membuat laporan hasil eksperimen mencampur warna.
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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 
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �3
Tema  : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Perahu Layar 
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia     : � x 35 menit 
  Seni Budaya dan Keterampilan  : � x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan tumbuhan di sekitar secara 

sederhana dengan bahasa tulis 
• IPA : Menjelaskan bahwa gerakan benda membutuhkan 

energi

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia 

a. Siswa mampu menyebutkan nama tumbuhan sesuai dengan 
ciri-cirinya. 

b. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan di sekitar secara 
sederhana. 

2. IPa 
Siswa dapat menjelaskan bahwa gerakan benda membutuhkan 
energi.

III. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan tumbuhan dan hewan di 

sekitar 
2. IPa : Gerak benda

IV. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, pengamatan langsung, dan penugasan

V. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
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b. Absensi
c. Guru memberikan appersepsi dengan review pelajaran kemarin. 

2. Kegiatan inti 
Bahasa Indonesia 
a. Guru melakukan tanya jawab tentang nama tumbuhan yang ada 

di sekitar.
b. Membahas wacana tentang mendeskripsikan suatu tumbuhan.
c. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. 
d. Masing-masing kelompok diberi tugas mengamati tumbuhan yang 

ada di lingkungan sekolah dan mendeskripsikannya. 
e. Siswa diajak keluar kelas untuk mengamati berbagai macam 

tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah.
f. Siswa mencatat nama tumbuhan yang diamatinya.
g. Siswa kembali ke kelas dan melaporkan hasil kerjanya secara lisan 

dan tertulis.

IPa
a. Review tentang benda-benda yang membutuhkan energi.
b. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok 

berdiskusi membuat daftar benda-benda apa saja yang memerlukan 
energi dan energi apa saja yang dibutuhkan untuk menggerakab 
benda tersebut.

c. Perwakilan dari masing-masing kelompok melaporkan hasil 
diskusinya ke depan kelas

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang mendeskripsikan 

tumbuhan dan hewan di sekitar serta benda-benda yang 
membutuhkan energi untuk menggerakkannya dan yang tidak 
membutuhkan energi.

b. Guru menjelaskan bahwa materi tentang mendeskripsikan tumbuhan 
dan hewan di sekitar merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia 
dan kegiatan mendata benda-benda yang membutuhkan energi 
untuk menggerakkannya dan yang tidak membutuhkan energi 
merupakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Guru 
juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan 
di awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.
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e. Berdoa bersama dan pulang.

VI. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 50-54
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

�4-�5

VII. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa melakukan pengamatan langsung terhadap tumbuhan dan 

hewan di sekitar.

2. Tanya jawab 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang nama-nama tumbuhan 

di sekitar.

3. Tes tertulis
a. Siswa mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah dan 

mendeskripsikannya secara tertulis. 
b. Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan oleh guru.  

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �4
Tema  : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Perahu Layar 
Alokasi waktu : Seni Budaya dan Keterampilan : 3 x 35 menit 
  Bahasa Indonesia    : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
•	 Seni	Budaya	dan	Keterampilan	 :	 Mengidentifikasi	 unsur	 rupa	 dalam	

karya seni rupa 
• Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan hewan di sekitar 

secara sederhana dengan bahasa 
tulis 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan Keterampilan 

 Siswa dapat memberi contoh unsur-unsur rupa dalam karya seni 
rupa.

2. Bahasa Indonesia
a. Siswa dapat menyebutkan nama hewan di sekitar sesuai dengan 

ciri-cirinya.
b. Siswa dapat mampu menjelaskan ciri-ciri hewan di sekitar secara 

sederhana.
II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Unsur-unsur rupa dalam karya 

seni rupa 
 2. Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan tumbuhan 

dan hewan di sekitar 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
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b. Absensi
c. Guru mengulang penjelasan tentang unsur-unsur rupa dalam karya 

seni rupa yang pernah dipelajari sebelumnya. 

2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan 
a. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok 

diberi beberapa benda yang berbeda. 
b. Siswa ditugaskan untuk mencari unsur-unsur rupa apa saja yang 

terdapat pada benda tersebut secara tertulis. 
c. Perwakilan dari tiap-tiap kelompok melaporkan hasil kerjanya di 

depan kelas secara lisan.
 
Bahasa Indonesia 
a. Guru mengulang kembali nama-nama hewan yang pernah 

dideskripsikan oleh siswa.
b. Guru melakukan tanya jawab tentang nama hewan yang ada di 

lingkungan sekitar, mengingatkan kembali deskripsi yang pernah 
dipaparkan siswa.

c. Guru bersama siswa membahas wacana tentang mendeskripsikan 
suatu hewan. 

d. Siswa diperlihatkan beberapa macam gambar hewan yang ada di 
sekitar. 

e. Siswa menyebutkan nama-nama hewan tersebut sesuai dengan 
cirinya.  

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang unsur-unsur rupa 

pada karya seni rupa dan deskripsi tentang hewan.
b. Guru menjelaskan bahwa materi unsur-unsur rupa pada karya seni 

rupa merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 
dan mendeskripsikan hewan berdasarkan ciri-cirinya merupakan 
mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa 
dari satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari 
beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.
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V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 4�-51 
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

�3

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa berdiskusi untuk mencari unsur-unsur rupa yang terdapat pada 

suatu benda. 

2. Tes lisan 
 Siswa dapat menyebutkan nama-nama hewan sesuai dengan 

cirinya. 

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �5
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Perahu Layar 
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit 
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan tumbuhan dan hewan di sekitar 

secara sederhana dengan bahasa tulis
• Bahasa Inggris : Menanyakan nama suatu benda yang diamati 

dalam bahasa Inggris 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia 

 Siswa dapat menuliskan deskripsi tentang tumbuhan dan hewan 
secara sederhana. 

2. Bahasa Inggris
 Siswa dapat menanyakan nama suatu benda yang diamati dalam 
bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan sesuatu 
2. Bahasa Inggris : Kaliat tanya 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, bermain, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru melakukan tanya jawab tentang hewan dan tumbuhan yang 

telah dipelajari sebelumnya dalam mendeskripsikan ciri-cirinya. 
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2. Kegiatan inti 
Bahasa Indonesia  
a. Guru membawa beberapa kartu gambar ciri-ciri khas hewan dan 

tumbuhan.
b. Guru melakukan permainan bersama siswa, yakni dengan menebak 

nama hewan atau tumbuhan berdasarkan kartu gambar yang 
ditunjukkan oleh guru.

c. Setelah berhasil ditebak, guru meminta siswa menuliskan ciri-ciri 
yang terlihat pada gambar dan menuliskan nama hewan/tumbuhan 
yang dimaksud di buku tugas masing-masing.

 
Bahasa Inggris 
a. Guru memberikan apersepsi dengan tanya jawab kepada siswa 

tentang benda-benda yang ada di pantai.
b. Setelah siswa menjawabnya, guru mengajarkan nama-nama benda 

tersebut dalam bahasa Inggris dengan cara pengucapan yang 
tepat. 

c. Siswa mengucapkan kalimat tanya dan jawabannya dalam bahasa 
Inggris dengan lafal yang tepat. 

d. Kemudian, guru meminta siswa mengerjakan latihan di buku Aku 
Senang Belajar Tematik halaman 5�. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi kegiatan mendeskripsikan 

hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya serta mengucapkan 
kalimat tanya dan jawabannya dalam bahasa Inggris.

b. Guru menjelaskan bahwa kegiatan mendeskripsikan hewan dan 
tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya merupakan mata pelajaran 
Bahasa Indonesia dan mengucapkan kalimat tanya dan jawabannya 
merupakan mata pelajaran Bahasa Inggris. Guru juga menjelaskan 
bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat 
dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Kartu bergambar ciri-ciri hewan dan tumbuhan
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2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, 

halaman 50-51 dan 55-5�

VI. Penilaian 
1. Unjuk kerja

a. Siswa dapat menebak nama hewan/tumbuhan berdasarkan ciri-
cirinya.

b. Siswa berlatih menanyakan benda yang diamati dengan 
menggunakan bahasa Inggris.  

2. Tes lisan
 Siswa dapat mengucapkan kalimat untuk menanyakan nama benda 

dalam bahasa Inggris dengan lafal yang tepat.

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan latihan soal di buku Aku Senang Belajar 

Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : ��
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Perahu Layar 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Menjelaskan bahwa gerakan benda membutuhkan energi 

I. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat memberi contoh bahwa gerakan benda itu membutuhkan 

energi. 

II. Materi Pembelajaran
 Energi dan kegunaannya  

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, pengamatan, dan penugasan

IV. langkah-langkah pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

tentang benda yang membutuhkan energi.

2. Kegiatan inti 
a. Guru memutarkan sebuah VCD berisi tentang aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan dengan bantuan energi. VCD tidak harus yang 
benar-benar	 film	 tentang	 itu,	 tetapi	 dapat	 berupa	 film	 biasa	 yang	
dikreasikan oleh guru.

b. Sebelum menonton, guru meminta siswa untuk memerhatikan 
dengan saksama aktivitas-aktivitas yang diputar di VCD tersebut.

c. Selesai menonton, guru melakukan tanya jawab tentang aktivitas-
aktivitas dalam tayangan tersebut berdasarkan energi yang 
dimilikinya.
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3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan dengan bantuan energi.
b. Guru menjelaskan bahwa materi aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

dengan bantuan energi merupakan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA). Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa 
mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana Belajar
VCD tentang aktivitas-aktivitas yang memiliki energi

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Menyebutkan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan energi dari 

tayangan VCD yang ditonton.

2. Tanya jawab
 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang benda yang 

membutuhkan energi.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �7
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Perahu Layar 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Mendeskripsikan tumbuhan dan hewan di sekitar secara sederhana dengan 
bahasa tulis

I. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menuliskan deskripsi tentang tumbuhan dan hewan 

secara sederhana.  

II. Materi Pembelajaran
 Tumbuhan dan hewan di sekitar 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan penugasan

IV. langkah-langkah pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru mengingatkan kembali kegiatan mendeskripsikan hewan 

dan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya yang telah dilakukan pada 
pembelajaran sebelumnya.   

2. Kegiatan inti 
a. Guru membawakan gambar-gambar hewan dan tumbuhan dan 

ditunjukkan kepada siswa.
b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas menceritakan tentang 

hewan dan tumbuhan tersebut dengan mendeskripsiskannya 
berdasarkan ciri-ciri yang terlihat pada gambar.

c. Setelah selesai, guru bersama siswa mencoba mengelompokkan 
hewan dan tumbuhan tersebut berdasarkan ciri-ciri yang mereka 
miliki.  
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3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang mendeskripsikan 

hewan dan tumbuhan secara sederhana.
b. Guru menjelaskan bahwa materi tentang mendeskripsikan hewan 

dan tumbuhan secara sederhana merupakan mata pelajaran 
Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa 
mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana Belajar
 Gambar-gambar hewan dan tumbuhan

VI. Penilaian 
1. Tes lisan 
 Siswa dapat mendeskripsikan hewan dan tumbuhan berdasarkan 

gambar yang ditunjukkan oleh guru dengan bahasa sederhana.

2. Unjuk kerja
 Siswa dapat mengelompokkan hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-

cirinya.

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 : II/�
Pertemuan ke : ��
Tema : Sumber Energi di Sekitar Kita
Subtema : Perahu Layar 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Mengidentifikasi	 unsur	 rupa	dalam	karya	 seni	 rupa

I. Tujuan Pembelajaran 
	 Siswa	dapat	mengidentifikasi	 unsur	 rupa	dalam	karya	 seni	 rupa.

II. Materi Pembelajaran
 Unsur rupa dalam karya seni rupa

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru me-review materi sebelumnya tentang unsur-unsur rupa dalam 

karya seni rupa. 

2. Kegiatan inti 
a. Guru memberikan tabel kepada siswa berisi data tentang unsur-

unsur rupa dalam karya seni rupa, tetapi masih ada bagian-
bagian yang belum lengkap dan belum ada nama bend ayang 
dimaksud.

b. Siswa diminta untuk melengkapi tabel tersebut dan memberikan 
contoh benda dengan unsur-unsur rupa seperti yang telah 
dilengkapi.

c. Siswa diminta untuk dapat menuliskan contoh sebanyak mungkin 
yang diketahui oleh siswa.

d. Setelah selesai, guru bersama siswa berdiskusi tentang jawaban 
masing-masing siswa. 
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3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang mengenal benda 

berdasarkan unsur rupa.
b. Guru menjelaskan bahwa materi tentang mengenal benda 

berdasarkan unsur rupa merupakan mata pelajaran Seni Budaya 
dan Keterampilan. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema 
yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa mata 
pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, 

halaman 4�-4�  

VI. Penilaian
 Tes tertulis
	 Siswa	 mengerjakan	 tugas	 dari	 guru	 tentang	 mengidentifikasi	 benda	

berdasarkan unsur-unsur rupanya.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : ��
Tema : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Bahasa Indonesia : Memancing Ikan
  IPA : Perahu Layar 
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit 
  IPA : 3 x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Membaca nyaring teks (15-�0 kalimat) dengan 

meggunakan bahasa sehari-hari
• IPA : Menjelaskan bahwa gerakan benda membutuhkan 

energi

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia

Siswa dapat membaca nyaring teks (15-�0 kalimat) dengan 
menggunakan bahasa sehari-hari.

2. IPa
 Siswa dapat menjelaskan bahwa gerakan suatu benda membutuhkan 
energi.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Membaca
2. IPa : Energi dan kegunaannya 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, membaca, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
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c. Guru membawa sebuah buku cerita dengan tema yang sesuai 
dengan tema yang sedang dipelajari (jika ada) dan menunjukkannya 
kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 
Bahasa Indonesia
a. Guru memberikan sebuah apersepsi yang membuat siswa tertarik 

untuk mau membaca buku cerita yang dibawa oleh guru.
b. Secara bergantian (dalam bentuk kelompok), siswa membaca 

buku-buku cerita yang dibawa oleh guru.
c. Selesai dibaca, guru meminta beberapa siswa untuk menceritakan 

isi cerita yang dibaca dengan bahasa mereka sendiri.

IPa 
a. Guru me-review materi tentang benda-benda yang membutuhkan 

energi. 
b. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok 

berdiskusi tentang alasan suatu benda memerlukan energi. 
c. Perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasil 

diskusinya. 
d. Masing-masing kelompok memberi tanggapan terhadap hasil dari 

diskusi kelompok lain. 
e. Siswa membuat simpulan secara lisan dan tertulis dari kegiatan 

diskusi yang mereka telah lakukan.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang kegiatan membaca 

buku cerita dan kegiatan diskusi tentang alasan benda membutuhkan 
energi.

b. Guru menjelaskan bahwa kegiatan membaca buku cerita merupakan 
mata pelajaran Bahasa Indonesia dan kegiatan diskusi tentang 
alasan benda membutuhkan energi merupakan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA). Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa 
mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Buku cerita dengan tema yang menarik

2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, 

halaman 5�-54  

VI. Penilaian
 Unjuk kerja

a. Siswa aktif berdiskusi tentang alasan mengapa suatu benda 
memerlukan energi.

b. Siswa maju ke depan kelas menceritakan isi buku cerita yang 
dibacanya.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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 ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA, Bahasa Inggris   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 30
Tema  : Sumber Energi di Sekitarku
Subtema : Perahu Layar 
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit 
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Mendeskripsikan bahwa angin memiliki energi 
• Bahasa Inggris : Menanyakan nama suatu benda yang diamati dalam 

bahasa Inggris

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa dapat menjelaskan bahwa angin memiliki energi. 
2. Bahasa Inggris

Siswa dapat menanyakan nama suatu benda yang diamati dalam 
bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Energi dan kegunaannya 
2. Bahasa Inggris : Menanyakan nama suatu benda

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang gerak yang membutuhkan energi. 
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2. Kegiatan inti 
IPa 
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa angin juga memiliki 

energi.
b. Siswa duduk dalam kelompoknya untuk membuat hasta karya 

berupa kincir angin sederhana untuk membuktikan bahwa angin 
juga memiliki energi. 

c. Guru memberi contoh membuat kincir angin sederhana di depan 
kelas.

d. Siswa memerhatikan dan menirukan cara pembuatan kincir 
angin. 

e. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan tersebut. 

Bahasa Inggris 
a. Guru me-review materi nama benda-benda yang ada di pantai. 
b. Siswa duduk pada kelompoknya yang dibentuk sebelumnya secara 

berpasangan. 
c. Siswa menuliskan percakapan dan kosa kata yang telah ditanyakan 

dengan teman kelompoknya. 
d. Beberapa kelompok menyimulasikannya di depan kelas. 
e. Pada saat salah satu kelompok maju kelompok yang lain 

memberikan tanggapan.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan membuat kincir angin dan 

menanayakan nama benda dalam bahasa Inggris.
b. Guru menjelaskan bahwa kegiatan membuat kincir angin merupakan 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan materi menanyakan 
nama benda merupakan mata pelajaran Bahasa Inggris. Guru juga 
menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di 
awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Bahan-bahan untuk membuat kincir angin 
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2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, 

halaman 55-5�  

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat membuat hasta karya berupa kincir angin sederhana 

untuk membuktikan bahwa angin memiliki energi. 

2. Tes tertulis
 Siswa menuliskan percakapan dan kosa kata dalam bahasa Inggris 

yang diucapkan oleh teman.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA, Seni Budaya dan Keterampilan   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 31
Tema  : Energi yang Sering Kita Gunakan
Subtema : Hemat Energi Yuk  
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA    : � x 35 menit 
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
•	 IPA	 :	 Mengidentifikasi	 jenis	 energi	 yang	

paling sering digunakan di lingkungan 
sekitar dan cara menghematnya 

• Seni Budaya dan Keterampilan : Membedakan antara nada dan 
irama 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

 Siswa dapat memberi contoh jenis-jenis energi yang sering 
digunakan sehari-hari. 

2. seni Budaya dan Keterampilan 
Siswa mampu menjelaskan pengertian nada dan irama. 

II. Materi Pembelajaran
 1. IPa : Energi dan kegunaannya 
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Nada dan Irama 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, praktik langsung, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang energi yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari.    
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2. Kegiatan inti 
IPa
a. Guru melakukan tanya jawab tentang energi yang sering digunakan 

oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
b. Siswa diminta untuk membaca wacana tentang energi di buku Aku 

Senang Belajar Tematik halaman �4-��.
c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa seputar wacana 

tersebut. 
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang jenis energi yang 

sering digunakan 
e. Siswa bersama guru melakukan percobaan bahwa baterai 

merupakan sumber energi dari buku Aku Senang Belajar Tematik 
halaman �7.

f. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil percobaan tersebut.

seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang nada dan 

irama pada sebuah lagu. 
b. Guru meminta siswa membaca materinya di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman ��-��. 
c. Siswa menyanyikan lagu dari aktivitasku 3 buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman 70.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang sumber energi dan 

tentang nada dan irama.
b. Guru menjelaskan bahwa materi tentang sumber energi merupakan 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan materi mengenal 
nada dan irama merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan 
Keterampilan. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema 
yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa mata 
pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Alat dan bahan untuk melakukan percobaan ”Baterai Sebagai Sumber 

Energi”

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C,  halaman �4-70 
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

34 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat melakukan percobaan bahwa baterai merupakan sumber 

energi. 

2. Tanya jawab 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang nada dan irama.

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku Aku Senang Belajar Tematik dan 

Buku Aktivitasku Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 3�
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan
Subtema : Hemat Energi Yuk  
Alokasi waktu : 3 x 35 menit 

    
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Mengidentifikasi	 jenis	 energi	 yang	 paling	 sering	 digunakan	 di	 lingkungan	
sekitar dan cara menghematnya 

I. Tujuan Pembelajaran 
    Siswa dapat memberi contoh jenis-jenis energi yang sering digunakan 

sehari-hari.
 

II. Materi Pembelajaran
 Energi dan kegunaannya 

 
III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, percobaan/praktik langsung, dan 

penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru me-review materi kegiatan sebelumnya tentang membuktikan 

baterai merupakan sumber energi.     

2. Kegiatan inti 
a. Guru meminta siswa membuka Buku Aktivitasku Tematik halaman 

35 untuk melakukan percobaan terhadap baterai di mobil tamiya. 
Jika tidak ada, tidak perlu semua siswa diminta untuk membawa 
mobil tamiya, atau jika tidak ada tamiya dapat menggunakan mobil-
mobilan lain yang menggunakan energi baterai.

b. Siswa yang memiliki dan membawa mobil tamiya/mobil-mobilan 
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maju ke depan kelas. Siswa bersama guru melakukan bersama 
percobaan tersebut.

c. Siswa lain yang tidak maju memerhatikan percobaan tersebut.
d. Setelah percobaan selesai, guru memberikan penjelasan sekaligus 

berdiskusi dengan siswa tentang pendapat mereka terhadap 
percobaan tersebut.

e. Siswa menyimpulkan kegiatan tersebut bersama-sama dengan 
melakukan tanya jawab bersama guru.

f. Sebagai tugas di rumah, guru meminta siswa membuat daftar 
energi yang sering digunakan di rumahnya masing-masing. 

 
3. Kegiatan akhir

a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang percobaan terhadap 
mobil tamiya yang diisi baterai.

b. Guru menjelaskan bahwa kegiatan percobaan terhadap mobil 
tamiya/mobil-mobilan dan baterai merupakan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA). Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa 
mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Mobil tamiya/mobil-mobilan
 Baterai

2. sumber Belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman �4-�7 
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

35 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa melakukan percobaan di depan kelas.
b. Siswa membuat daftar energi yang sering digunakan di rumah 

masing-masing. 
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2. Tanya jawab 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru seputar kegiatan percobaan 

yang mereka lakukan.

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan latihan soal yang ada di Buku Aktivitasku 

Tematik.

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 : II/�
Pertemuan ke : 33
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan  
Subtema : Hemat Energi Yuk
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA    : � x 35 menit 
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
•	 IPA	 :	 Mengidentifikasi	 jenis	 energi	 yang	

paling sering digunakan di lingkungan 
sekitar dan cara menghematnya 

• Seni Budaya dan Keterampilan : Membedakan antara nada dan 
irama

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa dapat menjelaskan alasan penggunaan energi tersebut 
2. seni Budaya dan Keterampilan

Siswa mampu menjelaskan pengertian nada dan irama 

II. Materi Pembelajaran
 1. IPa : Energi dan kegunaannya 
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Nada dan Irama

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi dan Penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c.  Guru mengingatkan kembali kegiatan percobaan yang dilakukan 

sebelumnya dan menanyakan tugas rumah yang dikerjakan 
siswa.     
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2. Kegiatan inti 
IPa
a. Guru meminta siswa mengelompokkan alat-alat yang sudah didata 

siswa berdasarkan penggunaan energinya. Tugas ini dikerjakan 
secara berkelompok dan alat-alat yang dikelompokkan adalah alat-
alat yang telah didata siswa dari tugas rumah yang dikerjakan 
masing-masing.

b. Setelah itu, siswa diminta untuk menuliskan alasan penggunaan 
energi tersebut. 

c. Perwakilan dari tiap-tiap kelompok melaporkan hasil kerjanya di 
depan kelas secara lisan  

 
seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru me-review materi tentang nada dan irama yang telah dipelajari 

sebelumnya.
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pengertian nada 

dan irama pada sebuah lagu dengan menggunakan media berupa 
tangga nada.

c. Guru memberi contoh cara menyanyikan solmisasi dengan benar 
dan siswa mengikutinya.

d. Siswa menyanyikan lagu yang ada di Buku Aktivitasku Tematik 
halaman 3�. 

e. Guru melakukan tanya jawab seputar lagu tersebut tentang nada 
dan iramanya. 

f. Sebagai tugas rumah, siswa diminta untuk mencari sebuah lagu 
sederhana. Lagu tersebut harus ada notasi balok dan notasi 
angka.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang energi dan 

kegunaannya serta tentang nada dan irama.
b. Guru menjelaskan bahwa materi tentang energi dan kegunaannya 

merupakan mata pelajaran Ilmu pengetahuan Alam (IPA) dan 
materi tentang nada dan irama merupakan mata pelajaran Seni 
Budaya dan Keterampilan. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa 
mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.
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V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman �4-��  
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

3� 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa aktif berdiskusi tentang peralatan di rumah yang menggunakan 
energi beserta cara penggunaannya.  

b. Siswa dapat menebak nada dan irama pada lagu.

2. Tanya jawab 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang nada dan irama 

sebuah lagu

3. Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, PKn   
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 34
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan  
Subtema : Hemat Energi Yuk
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit
  PKn    : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran:  
• Seni Budaya dan Keterampilan : Membedakan antara nada dan 

irama
• PKn : Mengenal nilai kejujuran dalam 

kehidupan sehari-hari

I. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan Keterampilan 

Siswa mampu menjelaskan pengertian nada dan irama.
2. PKn

Siswa dapat mengenal nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-
hari.

II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Nada dan irama
 2. PKn : Nilai kejujuran

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, membaca, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru me-review materi tentang nada dan irama dengan melakukan 

tanya jawab.     



�� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan 
a. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok diberi 

teks lagu yang berbeda. 
b. Siswa mendiskusikan lagu tersebut tentang nada dan iramanya. 
c. Masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya. 
d. Masing-masing kelompok memberi tanggapan dari hasil diskusi 

kelompok lain. 

PKn
a. Guru memberikan apersepsi tentang pengertian sikap jujur. Guru 

juga melakukan tanya jawab untuk mengetahui seberapa pahamnya 
siswa dengan sikap jujur.

b. Siswa diminta untuk membaca cerita ”Beri Dudi Satu Kesempatan, 
Bu” dalam hati.

c. Salah satu siswa diminta untuk membacanya dengan nyaring di 
depan kelas.

d. Guru bersama siswa melakukan diskusi tentang nilai kejujuran 
yang terdapat dalam cerita tersebut.

e. Siswa mengerjakan latihan soal di buku Aku Senang Belajar 
Tematik halaman �5.

f. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk mencari 
sebuah cerita yang mengandung nilai kejujuran.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang nada dan irama 

serta nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
b. Guru menjelaskan bahwa materi nada dan irama merupakan mata 

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dan materi nilai kejujuran 
dalam kehidupan sehari-hari merupakan mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn). Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa 
mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman ��-�� dan �1-�5
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�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 
40

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja 

a. Siswa aktif berdiskusi tentang nada dan irama pada sebuah lagu 
dan melaporkan hasil diskusinya. 

b. Siswa dapat memberi tanggapan pada hasil diskusi kelompok 
lain.    

 
2. Tes tertulis
 Siswa dapat mengerjakan soal latihan dari buku Aku Senang Belajar 

Tematik dan Buku Aktivitasku Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 35
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema  : IPA : Hemat Energi Yuk 
 : IPA : Listrik Di Sekeliling Kita 
Alokasi waktu : IPA (Hemat Energi Yuk) : 1x 35 menit 
  IPA (Listrik di Sekeliling Kita)  : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
•	 IPA	 (Hemat	Energi	Yuk)	 :	 Mengidentifikasi	 jenis	 energi	 yang	

paling sering digunakan di lingkungan 
sekitar dan cara menghematnya 

• IPA (Listrik di Sekeliling Kita) : Mengenal berbagai jenis energi yang 
paling sering digunakan di lingkungan 
sekitar dan cara menghematnya 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa (Hemat energi Yuk)

Siswa dapat menjelaskan cara menghemat energi. 
2. IPa (listrik di sekeliling Kita) 

Siswa dapat memberi contoh jenis-jenis energi yang sering 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

II. Materi Pembelajaran
 1. IPa (Hemat energi Yuk) : Energi dan kegunaannya 
 2. IPa (listrik di sekeliling Kita) : Energi dan kegunaannya 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang energi yang telah dipelajari 

sebelumnya.     
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2. Kegiatan inti 
IPa (Hemat energi Yuk)
a. Guru melakukan tanya jawab tentang bagaimana cara menghemat 

energi. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara menghemat 

energi. 
c. Siswa diperlihatkan berbagai macam energi. 
d. Beberapa siswa maju ke depan untuk menjelaskan cara menghemat 

penggunaan energi tersebut sesuai dengan gambar yang diberikan 
oleh guru.  

 
IPa (listrik di sekeliling Kita) 
a. Guru meminta siswa menuliskan energi yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
b. Siswa membahas wacana tentang energi yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari.
c. Tanya jawab seputar wacana tersebut. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang energi dan 

kegunaannya serta cara menghemat energi.
b. Guru menjelaskan bahwa materi energi dan kegunaannya 

serta cara menghemat energi merupakan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA). Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa 
mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman �4-�7 dan 71-73
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

37 
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa maju ke depan kelas untuk menjelaskan bagaimana cara 

menghemat penggunaan energi. 

2. Tanya jawab 
 Guru melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran. 

3. Tes tertulis
 Siswa dapat menuliskan energi yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : PKn, IPA
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 3�
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan
Subtema  : Seni Budaya dan Keterampilan : Hemat Energi Yuk 
  IPA    : Listrik di Sekeliling 

Kita
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit 
  IPA    : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• PKn : Mengenal nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari
• IPA : Mengenal berbagai jenis energi yang paling sering digunakan di 

lingkungan sekitar dan cara menghematnya

I. Tujuan Pembelajaran 
1. PKn

Siswa dapat mengenal nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-
hari.

2. IPa
Siswa dapat memberi contoh jenis-jenis energi yang sering 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

II. Materi Pembelajaran
1. PKn : Nilai kejujuran
2. IPa : Energi dan kegunaannya 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru mengingatkan kembali cerita “Beri Dudi Satu Kesempatan, 

Bu”.     
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2. Kegiatan inti 
PKn
a. Guru menanyakan tugas rumah yang diberikan pada pertemuan 

ke-34.
b. Siswa diminta untuk menuliskan nilai kejujuran yang terdapat dalam 

cerita yang dibawa oleh siswa.
c. Setelah itu, siswa diminta untuk membacakan nilai kejujuran dari 

cerita yang sudah ditulis siswa. 
d. Siswa bersama guru mengulang kembali pentingnya sikap jujur 

dalam kehidupan sehari-hari.
 
IPa  
a. Guru me-review kembali materi tentang kegunaan benda. 
b. Guru memberikan apersepsi tentang letak benda-benda yang 

menggunakan energi listrik.
c. Masing-masing siswa mengerjakan lembar kerja berupa sebuah 

tabel yang ada di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 74.
d. Setelah selesai, guru dan siswa mengoreksi jawaban bersama-

sama.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang nilai kejujuran dan 

letak benda-benda yng memiliki energi listrik.
b. Guru menjelaskan bahwa materi nilai kejujuran merupakan mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan letak benda-
benda yang memiliki energi listrik merupakan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA). Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa 
mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 74 
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

37
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VI. Penilaian
1. Tanya jawab 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang nilai kejujuran dalam 

cerita yang dibawa oleh siswa.

2. Unjuk kerja
 Siswa dapat membawa cerita yang mengandung nilai kejujuran.

3. Tes tertulis
 Siswa dapat mengerjakan tugas di buku Aku Senang Belajar Tematik 

dan Buku Aktivitasku Tematik. 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 37
Tema  : Energi yang Sering Kita Gunakan
Subtema : Listrik di Sekeliling Kita 
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit 
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Mengenal berbagai jenis energi yang paling 

sering digunakan di lingkungan sekitar dan cara 
menghematnya

• Bahasa Inggris : Melafalakan kosa kata yang berhubungan dengan 
peralatan listrik 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menghemat penggunaan 
energi.  

2. Bahasa Inggris
Siswa mampu melafalkan berbagai macam kosa kata yang 
berhubungan dengan peralatan listrik dengan menggunakan 
bahasa Inggris. 

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Energi dan kegunaannya 
2. Bahasa Inggris : Kosa kata yang berhubungan dengan peralatan 

listrik 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
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b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang cara menghemat penggunaan 

energi listrik.     

2. Kegiatan inti 
IPa
a. Guru meminta siswa membaca wacana tentang cara menghemat 

energi.
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang bagaimana cara 

menghemat energi
c. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok 

berdiskusi menuliskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk 
menghemat menggunakan energi. 

d. Perwakilan dari tiap-tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya ke 
depan kelas secara lisan. 

e. Menyimpulkan hasil diskusi dengan pemberian tanggapan dari 
masing-masing kelompok.

 
Bahasa Inggris 
a. Siswa diperlihatkan berbagai macam gambar peralatan listrik oleh 

guru.
b. Guru melakukan tanya jawab tentang gambar tersebut dengan 

menggunakan bahasa Inggris.
c. Guru memberi contoh melafalkan kosa kata tersebut dan siswa 

mengikuti ucapan guru.
d. Setiap siswa melafalkan kosa kata tersebut dengan menggunakan 

bahasa Inggris secara bergantian 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang energi dan cara 

menghemat energi serta melafalkan kosa kata dalam bahasa 
Inggris.

b. Guru menjelaskan bahwa materi energi dan kegunaannya serta cara 
menghemat energi merupakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) dan melafalkan kosa kata yang berhubungan dengan 
peralatan listrik merupakan mata pelajaran Bahasa Inggris. Guru 
juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan 
di awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.
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e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Gambar-gambar peralatan listrik

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman 71–7� 
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

3�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa aktif berdiskusi menuliskan cara menghemat penggunaan 

energi.

2. Tes lisan 
 Siswa dapat melafalkan kosa kata peralatan listrik dengan menggunakan 

bahasa Inggris    

3. Tes tertulis
Siswa dapat mengerjakan tugas di Buku Aktivitasku Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 3�
Tema  : Energi yang Sering Kita Gunakan
Subtema : Listrik di Sekeliling Kita 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA : 1 x 35 menit 
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Mengenal berbagai jenis energi yang paling 

sering digunakan di lingkungan sekitar dan cara 
menghematnya

• Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan 
dengan menggunakan kosakata sendiri

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menghemat penggunaan 
energi.  

2. Bahasa Indonesia
Menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan dengan 
menggunakan kosakata sendiri.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Energi dan kegunaannya 
2. Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali cerita

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru meminta siswa menyebutkan nama-nama peralatan listrik dan 

cara penghematannya. 
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2. Kegiatan inti 
IPa
a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.
b. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok diberi 

beberapa kartu bergambar peralatan listrik yang sering digunakan 
di rumah yang berbeda-beda.

c. Masing masing kelompok menuliskan cara menghemat penggunaan 
energi sesuai dengan gambar peralatan yang diberikan.

d. Setelah itu, hasilnya didiskusikan bersama-sama.
 
Bahasa Indonesia 
a. Guru menanyakan kembali cerita tentang nilai kejujuran yang 

pernah dibawa oleh siswa.
b. Beberapa siswa diminta untuk maju membacakan ceritanya.
c. Kemudian, guru meminta siswa lain yang mendengarkan cerita 

untuk maju ke depan kelas menceritakan kembali cerita tersebut 
dengan kosa kata sendiri.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang penghematan energi 

dan menceritakan kembali sebuah cerita.
b. Guru menjelaskan bahwa materi penghematan energi merupakan 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan menceritakan 
kembali sebuah cerita dengan kosakata sendiri merupakan mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa dari 
satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari 
beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana Belajar
1. sarana

a. Kartu bergambar peralatan listrik
b. Cerita anak
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa aktif berdiskusi cara menghemat penggunaan energi sesuai 

dengan gambar yang diberikan oleh guru.

2. Tes lisan 
Siswa dapat lancar bercerita dengan kosa katanya sendiri.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Bahasa Inggris, Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 3�
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema : Listrik di Sekeliling Kita
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Bahasa Inggris    : � x 35 menit 
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Inggris : Melafalakan kosa kata yang 

berhubungan dengan peralatan 
listrik 

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menunjukkan sikap apresiatif 
terhadap gerak alam semesta 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Inggris 

Siswa mampu melafalkan berbagai macam kosa kata yang 
berhubungan dengan peralatan listrik dengan menggunakan 
bahasa Inggris.

2. seni Budaya dan Keterampilan 
Siswa mampu memperagakan berbagai macam gerak alam 
semesta.  

II. Materi Pembelajaran
 1. Bahasa Inggris : Kosa kata yang berhubungan 

dengan peralatan listrik 
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Gerak alam semesta 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan Penugasan
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IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru kembali membawa gambar peralatan listrik dan mengucapkan 

namanya dalam bahasa Inggris. 

2. Kegiatan inti 
Bahasa Inggris 
a. Siswa diminta untuk memerhatikan ucapan guru tentang nama-

nama peralatan listrik yang ada di dalam gambar.
b. Guru meminta siswa mengucapkannya dengan lafal yang tepat.
c. Siswa mengerjakan latihan soal di Buku Aktivitasku Tematik.
d. Siswa diminta untuk membuat daftar peralatan listrik yang sering 

digunakan di rumah dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai 
tugas rumah. 

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru memberikan penjelasan tentang geraik-gerak alam semesta 

dapat ditiru oleh manusia.
b. Guru meminta siswa mencontohkan gerakan-gerakan tersebut di 

depan kelas.
c. Guru meminta siswa menyebutkan contoh gerakan lain selain yang 

telah guru sebutkan.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang melafalkan kosa kata 

dalam bahasa Inggris dan mengenal gerak alam semesta.
b. Guru menjelaskan bahwa materi melafalkan kosa kata merupakan 

mata pelajaran Bahasa Inggris dan mengenal gerak alam semesta 
merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Guru 
juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan 
di awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C,  halaman 7�–77 
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�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 
3�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat mencontohkan gerakan meniru gerak alam semesta.

2. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan soal yang ada di buku materi dan membuat daftar 

peralatan listrik yang sering digunakan di rumah dengan menggunakan 
bahasa inggris

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, PKn
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 40
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema : Listrik di Sekeliling Kita
Alokasi waktu : 3 x 35 menit 
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit 
  PKn    : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Seni Budaya dan keterampilan : Menunjukkan sikap apresiatif 

terhadap gerak alam semesta 
• PKn : Mengenal nilai kejujuran dalam 

kehidupan sehari–hari 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan keterampilan 

Siswa mampu memperagakan berbagai macam gerak alam 
semesta.  

2. PKn 
Siswa dapat memberi contoh nilai kejujuran dalam kehidupan 
sehari–hari.

II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan keterampilan : Gerak alam semesta 
 2. PKn : Nilai–nilai kejujuran dan 

perilaku jujur 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan Penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
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c. Guru memberikan appersepsi dengan review pembelajaran 
kemarin. 

2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan  
a. Mengingat kembali materi tentang macam–macam gerak alam 

semesta dengan memperagakan gerak–gerak alam tersebut
b. Menuliskan macam–macam gerak alam semesta yang diketahui 

siswa 
c. Siswa memperagakan gerak alam yang ada pada buku materi  
PKn
a. Guru menanyakan tentang pengertian jujur yang siswa paham
b. Siswa diminta untuk menyebutkan contoh–contoh sikap jujur.
c. Siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya tentang sikap 

jujur.
d. Siswa lain diminta untuk untuk menanggapi cerita pengalaman 

temannya.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang gerak alam semesta 

dan nilai kejujuran
b. Guru menjelaskan bahwa materi tentang gerak alam semesta 

merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dan 
materi tentang nilai kejujuran merupakan mata pelajaran PKn. Guru 
juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan 
di awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar 
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

3� dan 40
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja 
 Siswa memperagakan gerak alam semesta yang ada di buku materi 

 
2. Tanya jawab 
 Guru melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran.

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, PKn
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 41
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema : Listrik di sekeliling kita
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan  : 3 x 35 menit 
  PKn    : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menunjukkan sikap apresiatif 

terhadap gerak alam semesta 
• PKn : Mengenal nilai kejujuran dalam 

kehidupan sehari–hari 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan Keterampilan 

Siswa mampu memperagakan berbagai macam gerak alam 
semesta.  

2. PKn 
Siswa dapat memberi contoh nilai kejujuran dalam kehidupan 
sehari–hari. 

II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Gerak alam semesta 
 2. PKn : Nilai–nilai kejujuran dan 

perilaku jujur 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, simulasi, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan pengantar ulang tentang gerak alam semesta. 
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2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan  
a. Guru membagi siswa di kelas dalam beberapa kelompok.
b. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok diberi 

tugas untuk memperagakan salah satu contoh gerak alam semesta 
yang berbeda. 

c. Siswa diminta untuk menyimulasikan gerakan-gerakan tersebut di 
depan kelas. 

d. Tiap-tiap kelompok memberi tanggapan atas penampilan kelompok 
lain. 

PKn 
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang berperilaku jujur 

dalam kehidupan sehari-hari 
b. Siswa diminta untuk memberikan contoh perilaku jujur dalam 

kehidupan sehari-hari yang pernah ditemui siswa. 
c. Siswa menuliskan contoh-contoh perilaku jujur.
d. Beberapa siswa maju ke depan untuk menceritakan pengalaman 

berperilaku jujur yang pernah dialaminya. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang gerak alam semesta 

dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari.
b. Guru menjelaskan bahwa materi tentang gerak alam semesta 

merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dan 
materi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari merupakan 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Guru juga 
menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di 
awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

40
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja 
 Siswa menyimulasikan salah satu contoh gerak alam semesta dan 

memperagakannya di depan kelas.
   

2. Tes lisan 
 Siswa menceritakan pengalaman berprilaku jujur yang pernah 

dialaminya. 

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : PKn, Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 4�
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema : Listrik di Sekeliling Kita
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  PKn : � x 35 menit 
  Bahasa indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• PKn : Mengenal nilai kejujuran dalam kehidupan sehari–

hari 
• Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan 

dengan mengunakan kosa kata tersendiri 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. PKn

Siswa dapat menjelaskan pentingnya menanamkan nilai kejujuran 
dalam kehidupan sehari–hari.

2. Bahasa Indonesia 
Siswa mampu menceritakan kembali cerita yang di dengar dengan 
menggunakan kosa kata tersendiri.

II. Materi Pembelajaran
1. PKn : Nilai–nilai kejujuran dan dan perilaku jujur 
2. Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali isi cerita 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru melakukan tanya jawab tentang perilaku jujur kepada siswa 

(review). 
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2. Kegiatan inti 
PKn
a. Guru menjelaskan alasan pentingnya berperilaku jujur dalam 

kehidupan sehari-hari. 
b. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang manfaat yang 

didapat jika kita berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari.  
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya 

berperilaku jujur dan manfaat berprilaku jujur dalam kehidupan 
sehari-hari.

Bahasa Indonesia 
a. Guru membacakan sebuah cerita di depan kelas.
b. Siswa mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru. 
c. Guru melakukan tanya jawab seputar cerita yang telah 

diceritakan.
d. Guru meminta siswa menceritakan isi cerita yang dibacakan oleh 

guru dengan kosakatanya sendiri.

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang nilai kejujuran 

dan kegiatan menceritakan kembali isi cerita dengan kosakata 
sendiri.

b. Guru menjelaskan bahwa materi nilai kejujuran merupakan mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan menceritakan 
kembali isi cerita dengan kosakata sendiri merupakan mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa dari 
satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari 
beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Cerita anak

2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C,  

halaman �1-�4 
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa maju ke depan kelas menceritakan isi cerita dengan kosakata 

sendiri.

2. Tanya jawab 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang pentingnya berprilaku 

jujur dalam kehidupan sehari-hari. 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : PKn, Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 43
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema : Listrik di Sekeliling Kita
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  PKn : � x 35 menit 
  Bahasa indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• PKn : Mengenal nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-

hari 
• Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan 

dengan mengunakan kosa kata tersendiri 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. PKn

Siswa dapat menjelaskan pentingnya menanamkan nilai kejujuran 
dalam kehidupan sehari–hari. 

2. Bahasa Indonesia 
Siswa dapat mampu menceritakan kembali cerita yang di dengar 
dengan menggunakan kosa kata tersendiri.

II. Materi Pembelajaran
1. PKn : Nilai–nilai kejujuran dan dan perilaku jujur 
�. Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali isi cerita 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, membaca cerita, diskusi dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang nilai kejujuran dan meminta siswa 

menyebutkan alasan pentingnya nilai sebuah kejujuran. 
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2. Kegiatan inti 
PKn
a. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok.
b. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok 

diberi suatu masalah berbeda yang ada kaitannya dengan nilai 
kejujuran.

c. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah 
tersebut. 

d. Setelah selesai, masing-masing kelompok melaporkan hasil 
diskusinya di depan kelas.

e. Tiap-tiap kelompok memberi tanggapan atau pertanyaan dari hasil 
diskusi kelompok lain.

  
Bahasa Indonesia 
a. Guru memberikan sebuah cerita kepada siswa.
b. Sisa diminta untuk membaca cerita tersebut di dalam hati.
c. Siswa diminta untuk menuliskan cerita yang telah dibacanya 

dengan menggunakan kosakata sendiri. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan diskusi tentang nilai 

kejujuran dan kegiatan menuliskan cerita dengan kosakata 
sendiri.

b. Guru menjelaskan bahwa kegiatan diskusi tentang nilai kejujurani 
merupakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
dan kegiatan menuliskan cerita dengan kosakata sendiri merupakan 
mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa 
dari satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari 
beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana Belajar
1. Masalah untuk didiskusikan
�. Cerita anak  
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa aktif berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah tentang nilai 

kejujuran. 

2. Tes tertulis
 Siswa menuliskan cerita yang telah dibacanya dengan kosakata 

sendiri.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, PKn 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 44
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema  : Bahasa Indonesia : Listrik di Sekeliling Kita
  Pkn : Perilaku Jujur Dalam Kegiatan 

Sehari-hari 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Bahasa indonesia : � x 35 menit 
  PKn : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan 

dengan mengunakan kosa kata tersendiri 
• PKn : Melaksanakan perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari–hari 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia 

Siswa mampu menceritakan kembali cerita yang didengar dengan 
mengunakan kosa kata tersendiri. 

2. PKn 
Siswa dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan 
sehari–hari.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali isi cerita
2. PKn : Berperilaku jujur dalam kehidupan sehari–

hari 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
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b. Absensi
c. Guru memberikan appersepsi dengan review pembelajaran 

kemarin. 

2. Kegiatan inti 
Bahasa Indonesia 
a. Review pembelajaran kemarin. 
b. Masing–masing siswa membuat suatu cerita bebas. 
c. Beberapa siswa menceritakan cerita yang telah dibuatnya di depan 

kelas dengan menggunakan bahasa sendiri. 

PKn 
a. Mengingat kembali contoh–contoh perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari–hari.
b. Membahas wacana tentang berperilaku jujur dalam kegiatan 

sehari–hari. 
c. Tanya jawab seputar wacana tersebut. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan menceritakan kembali isi 

cerita dan perilaku jujur.
b. Guru menjelaskan bahwa kegiatan menceritakan isi cerita merupakan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dan materi tentang perilaku jujur 
merupakan mata pelajaran PKn. Guru juga menjelaskan bahwa 
dari satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat dipelajari 
beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar 
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman �0–�1 dan ��–��.
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

41

VII. Penilaian
 Tes tertulis
 Siswa membuat suatu cerita bebas.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : PKn, IPS 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 45
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan  
Subtema : Perilaku Jujur Dalam Kegiatan Sehari–hari
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  PKn : 1 x 35 menit 
  IPS : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• PKn : Melaksanakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari–hari 
• IPS : Menceritakan pengalaman pribadi dalam melaksanakan perannya 

sebagai anggota keluarga 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. PKn

Siswa dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan 
sehari–hari. 

2. IPs
Siswa dapat menyebutkan pengalaman dalam melaksanakan peran 
anggota dalam keluarga. 

II. Materi Pembelajaran
1. PKn : Berperilaku jujur dalam kehidupan sehari–hari 
2. IPs : Peran dan kedudukan anggota keluarga 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa apakah mereka pernah 

berperilaku tidak jujur, jika pernah siswa diminta untuk memberikan 
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alasannya. Cerita siswa dapat dijadikan awal pembuka oleh guru 
untuk sedikit mengulang penjelasan tentang pentingnya nilai 
kejujuran. 

2. Kegiatan inti 
PKn
a. Siswa diminta untuk menyebutkan contoh perilaku jujur dalam 

kegiatan sehari–hari.
b. Guru meminta siswa menyebutkan alasan harus bersikap jujur 

dalam contoh sikap yang diceritakan oleh siswa. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang berperilaku jujur 

dalam kegiatan sehari–hari. 
d. Siswa diminta untuk menuliskan contoh–contoh perilaku jujur lain 

yang siswa ketahui.

IPs
a. Guru mengingatkan kembali pelajaran tentang peran dan kedudukan 

anggota keluarga dengan melakukan tanya jawab. 
b. Siswa menyebutkan perannya sebagai anggota keluarga di 

rumah. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang peran anggota 

keluarga. 
d. Siswa menuliskan cerita tentang pengalaman yang pernah dialami 

dalam melaksanakan perannya dalam anggota keluarga. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang contoh perilaku jujur 

dan pran anggota keluarga.
b. Guru menjelaskan bahwa materi tentang contoh perilaku jujur 

merupakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
dan materi tentang peran anggota keluarga merupakan mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Guru juga menjelaskan 
bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat 
dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.
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V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, 

halaman ��–��  
 

VI. Penilaian
1. Tanya jawab 

a. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang alasan tidak bersikap 
jujur.

b. Siswa dapat menyebutkan perannya dalam anggoata keluarga.

2. Tes tertulis
a. Siswa menuliskan contoh–contoh perilaku jujur. 
b. Siswa menuliskan cerita pengalaman tentang melaksanakan peran 

anggota dalam keluarga.      

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : PKn, IPS 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 4�
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan
Subtema : Perilaku Jujur Dalam Kegiatan Sehari-hari
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  PKn : � x 35 menit 
  IPS : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• PKn : Melaksanakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari–hari 
• IPS : Siswa dapat menceritakan pengalaman pribadi dalam 

melaksanakan perannya sebagai anggota keluarga 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. PKn

Siswa mampu menerapkan perilaku jujur dalam kegiatan sehari–
hari.

2. IPs
Siswa dapat menyebutkan pengalaman dalam melaksanakan peran 
anggota dalam keluarga. 

II. Materi Pembelajaran
1. PKn : Berperilaku jujur dalam kehidupan sehari–hari 
2. IPs : Peran dan kedudukan anggota keluarga

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, simulasi, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru menjelaskan ulang tentang nilai kejujuran yang telah dipelajari 

sebelumnya. 
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2. Kegiatan inti 
PKn
a. Guru memberikan pengantar tentang kegiatan yang akan dilakukan 

oleh siswa.
b. Guru memberikan sebuah naskah bermain peran yang akan 

dilakukan oleh siswa bertemakan perilaku jujur.
c. Beberapa siswa menyimulasikan kegiatan bermain peran di depan 

kelas.
d. Setelah itu, guru dan siswa menyimpulkan simulasi bermain peran 

secara lisan dan tertulis. 

IPs
a. Guru menanyakan tentang peran keluarga yang pernah diceritakan 

siswa pada pertemuan yang sebelumnya.
b. Siswa menceritakan pengalaman yang pernah dialami dalam 

melaksanakan perannya yang telah dituliskannya pada pembelajaran 
sebelumnya.

c. Siswa lain menanggapi cerita temannya. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan bermain peran tentang 

perilaku kejujuran dan cerita tentang pengalamannya dalam 
melaksanakan perannya di dalam keluarga.

b. Guru menjelaskan bahwa kegiatan bermain peran tentang perilaku 
kejujuran merupakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
(PKn) dan menceritakan pengalaman dalam melaksanakan peran 
di keluarga merupakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS). Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah 
disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C,  

halaman ��–��  
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa menyimulasikan kegiatan bermain peran tentang berperilaku 
jujur dalam kegiatan sehari–hari.

b. Siswa menceritakan pengalaman yang pernah dialami dalam 
melaksanakan perannya sebagai anggota keluarga.       

2. Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : PKn, Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 47
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan
Subtema : Perilaku Jujur Dalam Kegiatan Sehari–hari 
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPS    : 1 x 35 menit 
  Seni Budaya dan Keterampilan  : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• PKn : Melaksanakan perilaku jujur dalam 

kehidupan sehari–hari 
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menunjukkan sikap apresiatif 

terhadap unsur rupa pada karya 
seni rupa tiga dimensi 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. PKn

Siswa dapat melaksanakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari–
hari 

2. seni Budaya dan Keterampilan 
Siswa mampu memberi contoh karya seni rupa tiga dimensi 

II. Materi Pembelajaran
 1. PKn : Perilaku jujur 
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Unsur-unsur rupa pada karya 

seni rupa tiga dimensi  

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1.  Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang cara melaksanakan perilaku 

jujur di rumah dan sekolah. 
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2. Kegiatan inti 
PKn
a. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok.
b. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok diberi 

dua permasalahan tentang cara melaksanakan perilaku jujur di 
rumah dan di sekolah. 

c. Siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. 
d. Masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya dan memberi 

tanggapan dari hasil diskusi kelompok lain.

seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru melakukan tanya jawab tentang karya seni rupa tiga 

dimensi.
b. Siswa diminta menyebutkan contoh-contoh karya seni rupa tiga 

dimensi.
c. Siswa menyebutkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya 

seni rupa tiga dimensi. 
d. Guru dan siswa membahas wacana tentang unsur-unsur rupa pada 

karya seni rupa tiga dimensi. 
e. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang unsur-unsur rupa 

yang terdapat pada karya seni rupa tiga dimensi.

3.   Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang perilaku jujur di 

rumah dan sekolah serta karya seni rupa tiga dimensi.
b. Guru menjelaskan bahwa materi perilaku jujur di rumah dan sekolah 

merupakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
dan materi tentang karya seni rupa tiga dimensi merupakan mata 
pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Guru juga menjelaskan 
bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat 
dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C,  halaman ��-�0
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halaman 

4� 
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa berdiskusi tentang suatu permasalahan yang diberikan oleh 

guru. 

2. Tes lisan 
 Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya 

seni rupa tiga dimensi.       

3. Tes tertulis
Siswa menegrjakan tugas di buku kerja.
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, Matematika 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 4�
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema : Perilaku Jujur Dalam Kegiatan Sehari-hari
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit 
  Matematika      : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menunjukkan sikap apresiatif 

terhadap unsur rupa pada karya 
seni rupa tiga dimensi 

• Matematika : Melakukan operasi hitung 
campuran  

I. Tujuan Pembelajaran 
1. seni Budaya dan Keterampilan 

Siswa mampu memberi contoh karya seni rupa tiga dimensi. 
2. Matematika 

Siswa mampu melakukan operasi hitung campuran. 

II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Unsur–unsur rupa pada karya 

seni rupa tiga dimensi 
 2. Matematika : Operasi hitung campuran 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan appersepsi dengan review pembelajaran 

kemarin. 
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2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan 
a. Siswa diperlihatkan beberapa karya seni rupa tiga dimensi. 
b. Siswa menyebutkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada benda-

benda tersebut. 
c. Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan oleh guru berupa 

sebuah tabel dan siswa diminta untuk melengkapi tabel tersebut 
dengan mengisinya tentang unsur-unsur rupa pada karya seni rupa 
tiga dimensi.

Matematika 
a. Guru mengingatkan kembali materi tentang operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. 
b. Siswa mengerjakan beberapa soal sebagai latihan 
c. Guru bersama siswa membahas materi yang ada di buku tentang 

operasi hitung campuran. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang unsur-unsur ruapa 

pada karya seni rupa dan operasi penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian.

b. Guru menjelaskan bahwa materi tentang unsur-unsur rupa pada 
karya seni rupa merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan 
Keterampilan dan materi tentang operasi penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian merupakan mata pelajaran Matematika. 
Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah 
disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�C, halaman ��-�� 
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �C, halama 

43–44 
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VI. Penilaian
1. Tes lisan 
 Siswa menyebutkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada benda–

benda yang diperlihatkan oleh guru.

2. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan beberapa soal yang diberikan oleh guru sebagai 

latihan.         

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan, Matematika 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 4�
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema : Perilaku Jujur Dalam  Kegiatan Sehari-hari
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit 
  Matematika      : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menunjukkan sikap apresiatif 

terhadap unsur rupa pada karya 
seni rupa tiga dimensi 

• Matematika : Melakukan operasi hitung 
campuran  

I. Tujuan Pembelajaran  
1. seni Budaya dan Keterampilan 

Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur rupa pada karya seni rupa 
tiga dimensi. 

2. Matematika 
Siswa mampu melakukan operasi hitung campuran.

II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Unsur-unsur rupa pada karya 

seni rupa tiga dimensi
 2. Matematika : Operasi hitung campuran 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, dan penugasan

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru me-review	kegiatan	mengidentifikasi	unsur-unsur	rupa	apada	

karya seni rupa tiga dimensi. 
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2. Kegiatan inti 
seni Budaya dan Keterampilan 
a. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok.
b. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok diberi 

beberapa kartu (bergambar karya seni rupa tiga dimensi) yang 
berbeda

c. Siswa berdiskusi untuk menyebutkan unsur-unsur rupa yang 
terdapat pada kartu begambar tersebut 

d. Tiap-tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya secara lisan 
e. Tiap-tiap kelompok memberi tanggapan dari hasil diskusi kelompok 

lain 

Matematika 
a. Guru mengulang penjelasan tentang operasi campuran. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara menyelesaikan 

operasi campuran (mana yang terlebih dahulu dikerjakan)
c. Siswa mengerjakan beberapa soal sebagai latihan 

3. Kegiatan akhir
a.	 Guru	 dan	 siswa	 menyimpulkan	 kegiatan	 mengidentifikasi	 unsur-

unsur rupa dan operasi campuran.
b.	 Guru	 menjelaskan	 bahwa	 kegiatan	 mengidentifikasi	 unsur-unsur	

rupa merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dan 
operasi hitung campuran merupakan mata pelajaran Matematika. 
Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah 
disebutkan di awal dapat dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

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

4�-44
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa berdiskusi untuk menyebutkan unsur–unsur rupa yang terdapat 

pada gambar yang diberikan oleh guru.
2. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan beberapa soal yang diberikan oleh guru sebagai 

latihan.         

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke : 50
Tema : Energi yang Sering Kita Gunakan 
Subtema : Perilaku Jujur Dalam Kegiatan Sehari-hari
Alokasi waktu : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Melakukan operasi hitung campuran  

I. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa mampu melakukan operasi hitung campuran.

II. Materi Pembelajaran
Operasi hitung campuran 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, diskusi dan Penugasan

IV. langkah–langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama   
b. Absensi
c. Guru memberikan appersepsi tentang operasi hitung campuran 

2. Kegiatan inti 
a. Guru membuatkan lembar latihan soal tentang operasi hitung 

campuran dan beberapa benda yang dapat dihitung oleh siswa.
b. Siswa menyelesaikan soal latihan dengan cara praktik langsung. 

Contohnya:
 Soal nomor 1 dikerjakan oleh siswa A. Siswa A maju ke depan 

kelas menggunakan benda-benda yang dibawakan oleh guru untuk 
menyelesaikan soal nomor 1. Setelah mendapatkan jawaban, siswa 
kembali ke tempat duduk dan mengerjakan soal-soal yang lain atau 
dapat juga siswa mengisinya bersamaan dengan siswa lain yang 
maju setelahnya. 

c. Guru dan siswa membahas jawaban dari soal–soal  
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3. Kegiatan akhir
a. Guru dan siswa menyimpulkan materi tentang operasi hitung 

campuran.
b. Guru menjelaskan bahwa materi operasi hitung campuran 

merupakan mata pelajaran Matematika. Guru juga menjelaskan 
bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di awal dapat 
dipelajari beberapa mata pelajaran.

c. Guru meminta siswa mengerjakan tugas.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama.

e. Berdoa bersama dan pulang.

V. sarana Belajar
1. Benda-benda yang dapat dihitung
�. Lembar kerja siswa

VI. Penilaian
 Unjuk kerja
 siswa dapat menggunakan benda untuk menyelesaikan soal operasi 

hitung campuran.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA  
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan ke- : 51
Tema  : Hemat Energi 
Subtema : Penghematan Listrik di Lingkungan Rumah  
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit 
  Bahasa Inggris : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran 
• Bahasa Indonesia : Menjelaskan isi gambar tunggal dan membaca 

kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang 
jelas

• IPA : Menjelaskan cara menghemat listrik di lingkungan 
sekitar

I. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia

Siswa mampu enjelaskan isi gambar tunggal dan membaca kalimat 
sederhana dengan lafal dan intonasi yang jelas.

2. IPa
Siswa mampu menjelaskan cara menghemat listrik di lingkungan 
sekitar.

II. Materi Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia : Isi gambar tunggal dan kalimat sederhana 
2. IPa : Cara menghemat listrik di lingkungan 

sekitar

III. Metode Pembelajaran
 Mengamati gambar, menjelaskan gambar, membaca kalimat sederhana, 

dan tanya jawab

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Untuk memasuki tema baru ini, guru memberikan pengantar dengan 



14� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

meminta siswa untuk mengamati gambar yang terdapat di halaman 1 
buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D. Setelah itu, siswa diminta 
untuk mengomentari gambar. Komentar siswa diarahkan untuk dapat 
memahami tentang cara menghemat energi kemudian melakukan 
penghematan energi di lingkungannya.  

2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru memberikan pengantar untuk awal subtema dengan bercerita 

tentang upaya penghematan listrik di rumah.
b. Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat dia halaman 

� buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D. Kemudian siswa 
diminta untuk mengomentari gambar. Komentar siswa diarahkan 
untuk menjelaskan tentang aktivitas keluarga Nita disuatu malam 
yang melakukan percakapan tentang cara penghematan energi 
listrik di rumah. Komentar siswa dapat dilakukan dengan maju ke 
depan kelas.

c. Guru meminta siswa membaca teks/bacaan sederhana yang 
terdapat di halaman �-3 secara bergantian per paragraf.

d. Setelah selesai, guru menanyakan secara lisan isi teks/bacaan 
yang telah dibaca siswa.

IPa
a. Guru memberikan pengantar bahwa dalam kehidupan sehari-hari, 

kita harus menerapkan perilaku hemat energi, termasuk hemat 
energi listrik.

b. Tanya jawab tentang cara-cara menghemat listrik. 
c. Membahas wacana tentang penghematan listrik di rumah. 
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara menghemat 

listrik. 

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

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

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.
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d. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 1-3

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab tentang cara-cara menghemat listrik 

di rumah.

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

gambar yang terdapat di halaman �.

3. Tes lisan
 Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan/teks 

sederhana yang terdapat di halaman �-3.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : IPA, Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : 5�    
Tema : Hemat Energi 
Subtema  : Penghematan Energi Listrik di Rumah
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  IPA    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA : Menjelaskan cara menghemat listrik 

di lingkungan rumah
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak-anak 

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa

Siswa mampu menjelaskan cara menghemat listrik di lingkungan 
rumah.

2. seni Budaya dan Keterampilan
Siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak. 

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : Cara menghemat listrik di 

lingkungan rumah
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Lagu anak-anak 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, diskusi kelompok, mengerjakan tugas, dan menyanyikan 

lagu anak-anak

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang penghematan 

energi listrik di rumah seperti yang sering kita alami dalam kehidupan 
sehari-hari.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Siswa diperlihatkan berbagai macam gambar peralatan listrik yang 

sering digunakan di rumah. Sebelumnya, guru sudah menyediakan 
berbagai gambar tersebut.

b. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok.
c. Masing-masing kelompok diberi gambar-gambar yang berbeda. 
d. Siswa mendiskusikan cara-cara menghemat penggunaan listrik 

sesuai dengan gambar yang diberikan.
e. Tiap-tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya secara lisan. 
f. Tiap-tiap kelompok memberi tanggapan dari hasil diskusi kelompok 

lain.
g. Guru meminta siswa menegrjakan tugas yang terdapat dia halaman 

� buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D untuk dikerjakan di rumah.

seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru memberikan pengantar seperti pada gambar di halaman �, 

terlihat bahwa bapak dan ibu Nita memberikan kasih sayang yang 
tulus kepada anak-anaknya.

b. Berhubungan dengan kasih sayang dalam keluarga, guru meminta 
siswa menyanyikan lagu ”Bunda Piara” dengan syair sebagai 
berikut.

c. Guru menyanyikan lagu ”Bunda Piara” kemudian siswa diminta 
untuk mengikutinya bersama-sama.

d. Jika tersedia VCD/DVD player beserta CD-nya atau tape recorder 
beserta kasetnya, guru menyetelkan lagu ”Bunda Piara” kemudian 
meminta siswa memperhatikannya.

e. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 
”Bunda Piara” sambil menunjukkan ekspresi yang tepat sesuai 
syair lagu.

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

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

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.
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d. Berdoa dan pulang.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 VCD/DVD player beserta CD-nya atau tape recorder beserta 

kasetnya

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 3
b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok mengenai cara penghematan berbagai 
peralatan listrik.

b. Guru meminta siswa menyanyikan lagu ”Bunda Piara” ke depan 
kelas dengan ekspresi sesuai syair lagu.

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

Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D untuk dikerjakan di rumah.

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 : II/� 
Pertemuan  : 53  
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Penghematan Energi Listrik di Rumah
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit 

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA : Menjelaskan cara menghemat listrik di lingkungan 

sekitar
• Bahasa Inggris : Melafalkan berbagai istilah peralatan listrik dalam 

bahasa Inggris

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa

Siswa mampu menjelaskan cara menghemat listrik di lingkungan 
sekitar.

2. Bahasa Inggris
Siswa mampu melafalkan berbagai istilah peralatan listrik dalam 
bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran 
1. IPa : Cara menghemat listrik di lingkungan sekitar 
2. Bahasa Inggris : Istilah peralatan listrik 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, melafalkan istilah dalam bahasa Inggris, berdiskusi, dan 

pemberian tugas

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.

b. Guru mengabsensi siswa.



154 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang penggunaan 
energi listrik selain di rumah, misalnya di jalan dan berbagai tempat 
umum.

2. Kegiatan inti
IPa
a. Review pembelajaran kemarin tentang beberapa peralatan di rumah 

yang menggunakan energi listrik dengan mengadakan tanya jawab 
kepada siswa.

b. Siswa diperlihatkan gambar (tempat-tempat yang menggunakan 
listrik selain di rumah).

c. Guru meminta siswa membentuk kelompok.
d. Siswa duduk dalam kelompoknya, masing-masing kelompok diberi 

beberapa gambar yang berbeda.
e. Siswa mendiskusikan cara menghemat penggunaan listrik sesuai 

dengan gambar yang diberikan oleh guru. 
f. Tiap-tiap siswa memberi tanggapan dari hasil diskusi kelompok 

lain. 

Bahasa Inggris
a. Guru memberikan pengantar bahwa di dalam rumah kita, banyak 

terdapat beberapa peralatan yang menggunakan energi listrik.   
b. Guru menjelaskan bahwa siswa juga sebaiknya mengetahui 

beberapa istilah beberapa peralatan listrik dalam bahasa Inggris.
c. Siswa diperlihatkan berbagai macam gambar peralatan listrik. 
d. Guru memberikan contoh beberapa nama peralatan listrik dalam 

bahasa Inggris kemudian guru melafalkannya.
e. Siswa diminta untuk melafalkan kosa kata tersebut sesuai dengan 

gambar. 
f. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok. Empat kelompok 

maju ke depan kelas kemudian mengadakan permainan kartu 
gambar dengan permainan sebagai berikut. Guru menunjukkan 
sebuah gambar kemudian masing-masing kelompok dengan 
beradu cepat menuliskan pada sebuah kertas yang sebelumnya 
sudah disiapkan untuk dikumpulkan di meja guru. Hal ini dilakukan 
secara bergantian pada semua kelompok.

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

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

Kartu gambar tentang peralatan listrik

2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 4 dan �-7

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab tentang peralatan listrik yang sering 

digunakan di rumah.

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

melakukan permainan kartu gambar kemudian menuliskan nama 
benda dalam gambar dalam bahasa Inggris.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : IPA, Bahasa Inggris
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : 54   
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Penghematan Energi Listrik di Rumah
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit 

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA : Menjelaskan cara menghemat listrik di lingkungan 

sekitar
• Bahasa Inggris : Melafalkan beberapa kalimat yang berhubungan 

dengan peralatan listrik dalam bahasa Inggris

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa

Siswa mampu menjelaskan cara menghemat listrik di lingkungan 
sekitar dan mengetahui dari mana sumber energi listrik berasal. 

2. Bahasa Inggris
Melafalkan beberapa kalimat yang berhubungan dengan peralatan 
listrik dalam bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran 
1. IPa : Cara menghemat listrik dan mengetahui 

sumber energi listrik
2. Bahasa Inggris : Kalimat yang berhubungan dengan peralatan 

listrik 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, mengamati lalu menjelaskan isi gambar, dan melafalkan 

kalimat dalam bahasa Inggris

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.
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b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang sumber 

energi listrik dan bagaimana cara melakukan penghematan energi 
listrik.

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

melihat bendungan atau waduk. 
b. Jika ada, guru meminta siswa tersebut untuk menyebutkan 

nama waduk atau bendungan tersebut kemudian menyebutkan 
apa kegunaan bendungan atau waduk tersebut sesuai dengan 
pengetahuan siswa.

c. Bermula dari jawaban yang diberikan siswa, guru menjelaskan 
bahwa waduk atau bendungan tersebut digunakan untuk banyak 
keperluan, misalnya untuk mengairi sawah dan juga pembangkit 
listrik tenaga air (PLTA).

d. Guru juga menjelaskan bahwa selain air, sumber energi listrik yang 
lain misalnya solar dan batubara.

e. Guru menjelaskan mengapa kita harus menghemat penggunaan 
energi listrik.

f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
� buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.

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

Bahasa Inggris
a. Guru menunjukkan beberapa gambar tentang peralatan yang 

menggunakan energi listrik.
b. Guru meminta siswa untuk menyebutkan nama benda yang 

ditunjukkan gambarnya dalam bahasa Inggris. Hal ini bersifat 
sebagai review.

c. Guru mencontohkan bagaimana melafalkan kalimat yang 
berhubungan dengan penggunaan peralatan yang menggunakan 
energi listrik.

d. Guru meminta siswa untuk mengikuti melafalkan kalimat yang 
dicontohkan oleh guru seperti yang terdapat di halaman 7 buku 
Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.

e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
3 buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D.

f. Guru meminta siswa untuk saling menukarkan hasil pekerjaannya 
kemudian guru dan siswa mengoreksinya bersama-sama.
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3. Kegiatan akhir
a. Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan.  

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

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 tentang beberapa peralatan yang menggunakan 

energi listrik.

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 5 dan 7
b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

3

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru menanyakan nama benda tentang peralatan yang menggunakan 

energi listrik dalam bahasa Inggris.

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

� buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.
b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

3 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D.
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Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : PKn, Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : 55  
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Penghematan Energi Listrik di Rumah
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  PKn : � x 35 menit  
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• PKn : Mengenal kemudian melakukan perilaku disiplin 

dalam kehidupan sehari-hari
• Bahasa Indonesia : Membaca puisi kemudian menyalin puisi tersebut 

dengan huruf tegak bersambung

I. Tujuan Pembelajaran
1. PKn

Siswa mampu mengenal kemudian melakukan perilaku disiplin 
dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bahasa Indonesia
Siswa mampu membaca puisi kemudian menyalin puisi tersebut 
dengan huruf tegak bersambung. 

II. Materi Pembelajaran 
1. PKn : Perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-

hari.
2. Bahasa Indonesia : Membaca dan menyalin puisi dengan huruf 

tegak bersambung. 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, pemberian tugas, membaca puisi, dan menyalin puisi 

dalam huruf tegak bersambung.

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.
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b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang perilaku 

disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti
PKn 
a. Tanya jawab tentang perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-

hari. 
b. Membahas wacana tentang perilaku disiplin dalam kehidupan 

sehari-hari.
c. Tanya jawab seputar wacana tersebut.
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang perilaku disiplin 

dalam kehidupan sehari-hari.
e. Siswa menyebutkan contoh-contoh perilaku disiplin dalam kehidupan 

sehari-hari.
f. Siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman � buku Aku 

Senang Belajar Tematik, Jilid �D.
g. Guru dan siswa mengoreksi bersama-sama jawaban yang benar 

pada soal yang telah dikerjakan.

Bahasa Indonesia
a. Guru memberi contoh membacakan puisi dengan lafal dan intonasi 

yang tepat, serta ekspresi dan mimik yang tepat. 
b. Tanya jawab seputar puisi tersebut. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan tentang puisi. 
d. Guru meminta siswa untuk menyalin puisi tersebut ke dalam buku 

tugasnya dengan huruf tegak bersambung.
e. Siswa maju ke depan kelas untuk membacakan puisi dengan lafal 

dan intonasi yang tepat, serta ekspresi dan mimik yang tepat.
f. Siswa lain yang tidak maju dapat memberikan penilaian.

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

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

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.
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t. 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 �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �-11

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Tanya jawab tentang perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Unjuk kerja
 Siswa maju ke depan kelas untuk membacakan puisi dengan lafal 

dan intonasi yang tepat, serta ekspresi dan mimik yang tepat.

3. Tes tertulis
a. Siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman � buku Aku 

Senang Belajar Tematik, Jilid �D.
b. Guru meminta siswa untuk menyalin puisi tersebut ke dalam buku 

tugasnya dengan huruf tegak bersambung.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : PKn, Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : 5�   
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Penghematan Energi Listrik di Rumah
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  PKn : � x 35 menit  
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• PKn : Mengenal kemudian melakukan perilaku disiplin 

dalam kehidupan sehari-hari
• Bahasa Indonesia : Membaca puisi kemudian menyalin puisi tersebut 

dengan huruf tegak bersambung

I. Tujuan Pembelajaran
1. PKn

Siswa mampu mengenal kemudian melakukan perilaku disiplin 
dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bahasa Indonesia
Siswa mampu membaca puisi kemudian menyalin puisi tersebut 
dengan huruf tegak bersambung. 

II. Materi Pembelajaran 
1. PKn : Perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-

hari
2. Bahasa Indonesia : Membaca dan menyalin puisi dengan huruf 

tegak bersambung

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, pemberian tugas, berdiskusi, membaca puisi, dan 

menyalin puisi dalam huruf tegak bersambung.

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.
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b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang perilaku 

disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti
PKn
a. Guru mengadakan tanya jawab tentang contoh-contoh perilaku 

disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bersifat sebagai 
review.

b. Guru meminta siswa untuk membentuk kelmpok.
c. Siswa duduk dalam kelompoknya. Masing-masing kelompok diberi 

tugas mendiskusikan contoh-contoh perilaku disiplin di rumah dan 
perilaku disiplin di sekolah beserta manfaatnya.

d. Masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya secara lisan 
dan tertulis di depan kelas. 

e. Masing-masing kelompok memberi tanggapan dari hasil diskusi 
kelompok lain. 

f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
4 dan 5 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D.

g. Guru dan siswa mengoreksi bersama-sama jawaban dari tugas 
yang telah dikerjakan.

Bahasa Indonesia
a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apa saja yang harus 

diperhatikan saat membaca puisi.
b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk membacakan puisi 

dengan ekspresi dan mimik yang tepat seperti yang terdapat di 
halaman � Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D secara bergantian.

c. Guru meminta siswa untuk menyalin puisi yang telah dibaca ke 
dalam bentuk huruf tegak bersambung.

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

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

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.
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d. Berdoa dan pulang.

V. sumber Belajar
 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

4-�

VI. Penilaian
1. Tanya jawab

a. Guru mengadakan tanya jawab tentang contoh-contoh perilaku 
disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apa saja yang harus 
diperhatikan saat membaca puisi.

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

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

4 dan 5 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D.
b. Guru meminta siswa untuk menyalin puisi yang telah dibaca ke 

dalam bentuk huruf tegak bersambung.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : 57    
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Jalan Kaki
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit  
  IPA : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Menjelaskan isi gambar tunggal dengan bahasa 

yang mudah dipahami, menulis kata sederhana, 
dan membaca teks sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang jelas

• IPA : Menjelaskan tentang penghematan bahan bakar

I. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia

Siswa mampu menjelaskan isi gambar tunggal dengan bahasa 
yang mudah dipahami, menulis kata sederhana, dan membaca 
teks sederhana dengan lafal dan intonasi yang jelas.

2. IPa 
Siswa mampu menjelaskan tentang penghematan bahan bakar.

II. Materi Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia : Isi gambar tunggal, menulis kata sederhana, 

dan membaca teks sederhana
2. IPa : Penghematan bahan bakar

III. Metode Pembelajaran
 Mengamati dan menjelaskan gambar, menulis kata, tanya jawab, dan 

pemberian tugas.

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita apa yang dapat kita 

lakukan untuk menghemat bahan bakar.
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2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat di halaman 

1� buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D. Setelah itu, siswa 
diminta untuk menjelaskan isi gambar tersebut. Komentar siswa 
lebih diarahkan tentang aktivitas Nita, Sigit, dan ayahnya saat pergi 
ke toko buku dengan jalan kaki yang kemudian dikaitkan dengan 
aktivitas penghematan energi.

b. Guru meminta siswa untuk menuliskan beberapa kata yang 
berhubungan dengan penghematan bahan bakar di papan tulis.

c. Guru meminta siswa membaca secara bergantian per paragraf teks 
bacaan yang terdapat di halaman 1�-13 buku Aku Senang Belajar 
Tematik, Jilid �D.

d. Guru secara lisan mengadakan tanya jawab tentang isi teks yang 
telah dibaca.

IPa
a. Guru menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita 

menggunakan bahan bakar.
b. Guru menjelaskan bahwa persediaan sumber daya alam kita 

termasuk di dalamnya persediaan bahan bakar terbatas. Oleh 
karena itu, kita harus menghemat penggunaannya.

c. Guru mengadakan tanya jawab bahan bakar apa saja yang sering 
kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Guru menanyakan kepada siswa apa yang dapat dilakukan untuk 
melakukan penghematan bahan bakar tersebut.

e. Dimulai dari penjelasan yang diberikan siswa, guru menjelaskan 
apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghemat persediaan 
bahan bakar.

f. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan apa 
yang pernah dilakukannya untuk menghemat bahan bakar.

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

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

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. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 1�-13

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk mengadakan 
tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan teks.

b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan apa 
yang pernah dilakukannya untuk menghemat bahan bakar.

2. Tes lisan
 Guru mengadakan tanya jawab secara lisan tentang isi teks 

bacaan.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : IPA, Matematika 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : 5�    
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Jalan Kaki 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
  IPA : � x 35 menit
  Matematika : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA : Menjelaskan tentang penghematan bahan bakar.
• Matematika : Melakukan penjumlahan pengeluaran dalam jangka 

waktu tertentu.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa 

Siswa mampu menjelaskan tentang penghematan bahan bakar
2. Matematika

Siswa mmapu melakukan penjumlahan pengeluaran dalam jangka 
waktu tertentu.

II. Materi Pembelajaran 
1. IPa : Penghematan bahan bakar
2. Matematika : Penjumlahan pengeluaran 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan mengerjakan tugas

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar bahwa kita sebaiknya ikut berperan serta 

dalam melakukan penghematan bahan bakar. Hal ini bersifat sebagai 
review.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita 

menggunakan berbagai bahan bakar. Guru menyebutkan beberapa 
contoh bahan bakar tersebut.

b. Guru mengadakan tanya jawab biasanya bahan bakar tertentu 
digunakan untuk keperluan apa.

c. Guru mengadakan tanya jawab apa yang dapat kita lakukan untuk 
menghemat penggunaan bahan bakar tersebut.

d. Berdasarkan jawaban yang diberikan siswa, guru menjelaskan 
bahwa salah satu cara mudah yang dapat kita lakukan untuk 
menghemat penggunaan bahan bakar, misalnya dengan berjalan 
kaki saat kita bepergian dengan jarak yang masih terjangkau.

e. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk memberikan 
contoh ke mana saja kita pergi dengan jarak yang masih terjangkau.  
Dengan penjelasanyang diberikan siswa, guru berharap agar 
setelah ini, siswa dapat menerapkannya pada dirinya sendiri.

f. Guru menjelaskan keuntungan apa saja yang kita peroleh dengan 
berjalan kaki saat bepergian.

g. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku Aku 
Senang Belajar Tematik, Jilid �D halaman 14.

h. Guru juga meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat 
di Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, halaman 7.

i. Setelah selesai mengerjakan tugas, guru meminta siswa untuk 
maju ke depan kelas secara bergantian untuk mengerjakan tugas 
yang telah dikerjakan.

Matematika 
a. Guru memberikan pengantar bahwa dalam kehidupan sehari-hari, 

banyak pengeluaran uang yang kita lakukan.
b. Guru mengadakan tanya jawab contoh pengeluaran apa yang 

sering kita lakukan dalam sehari-hari.
c. Guru menjelaskan bahwa kita harus menghemat pengeluaran dalam 

sehari-hari sehingga kita dapat menyisihkannya untuk menabung.
d. Guru meminta masing-masing siswa untuk mencatat berapa jatah 

uang dari orang tua yang diberikan kepadanya dalam sehari-hari 
saat hari sekolah dari hari Senin sampai Sabtu, atau dari Senin 
sampai Jumat).

e. Guru meminta masing-masing siswa mencatat jenis pengeluaran 
yang dilakukan setiap harinya dalam seminggu ia bersekolah 
kemudian mencatat berapa jumlah pengeluarannya.
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f. Guru meminta siswa untuk menjumlah semua pengeluarannya 
dalam seminggu setelah ia bersekolah.

g. Guru mengadakan tanya jawab apa ada sisa lebih, setelah masing-
masing siswa mengurangkan jumlah uang yang diberikan oleh 
orang tua mereka dengan jumlah uang yang telah ia keluarkan 
dalam seminggu. Jika ada lebihnya, guru mengarahkan agar 
siswa menabung sejumlah uang sisa tersebut. Tetapi, jika tidak 
ada lebihnya, guru meminta siswa untuk melihat ulang daftar 
penggunaan uangnya, apakah ada penggunaan uang yang tidak 
terlalu perlu kemudian siswa dapat mencoretnya. Dan untuk 
minggu depannya, siswa dapat menghemat penggunaan uangnya 
sehingga akhirnya ia dapat menabung.

h. Guru menjelaskan bahwa jumlah uang yang diberikan orang tua 
masing-masing siswa tidak mungkin sama. Hal itu tergantung dari 
keadaan masing-masing orang tua. Dengan kondisi yang demikian, 
guru menasehati agar semua siswa memaklumi kondisi masing-
masing orang tua.

i. Guru memberikan saran, berapa pun yang diberikan orang tua 
kepada kita, kita harus dapat mengatur uang yang diberikan 
sehingga diusahakan sebisa mungkin di akhir minggu masih ada 
uang yang tersisa untuk dapat kita tabung.

j. Guru menjelaskan apa manfaatnya jika kita menabung.

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

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

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 �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 1�-14
�. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

7
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VI. Penilaian
1. Tanya jawab

a. Guru mengadakan tanya jawab biasanya bahan bakar tertentu 
digunakan untuk keperluan apa.

b. Guru mengadakan tanya jawab apa yang dapat kita lakukan untuk 
menghemat penggunaan bahan bakar tersebut.

c. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk memberikan 
contoh ke mana saja kita pergi dengan jarak yang masih 
terjangkau.

d. Guru mengadakan tanya jawab contoh pengeluaran apa yang 
sering kita lakukan dalam sehari-hari.

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

Senang Belajar Tematik, Jilid �D halaman 14.
b. Guru juga meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat 

di Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, halaman 7.
c. Guru meminta siswa untuk menjumlah semua pengeluarannya 

dalam seminggu setelah ia bersekolah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan PKn
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : 5� 
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Jalan Kaki 
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  PKn : � x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Bahasa Indonesia : Menyebutkan isi teks yang dibaca dalam hati
• PKn : Mengenal kedisiplinan di jalan

I. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia

Siswa mampu menyebutkan isi teks yang dibaca dalam hati.
2. PKn

Siswa mampu mengenal kedisiplinan di jalan.

II. Materi Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia : Isi teks yang dibaca dalam hati
2. PKn : Kedisiplinan di jalan

III. Metode Pembelajaran
 Membaca teks sederhana, menyebutkan isi teks, tanya jawab dan 

pemberian tugas

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.

b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang perilaku 

disiplin di jalan, misalnya saat menyeberang jalan.
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2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apa yang harus 

diperhatikan saat menyeberang jalan.
b. Guru menjelaskan apa yang harus diperhatikan saat kita membaca 

teks dalam hati.
c. Guru meminta siswa membuka halaman 14-1� buku Aku Senang 

Belajar Tematik, Jilid �D kemudian membaca dalam hati isi teks 
yang terdapat di halaman tersebut.

d. Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi teks yang 
telah dibaca siswa.

e. Guru meminta siswa membaca kembali isi teks bacaan “Menyeberang 
dengan Aman” dalam hati.  

f. Kemudian guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk 
menyebutkan isi teks.

g. Teman lainnya yang tidak maju dapat memberikan penilaian, 
misalnya apakah suaranya terdengar jelas, apakah penjelasannya 
sesuai isi teks, apakah penjelasannya berbelit-belit atau tidak.  

h. Beri kesempatan kepada teman yang memberi penilaian untuk 
mengungkapkan masukannya. Masukan teman ini, diharapkan dapat 
memperbaiki penampilan siswa selanjutnya dalam menjelaskan isi 
teks.

PKn
a. Guru menjelaskan bahwa kita harus disiplin di mana pun berada, 

termasuk saat di jalan.
b. Guru mengadakan tanya jawab kedisiplinan apa saja yang harus 

kita patuhi saat di jalan.
c. Guru menjelaskan bahwa salah satu kedisiplinan yang harus kita 

perhatikan adalah saat kita menyeberang jalan.  
d. Guru menjelaskan beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita 

menyeberang jalan seperti yang terdapat dalam teks di halaman 
15 buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.

e. Guru meminta siswa mengerjakan tugas nomor 1 di halaman 17 
buku Aku Senang Belajar Tematik Jilid �D.

f. Guru meminta siswa saling menukarkan hasil pekerjaannya, 
kemudian mengoreksinya bersama siswa.

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

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

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 �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 15-17

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab kedisiplinan apa saja yang harus kita 

patuhi saat di jalan.

2. Unjuk kerja
 Kemudian guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyebutkan 

isi teks.

3. Tes lisan
 Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi teks yang 

telah dibaca siswa.

4. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas nomor 1 di halaman 17 buku 

Aku Senang Belajar Tematik Jilid �D.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : IPA, Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : �0
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Jalan Kaki 
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA    : � x 35 menit
   Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• IPA : Menjelaskan bahwa olahraga 

diperlukan untuk menjaga kesehatan 
tubuh

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menjelaskan tentang tempo 
sederhana dalam lagu

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa  

Siswa mampu menjelaskan bahwa olahraga diperlukan untuk 
menjaga kesehatan tubuh.

2. seni Budaya dan Keterampilan  
Siswa mampu menjelaskan tentang tempo sederhana dalam 
lagu.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : Olahraga untuk menjaga 

kesehatan tubuh
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Tempo sederhana dalam lagu

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, membaca teks, dan menyanyikan lagu

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.
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b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang olahraga 

yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita.

2. Kegiatan inti
IPa
a. Mengadakan tanya jawab apakah olahraga jenis apa yang sering 

dilakukan siswa saat di rumah.
b. Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat di halaman 

1� kemudian meminta siswa untuk mengomentari gambar 
tersebut.

c. Guru menjelaskan bahwa salah satu jenis olahraga yang bagus 
dilakukan saat bersama keluarga adalah jalan kaki.

d. Guru menjelaskan bahwa olahraga jalan kaki sangat baik kita 
lakukan karena tidak usah memerlukan alat tertentu, tidak 
memerlukan biaya, dan kapan saja dapat kita lakukan di mana 
pun.

e. Guru menjelaskan manfaat melakukan olahraga jalan kaki, terutama 
berhubungan dengan kesehatan tubuh.

seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru memberikan pengantar bahwa pada saat kita berjalan, 

kadang kita berjalan lambat, kadang denagn kecepatan sedang, 
dan kadang berjalan cepat. Begitu juga dengan lagu.  

b. Guru menjelaskan ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat dan 
ada lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang, dan ada 
yang lambat.

c. Guru menjelaskan bahwa irama pada lagu yang menunjukkan 
cepat lambatnya bunyi suatu lagu disebut tempo.

d. Guru menulis di papan tulis 3 jenis judul lagu yang sangat familiar 
dengan siswa. Satu judul lagu bertempo lambat, misalnya Ambilkan 
Bulan Bu, satu lagu bertempo sedang, misalnya hai becak, dan 
satu lagu bertempo cepat, misalnya Aku Anak Sehat.

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

f. Guru menanyakan kepada siswa, mana lagu yang bertempo cepat, 
sedang, dan bertempo lambat.

g. Guru meminta perwakilan siswa maju ke depan kelas untuk 
menyanyikan lagu-lagu tersebut sesuai dengan temponya.
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3. Kegiatan akhir
a. Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan.  

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

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 �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 17-1�

VI. Penilaian
1. Tanya jawab

a. Mengadakan tanya jawab apakah olahraga jenis apa yang sering 
dilakukan siswa saat di rumah.

b. Guru menanyakan kepada siswa, mana lagu yang bertempo cepat, 
sedang, dan bertempo lambat.

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

menyanyikan lagu-lagu tersebut sesuai dengan temponya.

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 : II/� 
Pertemuan  : �1  
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Jalan Kaki 
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  PKn    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• PKn : Melakukan kedisiplinan di jalan
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menjelaskan tentang tanda dinamik 

dalam lagu

I. Tujuan Pembelajaran
1. PKn

Siswa mampu melakukan kedisiplinan di jalan.
2. seni Budaya dan Keterampilan

Siswa mampu menjelaskan tentang tanda dinamik dalam lagu.

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn : Kedisiplinan di jalan
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Tanda dinamik dalam lagu

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, melakukan praktik menyeberang jalan, dan menyanyikan 

lagu

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.

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

yang harus kita taati saat menyeberang jalan. Hal ini bersifat 
sebagai review.
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2. Kegiatan inti
PKn
a. Guru mengadakan tanya jawab apa saja yang harus diperhatikan 

siswa saat menyeberang jalan.
b. Guru meminta siswa untuk membuka kembali apa yang harus 

diperhatikan saat menyeberang jalan seperti yang terdapat di 
halaman 15-1� buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.  
Kemudian siswa membacanya kembali secara singkat.

c. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk melakukan praktik 
menyeberang jalan dengan aman.

d. Guru mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk melakukan 
praktik ini, misalnya membuat lintasan zebra cross, membuat tanda 
penghalang misalnya boks telepon umum, membuat lampu lalu 
lintas, dan membuat rambu lalu lintas untuk menyeberangkan 
orang.

e. Guru meminta siswa untuk melakukan praktik menyeberang 
jalan dengan aman dengan menggunakan peralatan yang telah 
disediakan guru.

seni Budaya dan Keterampilan 
a. Guru menjelaskan berbagai tanda dinamik dalam sebuah lagu.
b. Guru meminta siswa mempelajari tanda dinamik seperti yang 

terdapat di halaman �0 buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid 
�D.

c. Guru meminta siswa menyanyikan lagu berjudul ”Naik Delman” dan 
”Di Timur Matahari” seperti yang terdapat di halaman �1-�� buku 
Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D sesuai dengan notasi yang 
benar.

d. Jika tersedia pianika atau alat musik sederhana lain, guru meminta 
siswa memainkan alat tersebut untuk menyanyikan lagu ”Naik 
Delman” dan ”Di Timur Matahari” sesuai dengan notasi yang 
ada.

e. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 
”Naik Delman” atau ”Di Timur Matahari” dan sebagian siswa lainnya 
memainkan pianika.

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

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari � materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.
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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
 Pianika atau alat musik sederhana lain

2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 15-1� dan 1�-��

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab apa saja yang harus dilakukan saat 

menyeberang jalan.

2. Unjuk kerja
a. Guru meminta siswa untuk melakukan praktik menyeberang 

jalan dengan aman dengan menggunakan peralatan yang telah 
disediakan guru.

b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan lagu 
”Naik Delman” atau ”Di Timur Matahari” dan sebagian siswa lainnya 
memainkan pianika.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : PKn, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : ��  
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Jalan Kaki 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  PKn    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
•	 PKn	 :	 Mengidentifikasi	kegiatan	kedisiplinan	

atau tidak disiplin
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu anak-anak.

I. Tujuan Pembelajaran
1. PKn

Siswa	 mampu	 mengidentifikasi	 kegiatan	 kedisiplinan	 atau	 tidak	
disiplin.

2. seni Budaya dan Keterampilan 
Siswa mampu menyanyikan lagu anak-anak yang berjudul ”Kunang-
kunang” dan ”Kampung Halamanku.”

II. Materi Pembelajaran 
 1. PKn : Kegiatan kedisiplinan atau 

tidak disiplin
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Lagu anak-anak

III. Metode Pembelajaran
 Mengamati gambar, mengerjakan tugas, dan menyanyikan lagu anak-

anak.

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar bahwa kedisiplinan harus kita perhatikan 

dan kita terapkan di mana pun kita berada.
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2. Kegiatan inti
PKn
a. Guru mengadakan tanya jawab perilaku kedisiplinan apa saja yang 

harus kita perhatikan saat di rumah atau pun di jalan.
b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di 

halaman �-� Buku Aktivitasku Tematik Jilid �D. Pertama-tama, siswa 
diminta untuk mengamati gambar-gambar yang ada. Kemudian 
siswa diminta untuk menentukan mana gambar yang merupakan 
bentuk kedisiplinan dan mana tidak disiplin.

c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan 
masing-masing gambar pada tugas telah dikerjakan.

d. Setelah selesai, guru meminta siswa mengerjakan tugas yang 
terdapat di halaman 10 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D yaitu 
menuliskan cerita tentang akibat ketidakdisiplinan.

e. Jika tidak selesai dikerjakan di sekolah, guru dapat meminta siswa 
untuk mengerjakannya di rumah sebagai PR.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru memberikan contoh menyanyikan lagu berjudul ”Kunang-

kunang” dan ”Kampung Halamanku.”
b. Guru meminta siswa menyanyikan lagu berjudul ”Kunang-kunang” 

dan ”Kampung Halamanku” seperti yang terdapat di halaman 11-1� 
Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D secara bersama-sama.

c. Jika tersedia pianika atau alat musik lainnya, guru meminta siswa 
untuk memainkannya sesuai dengan notasi yang terdapat di 
halaman 11-1� Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D.

d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan 
lagu berjudul ”Kunang-kunang” dan ”Kampung Halamanku” dan 
sebagian siswa lainnya memainkan pianika.

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

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

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.
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Pianika atau alat musik lainnya

2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

�-1�

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab perilaku kedisiplinan apa saja yang 

harus kita perhatikan saat di rumah atau pun di jalan.

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

masing-masing gambar pada tugas telah dikerjakan.
b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menyanyikan 

lagu berjudul ”Kunang-kunang” dan ”Kampung Halamanku” dan 
sebagian siswa lainnya memainkan pianika.

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

halaman �-� Buku Aktivitasku Tematik Jilid �D.
b. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

10 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D yaitu menuliskan cerita 
tentang akibat ketidakdisiplinan.

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 : II/� 
Pertemuan  : �3 
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Jalan Kaki 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia    : 1 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Bahasa Indonesia : Membaca teks sederhana dengan 

lafal dan intonasi yang jelas dan 
menjawab pertanyaan dengan 
kalimat yang mudah dipahami

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menjelaskan alat musik sederhana

I. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia  

Siswa mampu membaca teks sederhana dengan lafal dan intonasi 
yang jelas dan menjawab pertanyaan dengan kalimat yang mudah 
dipahami.

2. seni Budaya dan Keterampilan 
Siswa mampu menjelaskan alat musik sederhana.

II. Materi Pembelajaran 
 1. Bahasa Indonesia : Teks sederhana dengan dan 

menjawab pertanyaan 
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Alat musik sederhana

III. Metode Pembelajaran
 Membaca teks, menjawab pertanyaan, dan mengerjakan tugas

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar bahwa negara kita mempunyai 

keanekaragaman seni dan budaya dan kita bangga terhadapnya.
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2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru menjelaskan bahwa kita harus mengenal dan mengetahui 

beberapa keanekaragaman seni dan budaya dari berbagai wilayah 
Indonesia.

b. Guru mencarikan sebuah artikel dari majalah, koran, atau internet 
sebagai bahan bacaan yang akan dibaca siswa. Contoh artikel 
tersebut misalnya sebagai berikut.

 Kekayaan seni dan Budaya Indonesiaku

 Negara kita, Indonesia mempunyai keragaman kekayaan budaya 
yang sangat banyak.

 Bahkan dapat dikatakan, tidak ada negara mana pun 
 yang memiliki keragaman yang sedemikian bervariasinya.
 Keragaman budaya ini berakar dari kebudayaan lokal atau budaya 

daerah.
 Kebudayaan itu dapat berasal dari keragaman bahasa, 
 keragaman ekspresi seni, dan keragaman kehidupan.
 Budaya seni musik tradisional di Indonesia pun juga memiliki 

keragaman.
 Semuanya itu sudah dimiliki bangsa kita sejak ratusan tahun yang 

lalu.
 Sebagai contoh, di Pulau Jawa ada seni musik gamelan Jawa, 

gamelan Sunda, angklung, keroncong, dan sebagainya.
 Di Bali, kita dapat menemukan gamelan Bali yang memiliki variasi 

yang cukup beragam.
 Di pulau-pulau lain juga terdapat berbagai keragaman seni musik 

yang tidak kalah menariknya.
 Oleh karena itu, kita sebaiknya ikut melestraikan, menjaga, 
 dan memperkaya budaya kita.
 http://forum.kompas.com/archive/index.php/t-667.html

c. Guru meminta siswa untuk membaca artikel yang telah disediakan 
guru secara bergantian.

d. Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi teks 
bacaan.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru memberikan pengantar bahwa dalam seni musik, kita 

mengenal beberapa jenis sumber bunyi. Sumber bunyi tersebut 
dihasilkan oleh alat musik tertentu.
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b. Guru menjelaskan beberapa jenis alat musik. Salah satu alat musik 
tersebut dikategorikan sebagai alat musik ritmis.

c. Guru memberikan contoh beberapa alat musik ritmis.
d. Guru memintya siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

�4 buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D. Sebelumnya, 
guru meminta siswa menyediakan alat yang diperlukan untuk 
mengerjakan tugas.

e. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.
f. Guru meminta siswa dari perwakilan kelompok, untuk maju ke 

depan kelas kemudian memeragakan tugas yang dikerjakan.
g. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

13 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D untuk dikerjakan di rumah.

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

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

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

Beberapa alat musik sederhana

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-�4
b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

13

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Guru meminta siswa dari perwakilan kelompok, untuk maju ke depan 

kelas kemudian memeragakan tugas yang dikerjakan.
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2. Tes lisan
 Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi teks 

bacaan.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 13 

Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D untuk dikerjakan di rumah.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, PKn
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : �4
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Mari Gunakan Air Seperlunya 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
  PKn : 1 x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Bahasa Indonesia : Menjelaskan isi gambar tunggal dengan kalimat 

yang mudah dipahami, membaca isi teks sederhana 
dengan lafal dan intonasi yang jelas

• PKn : Melaksanakan perilaku disiplin dalam kehidupan 
sehari-hari

I. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia  

Siswa mampu menjelaskan isi gambar tunggal dengan kalimat 
yang mudah dipahami, membaca isi teks sederhana dengan lafal 
dan intonasi yang jelas.

2. PKn  
Siswa mampu melaksanakan perilaku disiplin dalam kehidupan 
sehari-hari.

II. Materi Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia : Isi gambar tunggal dan membaca isi teks 

sederhana 
2. PKn : Perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-

hari

III. Metode Pembelajaran
 Mengamati gambar, membaca teks sederhana, tanya jawab, dan 

mengerjakan tugas
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar bahwa kita harus menghemat penggunaan 

air dalam kehidupan kita sehari-hari.

2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa mengamati gambar yang terdapat di halaman 

�5 buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.
b. Setelah mengamati, guru meminta siswa untuk menjelaskan isi 

gambar yang terdapat di halaman �5. Siswa diarahkan untuk 
mengomentari kegiatan Sigit supaya tidak membuang-buang 
air. Komentar siswa juga dapat berkembang untuk hal lainnya, 
misalnya Nita menggunakan air untuk menyiram tanaman, dan 
sebagainya.

c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menuliskan 
beberapa kata atau kalimat yang berhubungan dengan materi yang 
diajarkan.

d. Guru meminta siswa untuk membaca teks yang terdapat di halaman 
�5-�� buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D. Jika ada siswa 
yang belum terlalu lancar membaca, guru dapat memberikan 
bimbingan.

PKn
a. Guru memberikan pengantar bahwa kita harus berperilaku disiplin, 

baik di rumah maupun di sekolah.
b. Guru mengadakan tanya jawab, perilaku disiplin apa saja yang 

diterapkan di rumah masing-masing siswa.
c. Guru menjelaskan bahwa salah satu perilaku disiplin di rumah 

adalah supaya kita berhemat dalam penggunaan air.
d. Guru mengadakan tanya jawab, apa saja yang dapat kita lakukan 

untuk menghemat penggunaan air di rumah.
e. Guru diharapkan sudah membuatkan tugas yang dapat dikerjakan 

oleh siswa secara tertulis berhubungan dengan materi perilau 
disiplin di rumah

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

Guru menekankan bahwa dalam satu bahasan yang sama, siswa 
telah mempelajari � materi pelajaran. Di sini manfaat penerapan 
pembelajaran tematik lebih ditonjolkan.
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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. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �5-��

VI. Penilaian
1. Tanya jawab

a. Guru mengadakan tanya jawab, apa saja yang dapat kita lakukan 
untuk menghemat penggunaan air di rumah.

b. Guru mengadakan tanya jawab, perilaku disiplin apa saja yang 
diterapkan di rumah masing-masing siswa.

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

kata atau kalimat yang berhubungan dengan materi yang diajarkan.

3. Tes tertulis
 Guru diharapkan sudah membuatkan tugas yang dapat dikerjakan 

oleh siswa berhubungan dengan materi perilaku disiplin di rumah.

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 : II/� 
Pertemuan  : �5  
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Mari Gunakan Air Seperlunya 
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
•	 IPA	 :	 Mengidentifikasi	 cara-cara	 menghemat	 air	 sebagai	

sumber daya alam dan sumber energi
• Bahasa Inggris : Melafalkan kata-kata yang berhubungan perasaan, 

misalnya senang (happy), sedih (sad), marah (angry), 
dan khawatir (worry).

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa 

Siswa	mampu	mmengidentifikasi	cara-cara	menghemat	air	sebagai	
sumber daya alam dan sumber energi.

2. Bahasa Inggris  
Siswa mampu melafalkan kata-kata yang berhubungan perasaan, 
misalnya senang (happy), sedih (sad), marah (angry), dan khawatir 
(worry).

II. Materi Pembelajaran 
1. IPa : Cara-cara menghemat air 
2. Bahasa Inggris : Kata-kata yang berhubungan perasaan, misalnya 

senang (happy), sedih (sad), marah (angry), 
dan khawatir (worry)

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, mengerjakan tugas, melafalkan kata, dan unjuk kerja
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.

b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang cara 

penghematan air.

2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru mengadakan tanya jawab, kegiatan apa saja yang dilakukan 

siswa di rumah yang menggunakan air.
b. Berawal dari penjelasan yang diberikan siswa, guru menjelaskan 

manfaat air terutama manfaat air tawar.
c. Guru menjelaskan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi 

untuk air tawar yang bersih.
d. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bagaimana air tawar 

yang ada di rumah diperoleh? Apakah dari menimba dari sumur, 
dari pompa listrik, air PAM, atau lainnya.

e. Guru juga menjelaskan tentang pencemaran air yang sering terjadi 
di lingkungan sekitar.

f. Guru menunjukkan sebuah gambar tentang lingkungan air yang 
tercemar kemudian memberi tugas kepada siswa maju ke depan 
kelas untuk menceritakan isi gambar tersebut.  

g. Guru juga meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di 
halaman �� buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.

h. Setelah selesai, guru dan siswa mengoreksinya bersama-sama.

Bahasa Inggris
a. Guru memberikan pengantar dengan bertanya pernahkan siswa 

main air. Guru juga menanyakan apa yang dirasakan saat siswa 
main tersebut. Biasanya siswa akan menjawab perasaannya 
senang.  

b. Berhubungan dengan hal di atas, guru menjelaskan bahwa siswa 
akan diajarkan mengenal kata-kata yang berhubungan dengan 
ungkapan perasaan. Misalnya adalah sebagai berikut.

 Saat senang siswa dapat mengatakan: I am happy.
 Saat merasa sedih, siswa dapat mengatakan–I am sad.
 Saat marah, siswa dapat mengatakan: I am angry.
 Saat merasa khawatir, siswa dapat mengatakan–I am worry, dan 

sebagainya.
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c. Jika perlu, guru juga menyediakan beberapa gambar anak 
yang sedang berekspresi senang, sedih, marah, khawatir, dan 
sebagainya.

d. Sambil menunjukkan gambar satu per satu, guru melafalkan kalimat 
sesuai ekspresi anak pada gambar. Kemudian guru meminta siswa 
untuk mengikutinya.

e. Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa diminta 
untuk melakukan ekspresi yang dimau. Kemudian siswa lainnya 
diminta untuk menyatakan ekspresi apa yang sedang dilakukan 
oleh temannya. Hal ini dilakukan secara bergantian.

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

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

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
 Beberapa gambar yang menunjukkan ekspresi seorang anak

2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-��

VI. Penilaian
1. Tanya jawab

a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa bagaimana air tawar 
yang ada di rumah diperoleh. 

b. Guru mengadakan tanya jawab, kegiatan apa saja yang dilakukan 
siswa di rumah yang menggunakan air.
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2. Unjuk kerja
a. Guru menunjukkan sebuah gambar tentang lingkungan air yang 

tercemar kemudian memberi tugas kepada siswa maju ke depan 
kelas untuk menceritakan isi gambar tersebut.  

b. Guru meminta dua siswa maju ke depan kelas. Satu siswa diminta 
untuk melakukan ekspresi yang dimau. Kemudian siswa lainnya 
diminta untuk menyatakan ekspresi apa yang sedang dilakukan 
oleh temannya.

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

�� buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : ��  
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Mari Gunakan Air Seperlunya 
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
• IPA : Mendeskripsikan cara menghemat air sebagai 

sumber daya alam dan sumber energi.
• Bahasa Indonesia : Menjelaskan isi gambar yang terdapat dalam 

kliping.

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa

Siswa mampu mendeskripsikan cara menghemat air sebagai 
sumber daya alam dan sumber energi.

2. Bahasa Indonesia 
Siswa mampu menjelaskan isi gambar yang terdapat dalam 
kliping.

II. Materi Pembelajaran 
1. IPa : Cara menghemat air sebagai sumber daya 

alam dan sumber energi
2. Bahasa Indonesia : Menjelaskan isi gambar 

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab, mengerjakan tugas, membuat kliping, mengamati 

gambar, dan menjelaskan isi gambar dalam kliping

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.
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b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang cara 

penghematan air.

2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru mengadakan tanya jawab, kegiatan apa saja yang dapat 

dilakukan siswa untuk melakukan penghematan air.
b. Berawal dari penjelasan yang diberikan siswa, guru menjelaskan 

apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air.
c. Guru menjelaskan mengapa kita harus melakukan penghematan 

air.
d. Guru juga menjelaskan mengenai manfaat air yang lain yaitu 

digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik.
e. Guru menjelaskan beberapa contoh PLTA yang terdapat di 

Indonesia.
f. Guru menjelaskan secara singkat bagaimana air yang terdapat di 

waduk itu akhirnya dapat menghasilkan energi listrik.
g. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok.
h. Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman 14-15 

Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D secara berkelompok dengan 
berdiskusi.

i. Guru meminta siswa perwakilan kelompok maju ke depan kelas 
untuk menceritakan atau menjelaskan masing-masing gambar 
berhubungan dengan materi penghematan air.

Bahasa Indonesia
a. Guru sebelumnya sudah meminta siswa untuk mengumpulkan 

beberapa gambar yang berhubungan dengan air sebagai sumber 
daya alam dan sumber energi. Gambar yang dicari juga dapat 
berisi tentang kondisi pencemaran air.

b. Guru menjelaskan bahwa kita harus mengetahui berbagai 
permasalahan tentang air sebagai sumber daya alam dan sumber 
energi. Hal itu dapat dilakukan antara lain melalui mencari informasi 
dari koran, majalah, atau lainnya kemudian kita dapat membuatnya 
dalam bentuk kliping.

c. Guru meminta siswa untuk membuat kliping dari bahan yang 
telah dikumpulkan di kertas gambar. Hal ini dilakukan secara 
berkelompok.

d. Setelah gambar-gambar tersebut ditempel, guru meminta siswa 
untuk memberikan penjelasan secara singkat pada kliping yang 
telah dibuat, tepatnya di setiap gambar.
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e. Setelah selesai, guru meminta siswa perwakilan kelompok untuk 
maju ke depan kelas dan mempresentasikan kliping yang telah 
dibuatnya.

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

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

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, lem, dan gunting untuk membuat kliping

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman �7-��
b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

14-15

VI. Penilaian
1. Tanya jawab
 Guru mengadakan tanya jawab, kegiatan apa saja yang dapat 

dilakukan siswa untuk melakukan penghematan air.

2. Unjuk kerja
a. Guru meminta siswa perwakilan kelompok maju ke depan kelas 

untuk menceritakan atau menjelaskan masing-masing gambar 
berhubungan dengan materi penghematan air.

b. Guru meminta siswa untuk membuat kliping dari bahan yang 



1��Untuk SD Kelas 2 Semester 2

telah dikumpulkan di kertas gambar. Hal ini dilakukan secara 
berkelompok.

c. Setelah selesai, guru meminta siswa perwakilan kelompok untuk 
maju ke depan kelas dan mempresentasikan kliping yang telah 
dibuatnya.

3. Berdiskusi
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas di halaman 14-15 buku 

Aktivitasku Tematik, Jilid �D secara berkelompok dengan berdiskusi.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : �7 
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Menghemat Kertas 
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  IPA : � x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Bahasa Indonesia : Menjelaskan isi gambar tunggal dengan kalimat 

yang mudah dipahami, menuliskan kata dalam 
bentuk huruf tegak bersambung, dan membaca 
teks bacaan dengan lafal dan intonasi yang jelas

• IPA : Mendeskripsikan cara menghemat sumber daya 
alam dan energi yang berasal dari kayu di hutan

I. Tujuan Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia  

Siswa mampu menjelaskan isi gambar tunggal dengan kalimat 
yang mudah dipahami, menuliskan kata dalam bentuk huruf tegak 
bersambung, dan membaca teks bacaan dengan lafal dan intonasi 
yang jelas.

2. IPa  
Siswa mampu mendeskripsikan cara menghemat sumber daya 
alam dan energi yang berasal dari kayu di hutan.

II. Materi Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia : Isi gambar tunggal, menuliskan kata dalam 

bentuk huruf tegak bersambung, dan 
membaca teks bacaan 

2. IPa : Cara menghemat sumber daya alam dan 
energi yang berasal dari kayu di hutan

III. Metode Pembelajaran
 Mengamati gambar, menjelaskan isi gambar, menulis kata, membaca 

teks, tanya jawab, dan mengerjakan tugas
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IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.

b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang cara 

penghematan kertas.

2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar di halaman �� buku 

Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.
b. Guru meminta untuk menjelaskan gambar yang telah diamati siswa. 

Penjelasan siswa lebih diarahkan untuk menjelaskan tentang Nita, 
Sigit, dan ayahnya yang sedang membicarakan tentang kertas dan 
cara penghematannya.

c. Guru meminta siswa untuk menuliskan beberapa kata yang 
berhubungan dengan penghematan kertas dalam bentuk huruf 
tegak bersambung.

d. Guru meminta siswa membaca teks bacaan yang terdapat di 
halaman ��-30 buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.

e. Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan 
yang telah dibaca siswa.

IPa
a. Guru menjelaskan bahwa negara kita mempunyai hutan yang 

cukup luas.
b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apa manfaat 

hutan.
c. Berawal dari penjelasan siswa, guru menjelaskan bahwa salah satu 

manfaat hutan adalah menghasilkan kayu.
d. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apa kegunaan 

kayu.
e. Guru menjelaskan bahwa salah satu kegunaan kayu adalah 

sebagai bahan untuk membuat kertas.
f. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 

31 buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.
g. Guru meminta siswa saling menukarkan hasil pekerjaannya 

kemudian guru dan siswa mengoreksinya bersama-sama.
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3. Kegiatan akhir
a. Guru menjelaskan ulang semua mata pelajaran yang telah diajarkan.  

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

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 �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman ��-31

VI. Penilaian
1. Tanya jawab

a. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apa manfaat 
hutan.

b. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa apa kegunaan 
kayu.

2. Tes lisan
 Guru mengadakan tanya jawab secara lisan mengenai isi bacaan yang 

telah dibaca siswa.

3. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 31 

buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : IPA, Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : ��  
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Menghemat Kertas 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  IPA    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
• IPA : Mendeskripsikan cara menghemat 

sumber daya alam dan energi yang 
berasal dari kayu di hutan

• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengekspresikan diri melalui teknik 
cetak timbul

I. Tujuan Pembelajaran
1. IPa  

Siswa mampu mendeskripsikan cara menghemat sumber daya 
alam dan energi yang berasal dari kayu di hutan.

2. seni Budaya dan Keterampilan 
Siswa mampu mengekspresikan diri melalui teknik cetak timbul.

II. Materi Pembelajaran 
 1. IPa : Cara menghemat sumber 

daya alam dan energi yang 
berasal dari kayu di hutan

 2. seni Budaya dan Keterampilan : Teknik cetak timbul

III. Metode Pembelajaran
 Tanya jawab dan mengerjakan tugas

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Guru meminta siswa untuk berbaris lalu masuk kelas kemudian 
berdoa.
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b. Guru mengabsensi siswa.
c. Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang apa yang 

dapat kita lakukan untuk menghemat kertas dalam kehidupan 
sehari-hari.

2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru mengadakan tanya jawab apa saja manfaat kertas dalam 

kehidupan sehari-hari.
b. Dari penjelasan siswa yang kemudian ditambahkan oleh guru, 

diketahui bahwa kertas digunakan untuk berbagai macam keperluan.  
Dengan banyaknya pemakaian kertas tersebut maka kita harus 
melakukan penghematan dalam penggunaan kertas.

c. Guru menjelaskan alasan mengapa kita harus melakukan 
penghematan kertas. Hal ini dapat dijelaskan antara lain dengan 
menunjukkan sebauh gambar penebangan hutan. Guru menjelaskan 
bahwa hutan tersebut ditebang untuk diambil kayunya. Kayu 
tersebut kemudian salah satunya digunakan sebagai bahan untuk 
membuat kertas. Penebangan hutan yang terus menerus akan 
mengakibatkan banyak hal, antara lain menimbulkan banjir, tanah 
longsor, bertambah panasnya udara, dan lain sebagainya. Oleh 
karena itu, kita harus melakukan penghematan kertas.

d. Guru mengadakan tanya jawab apa yang dapat kita lakukan untuk 
menghemat kertas.

e. Bermula dari penjelasan yang diberikan siswa, guru menjelaskan 
cara-cara yang dapat dilakukan utnuk menghemat kertas.

f. Sesuai dengan isi bacaan di halaman 30, penghematan kertas di 
sini juga dihubungkan dengan penghematan listrik.

g. Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 
1� Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D.

h. Guru dan siswa mengoreksi bersama-sama hasil tugas yang telah 
dikerjakan.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru meminta siswa membaca teks yang terdapat di halaman 31-

3� kemudian mengamati gambar yang ada.
b. Guru mengadakan tanya jawab tentang isi bacaan yang telah 

dibaca siswa.
c. Bermula dari tanya jawab dengan siswa, guru menjelaskan tentang 

gambar cetak.
d. Jika memungkinkan, guru menunjukkan benda kepada yang pada 
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benda tersebut ada gambar cetak yang dapat dijelaskan. Dengan 
demikian, siswa akan mendapat gambaran secara langsung 
mengenai materi teknik cetak timbul.

e. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa besok, mereka harus 
menyediakan alat dan bahan yang diperlaukan untuk melakukan 
praktik membuat gambar cetak.

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

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

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.

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana
 Beberapa benda yang diperlukan untuk menjelaskan materi cetak 

timbul

2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 30-3�

VI. Penilaian
1. Tanya jawab

a. Guru mengadakan tanya jawab apa saja manfaat kertas dalam 
kehidupan sehari-hari.

b. Guru mengadakan tanya jawab apa yang dapat kita lakukan untuk 
menghemat kertas.

c. Guru mengadakan tanya jawab tentang isi bacaan yang telah 
dibaca siswa.

2. Tes tertulis
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat di halaman 1� 

Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D.
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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, Keterampilan dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : ��  
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Menghemat Kertas 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia    : 1 x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran  : 
• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengekspresikan diri melalui teknik 

cetak timbul
• Bahasa Indonesia : Mempresentasikan hasil kerja yang 

telah dilakukan dengan bahasa yang 
mudah dimengerti

I. Tujuan Pembelajaran
1. seni Budaya dan Keterampilan 

Siswa mampu mengekspresikan diri melalui teknik cetak timbul.
2. Bahasa Indonesia  

Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja yang telah dilakukan 
dengan bahasa yang mudah dimengerti.

II. Materi Pembelajaran 
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Teknik cetak timbul
 2. Bahasa Indonesia : Presentasi hasil kerja

III. Metode Pembelajaran
 Membuat hasil karya dengan teknik cetak timbul dan presentasi

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bercerita tentang benda-benda 

yang terdapat di sekitar kita yang menggunakan teknik cetak timbul.
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2. Kegiatan inti
seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru menjelaskan bahwa siswa akan belajar membuat kreativitas 

yang memanfaatkan teknik cetak timbul.
b. Guru meminta siswa membaca langkah kerja yang harus diikuti 

untuk membuat produk yang akan dikerjakan yaitu dari halaman 
3�-3� buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D.  

c. Guru menjelaskan satu per satu langkah kerja yang akan dikerjakan 
oleh siswa yang meliputi membuat gambar cetak menggunakan 
penampang daun, membuat gambar cetak dengan penampang jari, 
dan membuat hiasan cetak (relief buatan).

d. Guru meminta siswa untuk membuat gambar cetak sesuai dengan 
petunjuk yang telah dijelaskan.

e. Setelah selesai, guru meminta siswa untuk membersihkan ruangan 
dari sampah dan membereskan peralatan yang telah digunakan.

f. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan yang 
diperlukan untuk membuat cetak timbul pada hari berikutnya.

Bahasa Indonesia
a. Guru mengadakan tanya jawab apakah siswa dapat mengerjakan 

dengan lancar hasil kreativitas cetak timbul.
b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan hasil 

kreativitas atau mempresentasikan hasil kerja yang telah dibuat 
oleh siswa.  

c. Guru meminta siswa lainnya yang tidak maju mengadakan penilaian 
terhadap presentasi yang dilakukan temannya yang sedang 
maju.

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

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

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
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kreativitas cetak 

timbul

2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 3�-3�

VI. Penilaian
 Unjuk kerja

a. Guru meminta siswa untuk membuat gambar cetak sesuai dengan 
petunjuk yang telah dijelaskan.

b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan hasil 
kreativitas atau mempresentasikan hasil kerja yang telah dibuat 
oleh siswa.  

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK

Mata Pelajaran : Seni Budaya, Keterampilan dan Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/� 
Pertemuan  : 70  
Tema : Hemat Energi
Subtema  : Ayo Menghemat Kertas 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia    : 1 x 35 menit

 
Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran : 
• Seni Budaya dan Keterampilan : Mengekspresikan diri melalui teknik 

cetak timbul
• Bahasa Indonesia : Mempresentasikan hasil kerja yang 

telah dilakukan dengan bahasa yang 
mudah dimengerti

I. Tujuan Pembelajaran
1. seni Budaya dan Keterampilan 

Siswa mampu mengekspresikan diri melalui teknik cetak timbul.
2. Bahasa Indonesia  

Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja yang telah dilakukan 
dengan bahasa yang mudah dimengerti.

II. Materi Pembelajaran 
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Teknik cetak timbul
 2. Bahasa Indonesia : Presentasi hasil kerja

III. Metode Pembelajaran
 Membuat hasil karya dengan teknik cetak timbul dan presentasi di 

depan kelas

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan pengantar dengan bertanya apakah dalam pelajaran 

kemarin (hari sebelumnya) dalam membuat kreativitas cetak timbul 
siswa sudah memahinya dengan baik.
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2. Kegiatan inti
seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru menjelaskan bahwa siswa akan belajar membuat kreativitas 

yang memanfaatkan teknik cetak timbul. Hal ini bersifat sebagai 
review dan lanjutan dari hari sebelumnya.

b. Guru meminta siswa membaca langkah kerja yang harus diikuti 
untuk membuat produk cetak timbul yang akan dikerjakan yaitu 
dari halaman 37 buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D dan 
dari halaman 17 Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D.  

c. Guru menjelaskan satu per satu langkah kerja yang akan dikerjakan 
oleh siswa yang meliputi membuat cap nama sendiri dan menjiplak 
bentuk benda tertentu.

d. Guru meminta siswa untuk membuat gambar cetak sesuai dengan 
petunjuk yang telah dijelaskan.

e. Setelah selesai, guru meminta siswa untuk membersihkan ruangan 
dari sampah dan membereskan peralatan yang telah digunakan.

Bahasa Indonesia
a. Guru mengadakan tanya jawab apakah siswa dapat mengerjakan 

dengan lancar hasil kreativitas cetak timbul.
b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan hasil 

kreativitas atau mempresentasikan hasil kerja yang telah dibuat 
oleh siswa.  

c. Guru meminta siswa lainnya yang tidak maju mengadakan penilaian 
terhadap presentasi yang dilakukan temannya yang sedang maju. 
Penilaian meliputi kerapian hasil kreativitas, daya kreativitas, dan 
lain sebagainya yang mendukung supaya hasil produk kreativitas 
bagus.

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

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

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
 Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kreativitas cetak 

timbul

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, 

halaman 37
b. Buku Aktivitasku Tematik, Jilid �D, Penerbit Ganeca Exact, halaman 

17

VI. Penilaian
 Unjuk kerja

a. Guru meminta siswa untuk membuat gambar cetak sesuai dengan 
petunjuk yang telah dijelaskan.

b. Guru meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan hasil 
kreativitas atau mempresentasikan hasil kerja yang telah dibuat 
oleh siswa.  

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 71
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pagi yang Dingin   
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
    IPA : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Menceritakan gambar dan membaca teks dengan 

lancar
•	 IPA	 :	 Mengidentifikasi	 penampakan	 matahari	 pada	 pagi	

hari 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia

Siswa dapat menceritakan gambar awal tema dan membaca teks 
cerita dengan lancar.

2. IPa
Siswa dapat menceritakan penampakan matahari di pagi hari.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Bercerita dan membaca
2. IPa : Penampakan matahari

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, bercerita, membaca, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru meminta siswa memerhatikan sejenak gambar awal tema di 

buku Aku Senang Belajar Temarik halaman 45.
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2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa menceritakan gambar awal tema dengan 

bahasa sendiri.
b. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi atau menambahkan 

cerita temannya tentang gambar tersebut.
c. Siswa diminta untuk membaca teks cerita di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman 4�-47.
d. Siswa menanggapi isi teks cerita dengan bahasanya sendiri.

IPa
a. Guru mengulang isi teks yang dibaca siswa di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman 4�-47.
b. Guru menjelaskan tentang penampakan matahari berdasarkan isi 

teks tersebut. 
c. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab tentang penjelasan 

penampakan matahari.
d. Sebagai tugas rumah, siswa diminta untuk melakukan pengamatan 

matahari di pagi hari dan membuat laporannya secara tertulis.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang penampakan 

matahari di pagi hari.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa menceritakan gambar 

dan membaca teks merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia 
dan penampakan matahari di pagi hari merupakan mata pelajaran 
IPA. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah 
disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, 

halaman 45-47 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat menceritakan gambar dengan bahasa sendiri.
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2. Tes lisan
Siswa dapat membaca teks dengan lancar.

3. Tanya jawab
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang penampakan matahari di 

pagi hari sesuai dengan penjelasan guru.

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 : II/�
Pertemuan ke : 7�
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pagi yang Dingin   
Alokasi waktu : 4 x 35 menit 
  Bahasa Indonesia    : � x 35 menit
    Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Menceritakan gambar dan membaca 

teks dengan lancar
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu sesuai dengan 

tema 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia 

 Siswa dapat menceritakan gambar awal tema dan membaca teks 
cerita dengan lancar.

2. seni Budaya dan Keterampilan
Siswa dapat menyanyikan lagu sesuai dengan tema.

II. Materi Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : Bercerita dan membaca
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Bernyanyi

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, pengamatan langsung, bernyanyi, dan 

penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru me-review tugas yang diberikan kepada siswa yang dikerjakan 

di rumah tentang mengamati penampakan matahari di pagi hari.
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2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Siswa diminta untuk membacakan laporan hasil pengamatannya di 

depan kelas.
b. Siswa lain menanggapi cerita temannya dengan hasil laporannya 

sendiri.
c. Guru dan siswa menyimpulkan hasil laporan pengamatan siswa 

tentang pengamatan matahari.
d. Guru membiarkan siswa untuk menyimpulkan sendiri. Jika siswa 

tidak terpancing untuk dapat menarik kesimpulan, guru baru 
memberikan penjelasan.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru memberikan apersepsi tentang benda yang dapat tumbuh 

dengan bantuan sinar matahari.
b. Dari semua jawaban siswa, jika muncul kata “bunga” baru guru 

masuk ke buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 4� tentang 
menyanyikan lagu.

c. Guru meminta siswa membaca dengan saksama syair lagu 
Bungaku.

d. Kemudian guru menyanyikan lagu tersebut dan diikuti oleh siswa. 
Jika mungkin dapat diiringi dengan alat musik agar siswa lebih 
semangat bernyanyi

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang laporan hasil 

pengamatan penampakan matahari di pagi hari dan kegiatan 
bernyanyi.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa laporan hasil 
pengamatan penampakan matahari di pagi hari merupakan mata 
pelajaran Bahasa Indonesia dan kegiatan bernyanyi merupakan 
mata pelajaran Seni Budaya dan Kesenian. Guru juga menjelaskan 
bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat 
dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Laporan hasil pengamatan siswa

2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, 

halaman 4� 

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa menceritakan hasil laporan pengamatannya di depan 
kelas.

b. Siswa dapat menyanyikan lagu Bungaku dengan nada yang 
tepat.

2. Tanya jawab
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang hasil laporan 

pengamatannya.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 73
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pagi yang Dingin   
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
•	 IPA	 :	 Mengidentifikasi	 penampakan	

matahari pada pagi hari
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menanggapi gerak alam semesta 

dalam bentuk gerakan tari 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa dapat menceritakan penampakan matahari di pagi hari.
2. seni Budaya dan Keterampilan

Siswa dapat melakukan gerakan tari mengikuti gerak alam 
semesta.

II. Materi Pembelajaran
 1. IPa : Penampakan matahari
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Menari

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, membaca, praktik langsung, dan 

penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru meminta siswa membaca kembali laporan hasil pengamatannya 

terhadap penampakan matahari di pagi hari.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru menjelaskan bahwa matahari dapat berada di posisi yang 

berbeda-beda karena matahari berputar.
b. Guru mengingatkan siswa dengan memberi penjelasan tentang 

posisi matahari di pagi hari.
c. Guru melakukan tanya jawab dengan pertanyaan dari Aktivitasku 

1 di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 4�.
d. Siswa diminta untuk mengerjakan tugas di Buku Aktivitasku Tematik 

halaman ��.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru memberikan apersepsi tentang gerakan-gerakan tari yang 

mengikuti gerak alam semesta.
b. Guru meminta siswa membaca cerita singkat dari Aktivitasku � di 

buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 50-51.
c. Guru mencontohkan satu gerakan kepada siswa di depan kelas 

dan diikuti oleh siswa.
d. Selanjutnya, siswa diminta untuk melakukan gerakan sendiri sesuai 

dengan cerita.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang penampakan 

matahari di pagi hari dan kegiatan menari mengikuti gerak alam 
semesta.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa penampakan matahari 
di pagi hari merupakan mata pelajaran IPA dan kegiatan menari 
mengikuti gerak alam semesta merupakan mata pelajaran Seni 
Budaya dan Keterampilan. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai 
mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman 50-51
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

��
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

Siswa melakukan gerakan tari sesuai dengan gerak alam semesta.

2. Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di Buku Aktivitasku Tematik.

3. Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang hasil laporan 

pengamatan penampakan matahari di pagi hari.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 74
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pagi yang Dingin   
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA    : 1 x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
•	 IPA	 :	 Mengidentifikasi	 penampakan	

matahari pada pagi hari
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menanggapi gerak alam semesta 

dalam bentuk gerakan tari 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa dapat menceritakan penampakan matahari di pagi hari.
2. seni Budaya dan Keterampilan

 Siswa dapat melakukan gerakan tari mengikuti gerak alam 
semesta.

II. Materi Pembelajaran
 1. IPa : Penampakan matahari
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Menari

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, bermain, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru meminta siswa menggambarkan bentuk matahari di pagi 

hari.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Siswa membuka Buku Aktivitasku Tematik halaman �7 dan 

memahami perintah pada aktivitas tersebut.
b. Siswa mengerjakan aktivitas membuat gambar dengan suasana 

pagi hari.
c. Setelah selesai, siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada 

guru.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Siswa membuka Buku Aktivitasku Tematik halaman �� dan 

memahami perintah pada aktivitas tersebut.
b. Guru memberikan penjelasan singkat tentang hal yang harus 

dilakukan siswa pada aktivitas tersebut.
c. Guru membagi siswa di kelas dalam beberapa kelompok dan 

membagi peran pada setiap kelompok.
d. Siswa melakukan kegiatan bermain tersebut dengan rasa 

gembira.
e. Setelah selesai bermain, guru dan siswa menyimpulkan kegiatan 

yang mereka lakukan.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan menggambar suasana 

pagi hari dan kegiatan bermain tentang posisi matahari.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan menggambar 

suasana pagi hari merupakan mata pelajaran IPA dan kegiatan 
bermain tentang posisi matahari merupakan mata pelajaran Seni 
Budaya dan Keterampilan. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai 
mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
 Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

�7-��
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa melakukan gerakan seperti yang diminta pada Buku Aktivitasku 

Tematik halaman ��.

2. Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di Buku Aktivitasku Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, PKn
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 75
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pagi yang Dingin   
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
  Pkn : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Membaca teks dengan lancar
• PKn : Mengenal nilai senang bekerja dalam kehidupan 

sehari-hari kemudian melaksanakan perilaku 
senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia

Siswa dapat membaca teks dengan lancar.
2. PKn

 Siswa dapat mengenal nilai senang bekerja dalam kehidupan 
sehari-hari kemudian melaksanakan perilaku senang bekerja dalam 
kehidupan sehari-hari.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Membaca 
2. PKn : Nilai senang bekerja

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, membaca, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru memberikan apersepsi tentang cara membaca yang baik dengan 

lafal dan intonasi yang tepat.



��� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Siswa membaca teks di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 

5�-53.
b. Guru meminta siswa menuliskan inti dari teks yang telah dibaca 

tersebut di buku tugas.

PKn
a. Guru melakukan tanya jawab tentang isi teks yang telah dibaca 

sebelumnya.
b. Guru memberikan penjelasan tentang nilai senang bekerja dalam 

kehidupan sehari-hari.
c. Guru menanyakan perasaan siswa apakah senang melakukan 

pekerjaan sehari-hari.
d. Siswa diminta mengerjakan aktivitasku 3 di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman 53 dan aktivitasku 4 di Buku Aktivitasku 
Tematik halaman ��.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi senang bekerja dalam 

kehidupan sehari-hari.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan membaca 

merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan materi mengenal 
nilai senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari merupakan mata 
pelajaran PKn. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema 
yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata 
pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman 5�-53
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

��
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VI. Penilaian
1. Tes lisan

Siswa membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat.

2. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku Aku Senang Belajar Tematik dan 

Buku Aktivitasku Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Pkn, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 7�
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pagi yang Dingin   
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Pkn    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• PKn : Mengenal nilai senang bekerja dalam 

kehidupan sehari-hari kemudian 
melaksanakan perilaku senang 
bekerja dalam kehidupan sehari-
hari

• Seni Budaya dan Keterampilan : Membaca teks dengan lancar

I. Tujuan Pembelajaran 
1. PKn

Siswa dapat mengenal nilai senang bekerja dalam kehidupan 
sehari-hari kemudian melaksanakan perilaku senang bekerja dalam 
kehidupan sehari-hari.

2. seni Budaya dan Keterampilan
Siswa dapat membaca teks dengan lancar.

II. Materi Pembelajaran
 1. seni Budaya dan Keterampilan : Membaca 
 2. PKn : Nilai senang bekerja

III. Metode Pembelajaran
Ekspositorik, tanya jawab, diskusi, bernyanyi, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru mengulang penjelasan tentang nilai senang bekerja dalam 
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kehidupan sehari-hari dan memacu siswa untuk melaksanakan 
perilaku senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegiatan inti
PKn
a. Guru memberikan sebuah wacana tentang akibat tidak senang 

dalam melakukan sebuah pekerjaan.
b. Guru mengajak siswa berdiskusi tentang akibat tidak senang 

melakukan sebuah pekerjaan.
c. Guru meminta siswa bercerita tentang pengalaman akibat tidak 

senang melakukan sebuah pekerjaan di rumah dan di sekolah.
d. Guru dan siswa menyimpulkan pentingnya memiliki rasa senang 

dalam melakukan sebuah pekerjaan.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru mengajarkan lagu yang mengandung nilai senang bekerja 

dalam kehidupan sehari-hari.
b. Siswa menyanyikan lagu tersebut dengan nada dan syair yang 

tepat.
c. Selesai bernyanyi, guru meminta siswa menceritakan isi lagu 

tersebut di depan kelas.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi senang bekerja dalam 

kehidupan sehari-hari.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan membaca 

merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan materi mengenal 
nilai senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari merupakan mata 
pelajaran PKn. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema 
yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata 
pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman 5�-53
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�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 
��

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa aktif berpendapat saat berdiskusi tentang akibat tidak senang 
melakukan sebuah pekerjaan.

b. Siswa dapat bercerita tentang pengalamannya tidak senang 
melakukan sebuah pekerjaan.

2. Tes lisan
Siswa membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat.

3. Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku Aku Senang Belajar Tematik dan 

Buku Aktivitasku Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Pkn, Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 77
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pagi yang Dingin   
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Pkn : 1 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• PKn : Mengenal nilai senang bekerja dalam kehidupan 

sehari-hari kemudian melaksanakan perilaku 
senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari

• Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali isi dongeng yang 
didengarnya

I. Tujuan Pembelajaran 
1. PKn

Siswa dapat mengenal nilai senang bekerja dalam kehidupan 
sehari-hari kemudian melaksanakan perilaku senang bekerja dalam 
kehidupan sehari-hari.

2. Bahasa Indonesia
Siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng yang 
didengarnya.

II. Materi Pembelajaran
1. PKn : Nilai senang bekerja
2. Bahasa Indonesia : Menceritakan kembali isi dongeng

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, bercerita, membaca, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
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c. Guru me-review materi tentang perilaku senang bekerja dalam 
kegiatan sehari-hari.

2. Kegiatan inti
PKn
a. Guru meminta siswa membuka Buku Aktivitasku Tematik halaman 

30 dan memahami tugas yang dipaparkan di sana.
b. Siswa diminta untuk mengerjakan aktivitas tersebut masing-

masing.
c. Setelah selesai, guru meminta siswa menceritakan hasil kerjanya 

di depan kelas.
d. Siswa lain memberi tanggapan/penilaian terhadap cerita 

temannya.

Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa membuka buku Aku Senang Belajar Tematik 

halaman 55-57.
b. Guru meminta siswa membacanya terlebih dahulu di dalam hati.
c. Kemudian, guru meminta beberapa siswa untuk membaca dongeng 

tersebut dengan suara nyaring.
d. Siswa yang mendengarkan bacaan temannya diminta untuk 

menceritakan isi dongeng dengan bahasanya sendiri.
e. Ketika temannya bercerita di depan kelas, siswa lain memberikan 

penilaian dengan memerhatikan hal-hal yang tertulis di dalam tabel 
seperti yang tertulis di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 
5�. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi senang bekerja dalam 

kehidupan sehari-hari dan kegiatan menceritakan isi dongeng di 
depan kelas.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi senang bekerja 
merupakan mata pelajaran PKn dan kegiatan menceritakan kembali 
isi dongeng merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru 
juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan 
di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 
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V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman 55-5�
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

30-31

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

Siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan isi dongeng.

2. Tes lisan
Siswa menceritakan isi dongeng dengan bahasa sendiri.

3. Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di Buku Aktivitasku Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 7�
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Teriknya Matahari dan Berjalan-jalan di Sore Hari
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  IPA : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Menceritakan isi gambar dan membaca teks dengan 

lancar
•	 IPA	 :	 Mengidentifikasi	kenampakan	matahari	pada	siang	

dan sore hari

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia

 Siswa dapat menceritakan isi gambar dan membaca teks dengan 
lancar.

2. IPa
Siswa	 dapat	 mengidentifikasi	 kenampakan	 matahari	 pada	 siang	
dan sore hari.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Bercerita dan membaca
2. IPa : Kenampakan matahari pada siang dan sore 

hari

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, membaca, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang kenampakan matahari pada pagi 

hari.
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2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa menceritakan gambar awal subtema dengan 

bahasa sendiri di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 5�.
b. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi atau menambahkan 

cerita temannya tentang gambar tersebut.
c. Siswa diminta untuk membaca teks cerita di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman 5�-�0.
d. Siswa menanggapi isi teks cerita dengan bahasanya sendiri.

IPa
a. Guru melakukan tanya jawab tentang perasaan siswa saat berada 

di siang atau sore hari terhadap kenampakan matahari.
b. Guru meminta beberapa siswa untuk bercerita di depan kelas 

tentang kenampakan matahari di siang dan sore hari.
c. Guru meminta siswa melakukan pengamatan terhadap matahari di 

siang dan sore hari.
d. Siswa diminta untuk membuat laporan hasil pengamatannya 

dibantu dengan beberapa pertanyaan nomor 1 dari aktivitasku 5 
di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman �1. 

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang penampakan 

matahari di siang dan sore hari.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan bercerita 

dan membaca teks merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia 
dan materi tentang kenampakan matahari di siang dan sore hari 
merupakan mata pelajaran IPA. Guru juga menjelaskan bahwa 
dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari 
berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, 

halaman 5�-�1
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa bercerita tentang isi gambar.
b. Siswa membuat laporan hasil pengamatan.

2. Tes lisan
Siswa membaca teks dengan lancar.

3. Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang kenampakan matahari 

di siang dan sore hari.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...



�37Untuk SD Kelas 2 Semester 2

ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : 7�
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Teriknya Matahari dan Berjalan-jalan di Sore Hari
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
•	 IPA	 :	 Mengidentifikasi	 kenampakan	

matahari pada siang dan sore hari
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menggambar sesuai dengan tema

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

	Siswa	 dapat	 mengidentifikasi	 kenampakan	 matahari	 pada	 siang	
dan sore hari.

2. seni Budaya dan Keterampilan
Siswa dapat menggambar sesuai dengan tema.

II. Materi Pembelajaran
 1. IPA : Kenampakan matahari pada 

siang dan sore hari
 �. Seni Budaya dan Keterampilan : Menggambar

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang kenampakan matahari pada siang 

dan sore hari serta menanyakan kegiatan pengamatan yang 
dilakukan oleh siswa.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru menanyakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh siswa 

terhadap kenampakan matahari di siang dan sore hari.
b. Guru meminta siswa membacakan hasil laporannya di depan 

kelas.
c. Siswa lain memberikan tanggapan atas hasil laporan pengamatan 

temannya.
d. Siswa menjawab pertanyaan dari aktivitasku 5 nomor � di buku 

Aku Senang Belajar Tematik halaman �1.
e. Guru meminta siswa mengerjakan soal di buku Aktivitasku Tematik 

halaman 3�.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru mengingatkan siswa tentang kenampakan matahari di siang 

dan sore hari yang sudah diamati oleh siswa.
b. Guru meminta siswa menggambar pemandangan dengan suasana 

siang atau sore hari, kemudian mewarnainya.
c. Setelah selesai, beberapa siswa maju ke depan kelas menceritakan 

isi gambar yang dibuatnya dengan membawa gambar tersebut ke 
depan kelas.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan mengamati 

kenampakan matahari di siang dan sore hari dan kegiatan 
menggambar pemandangan suasana siang atau sore hari.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan mengamati 
kenampakan matahari di siang dan sore hari merupakan mata 
pelajaran IPA dan kegiatan menggambar pemandangan suasana 
siang atau sore hari merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan 
Keterampilan. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema 
yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata 
pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 
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V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman �1
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

3�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa membaca laporan hasil pengamatannya di depan kelas.
b. Siswa membuat gambar pemandangan suasana siang atau sore 

hari.

2. Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di Buku Aktivitasku Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �0
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Teriknya Matahari dan Berjalan-jalan di Sore Hari
Alokasi waktu : 3 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
Mengidentifikasi	 kenampakan	matahari	 pada	 siang	dan	 sore	hari

I. Tujuan Pembelajaran 
	 Siswa	 dapat	 mengidentifikasi	 kenampakan	matahari	 pada	 siang	 dan	

sore hari.

II. Materi Pembelajaran
 Kenampakan matahari pada siang dan sore hari

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang bayangan tubuh di bawah 

sinar matahari.

2. Kegiatan inti
a. Guru meminta siswa membaca teks di buku Aku Senang Belajar 

Tematik halaman ��.
b. Guru memberikan penjelasan tentang bayangan tubuh kita yang 

berbeda-beda posisinya pada pagi, siang, dan sore hari karena 
posisi matahari yang juga berbeda-beda tempatnya.

c. Guru mengajak siswa keluar kelas (lapangan) untuk melakukan 
praktik langsung mengetahui bayangan tubuh kita di bawah sinar 
matahari di pagi hari.
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d. Beberapa orang siswa diminta untuk berdiri di tengah lapangan 
dan siswa lain mengamati bayangan tubuh temannya.

e. Siswa kembali ke dalam kelas dan menceritakan hasil pengamatan 
yang baru saja mereka lakukan.

f. Sebagai tugas rumah, guru meminta siswa melakukan hal yang 
sama pada siang dan sore hari.

g. Siswa diminta membuat laporan hasil praktik langsung tersebut.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan mengamati bayangan 

tubuh di bawah sinar matahari pada pagi, siang, dan sore hari.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan mengamati 

bayangan tubuh di bawah sinar matahari pada pagi, siang, dan 
sore hari merupakan mata pelajaran IPA. Guru juga menjelaskan 
bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat 
dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, 

halaman �3-�4

VI. Penilaian
 Unjuk kerja
 Siswa menceritakan hasil pengamatannya dari praktik langsung yang 

dilakukan di luar kelas.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Bahasa Inggris
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �1
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Teriknya Matahari dan Berjalan-jalan di Sore Hari  

 
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
•	 IPA	 :	 Mengidentifikasi	 kenampakan	 matahari	 pada	 siang	

dan sore hari
• Bahasa Inggris : Melakukan percakapan tentang keadaan cuaca

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa	 dapat	 mengidentifikasi	 kenampakan	 matahari	 pada	 siang	
dan sore hari.

2. Bahasa Inggris
Siswa dapat melakukan percakapan tentang keadaan cuaca.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Kenampakan matahari pada siang dan sore 

hari
2. Bahasa Inggris : Percakapan

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, praktik langsung, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru me-review materi tentang bayangan tubuh di bawah sinar 

matahari pada pagi, siang, dan sore hari.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru meminta siswa membuka Buku Aktivitasku Tematik halaman 

33.
b. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk melakukan 

aktivitas tersebut.
c. Siswa keluar kelas secara tertib untuk melakukan praktik langsung 

di lapangan.
d. Setelah selesai, siswa membandingkan hasil praktiknya dengan 

kelompok lain.
e. Guru dan siswa membahas praktik yang dikerjakan siswa bersama-

sama.

Bahasa Inggris
a. Guru memberikan apersepsi tentang macam-macam cuaca.
b. Guru menanyakan perasaan siswa dalam kondisi cuaca tertentu.
c. Guru membacakan kalimat-kalimat di buku Aku Senang Belajar 

Tematik halaman �4 dan siswa mengikutinya.
d. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang keadaan cuaca 

dan perasaan yang siswa rasakan.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan praktik langsung 

tentang bayangan di bawah sinar matahari dan membaca kalimat 
tentang kondisi macam-macam cuaca dalam bahasa Inggris.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan praktik 
langsung tentang bayangan di bawah sinar matahari merupakan 
mata pelajaran IPA dan membaca kalimat tentang kondisi macam-
macam cuaca merupakan mata pelajaran Bahasa Inggris. Guru 
juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan 
di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman �4
� Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

33
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa melakukan praktik langsung di luar kelas.
b. Siswa dapat menceritakan hasil praktik langsung.

2. Tes lisan
 Siswa dapat mengucapkan kalimat tentang keadaan cuaca dan 

perasaannya dalam bahasa Inggris.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Bahasa Inggris, IPS
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : ��
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Teriknya Matahari dan Berjalan-jalan di Sore Hari
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Inggris : Melakukan percakapan tentang keadaan cuaca
• IPS : Memberi contoh bentuk-bentuk kerja sama di 

lingkungan

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Inggris

 Siswa dapat melakukan percakapan tentang keadaan cuaca.
2. IPs

Siswa dapat memberi contoh bentuk-bentuk kerja sama di 
lingkungan.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Inggris : Percakapan
2. IPs : Bentuk-bentuk kerja sama

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, membaca teks, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru me-review materi tentang kalimat yang diucapkan untuk 

menyatakan keadaan cuaca dan hal yang dirasakan.

2. Kegiatan inti
Bahasa Inggris
a. Guru meminta siswa mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa 
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Inggris sesuai dengan keadaan cuaca yang disebutkan guru.
b. Siswa mengerjakan aktivitasku 7 di Buku Aku Senang Belajar 

Tematik halaman �5 secara lisan dan tertulis.
c. Guru meminta siswa membuka Buku Aktivitasku Tematik halaman 

34.
d. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban dari kedua 

aktivitas yang dikerjakan oleh siswa.

IPs
a. Guru melakukan tanya jawab tentang pengertian kerja sama yang 

diketahui oleh siswa.
b. Siswa membaca teks di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman 

�5-��.
c. Guru memberikan penjelasan tentang pengertian kerja sama.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi membaca kalimat 

tentang kondisi macam-macam cuaca dalam bahasa Inggris dan 
materi tentang bentuk-bentuk kerja sama.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa membaca kalimat 
tentang kondisi macam-macam cuaca dan mengungkapkan 
perasaan merupakan mata pelajaran Bahasa Inggris dan materi 
tentang pengertian kerja sama merupakan mata pelajaran IPS. 
Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah 
disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman �4-��
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

34

VI. Penilaian
1. Tes lisan
 Siswa dapat mengucapkan kalimat tentang keadaan cuaca dan 

perasaannya dalam bahasa Inggris.
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2.  Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

3.  Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang pengertian kerja 

sama yang diketahui siswa.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPS, Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �3
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Teriknya Matahari dan Berjalan-jalan di Sore Hari
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPS : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPS : Memberi contoh bentuk-bentuk kerja sama di 

lingkungan
• Bahasa Indonesia : Menyampaikan pesan pendek yang didengarnya 

kepada orang lain

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPs

 Siswa dapat memberi contoh bentuk-bentuk kerja sama di 
lingkungan.

2. Bahasa Indonesia
Siswa dapat menyampaikan pesan pendek yang didengarnya 
kepada orang lain.

II. Materi Pembelajaran
1. IPs : Bentuk-bentuk kerja sama
2. Bahasa Indonesia : Menyampaikan pesan pendek

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja siswa, bercerita, dan 

penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi 

pengertian kerja sama yang telah dipelajari sebelumnya.
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2. Kegiatan inti
IPs
a. Guru melakukan tanya jawab tentang bentuk-bentuk kerja sama 

yang diketahui oleh siswa.
b. Guru memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk kerja sama 

yang ada di lingkungan.
c. Siswa diminta untuk memberikan contoh atau menceritakan 

pengalamannya tentang kerja sama di lingkungan rumah mereka 
dengan bantuan beberapa pertanyaan dari aktivitasku � nomor 1 
di buku Aku Senang Belajar Tematik halaman ��.

d. Siswa mengerjakan tugas di Buku Aktivitasku Tematik halaman 
35

Bahasa Indonesia
a. Guru memberikan apersepsi tentang pengertian dan pentingnya 

sebuah pesan.
b. Guru mencontohkan cara menyampaikan pesan dibantu oleh 

seorang siswa di depan kelas.
c. Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas mempraktikan 

cara menyampaikan pesan seperti yang dicontohkan oleh guru.
d. Siswa mempraktikan sendiri cara menyampaikan pesan dengan 

teman di sampingnya.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang bentuk-bentuk 

kerja sama dan cara menyampaikan sebuah pesan pendek.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa bentuk-bentuk kerja 

sama merupakan mata pelajaran IPS dan materi tentang cara 
menyampaikan pesan pendek merupakan mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang 
telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman ��-7�
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

35
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat menyampaikan sebuah pesan pendek kepada 

temannya.

2.  Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

3.  Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang bentuk-bentuk kerja 

sama yang diketahui siswa.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Matematika
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �4
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Bahasa Indonesia : Teriknya Matahari dan Berjalan-

jalan di Sore Hari
  Matematika : Ternyata Panas Matahari Sangat 

Bermanfaat
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Menyampaikan pesan pendek yang didengarnya 

kepada orang lain
• Matematika : Mengelompokan bangun datar

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia

Siswa dapat menyampaikan pesan pendek yang didengarnya 
kepada orang lain.

2. Matematika
Siswa dapat mengelompokan bangun datar.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Menyampaikan pesan pendek
2. Matematika : Bangun datar

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru memberikan penjelasan singkat (review) tentang pesan 

pendek yang telah dipelajari sebelumnya.
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2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa membuka Buku Aktivitasku Tematik halaman 

3�.
b. Siswa mengerjakan aktivitas tersebut yakni menuliskan pesan 

pendek kepada orang lain.
c. Setelah selesai, siswa mempraktikkan pesan-pesan tersebut 

bersama temannya di depan kelas.

Matematika
a. Guru mengulang secara singkat materi tentang bangun datar dan 

bentuk-bentuk bangun datar yang telah dipelajari sebelumnya.
b. Guru meminta siswa menyebutkan benda-benda yang ada di 

sekitarnya yang mirip dengan bentuk bangun datar.
c. Siswa diminta untuk menuliskan benda-benda yang ada 

di rumah yang bentuknya mirip dengan bangun datar dan 
mengelompokkannya.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang pesan pendek 

dan mengelompokan bangun datar.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang pesan 

pendek merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan materi 
tentang mengelompokkan bangun datar merupakan mata pelajaran 
Matematika. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang 
telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
1. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman 75-7�
�. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

3�
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat mempraktikkan cara menyampaikan sebuah pesan 

pendek kepada temannya.

2.  Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

3.  Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang benda-benda yang 

mirip dengan bangun ruang tertentu.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...



�54 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �5
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Ternyata Panas Matahari Sangat Bermanfaat
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit
  IPA : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Menceritakan gambar dan membaca teks dengan 

lancar
• IPA : Mendeskripsikan kegunaan panas matahari pada 

kehidupan sehari-hari

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia

Siswa dapat menceritakan gambar dan membaca teks dengan 
lancar.

2. IPa
Siswa dapat mendeskripsikan kegunaan panas matahari pada 
kehidupan sehari-hari.

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Bercerita dan membaca teks
2. IPa : Kegunaan panas matahari

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, membaca, unjuk kerja, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang kegunaan 

panas matahari yang diketahui oleh siswa.
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2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa menceritakan gambar awal subtema dengan 

bahasa sendiri.
b. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi atau menambahkan 

cerita temannya tentang gambar tersebut.
c. Siswa diminta untuk membaca teks cerita di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman 73-74.
d. Siswa menanggapi isi teks cerita dengan bahasanya sendiri.

IPa
a. Guru me-review isi teks yang dibaca oleh siswa di buku Aku 

Senang Belajar Tematik halaman 73-74.
b. Guru menjelaskan tentang kegunaan panas matahari bagi kehidupan 

manusia sehari-hari.
c. Guru meminta siswa menyebutkan contoh-contoh penggunaan 

panas matahari di lingkungan sekitar mereka.
d. Sebagai tugas rumah, siswa diminta untuk mencari gambar atau 

artikel yang menceritakan tentang penggunaan panas matahari.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang kegunaan 

panas matahari bagi kehidupan manusia sehari-hari.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan menceritakan 

gambar dan membaca teks merupakan mata pelajaran Bahasa 
Indonesia dan materi tentang kegunaan panas matahari bagi 
kehidupan manusia sehari-hari merupakan mata pelajaran IPA. 
Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah 
disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, 

halaman 73-74



�5� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa dapat menceritakan gambar dan membaca teks dengan 
lancar.

b. Siswa mencari gambar atau artikel yang menceritakan tentang 
kegunaan panas matahari.

2.  Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

3.  Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang benda-benda yang 

mirip dengan bangun ruang tertentu.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : ��
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Ternyata Panas Matahari Sangat Bermanfaat
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  IPA    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Mendeskripsikan kegunaan panas 

matahari pada kehidupan sehari-
hari

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa dapat mendeskripsikan kegunaan panas matahari pada 
kehidupan sehari-hari.

2. seni Budaya dan Keterampilan
Siswa dapat menyanyikan lagu dengan nada yang tepat.

II. Materi Pembelajaran
 1. IPa : Kegunaan panas matahari
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Bernyanyi 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, membaca, bercerita, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang kegunaan panas matahari dan 

menanyakan tugas rumah yang diberikan guru yakni mencari 
gambar atau artikel tentang kegunaan panas matahari.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru meminta siswa menempelkan tugas mencari gambar atau 

artikel tentang kegunaan panas matahari di buku tugas masing-
masing.

b. Guru meminta siswa menuliskan inti dari gambar atau artikel 
tersebut.

c. Guru meminta siswa untuk membuka Buku Aktivitasku Tematik 
halaman 37-3� dan mengerjakan aktivitas tersebut.

d. Guru meminta siswa maju ke depan kelas membacakan cerita 
yang telah dibuat oleh siswa pada aktivitas 13 di Buku Aktivitasku 
Tematik halaman 3�.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru mengajarkan siswa lagu Nenek Moyangku dan menyanyikannya 

di depan kelas.
b. Siswa menyanyikan lagu tersebut bersama-sama.
c. Guru meminta siswa menceritakan isi lagu tersebut dengan kalimat 

sendiri.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang kegunaan 

panas matahari bagi kehidupan manusia sehari-hari dan kegiatan 
bernyanyi.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi kegunaan panas 
matahari bagi kehidupan manusia sehari-hari merupakan mata 
pelajaran IPA dan kegiatan bernyanyi merupakan mata pelajaran 
Seni Budaya dan Keterampilan. Guru juga menjelaskan bahwa 
dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari 
berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Gambar atau artikel tentang kegunaan panas matahari
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2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman 73-74
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

37-3�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa menyanyikan lagu dengan nada yang tepat.
b. Siswa dapat menceritakan hasil cerita yang telah dibuatnya

2.  Tes tertulis
a. Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.
b. Siswa menuliskan inti dari gambar atau artikel yang dibawa oleh 

siswa tentang kegunaan panas matahari.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Matematika, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �7
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Ternyata Panas Matahari Sangat Bermanfaat
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Matematika    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Matematika : Mengelompokkan bangun datar
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menggambar benda berbentuk 

lingkaran

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika

Siswa dapat mengelompokkan bangun datar.
2. seni Budaya dan Keterampilan

Siswa dapat menggambar benda berbentuk lingkaran.

II. Materi Pembelajaran
 1. Matematika : Mengelompokkan bangun 

datar
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Menggambar 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang benda-benda yang mirip dengan 

bangun ruang serta menyebutkan macam-macam bangun ruang 
yang telah dipelajari.
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2. Kegiatan inti
Matematika
a. Guru meminta siswa mendeskripsikan tentang bentuk lingkaran.
b. Siswa diminta untuk menyebutkan benda-benda berbentuk lingkaran 

yang ada di sekitar mereka.
c. Guru meminta siswa mengerjakan latihan soal di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman 7� di buku tugas mereka.
d. Guru meminta siswa keluar kelas beberapa menit dan melakukan 

pengamatan di luar kelas terhadap benda-benda yang berbentuk 
lingkaran.

e. Siswa menyebutkan nama-nama benda yang telah diamati.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru meminta siswa satu per satu menyebutkan nama benda 

berbentuk lingkaran yang ada di pikiran siswa.
b. Guru meminta siswa menggambar benda tersebut di buku gambar 

dan mewarnainya dengan warna kesukaan mereka.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang benda 

berbentuk lingkaran dan kegiatan menggambar serta mewarnai 
benda berbentuk lingkaran.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi benda 
berbentuk lingkaran merupakan mata pelajaran Matematika dan 
kegiatan menggambar serta mewarnai benda berbentuk lingkaran 
merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Guru 
juga menjelaskan bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan 
di atas dapat dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Benda berbentuk lingkaran

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman 75-7�
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b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 
3�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat menggambar dan mewarnai benda berbentuk 

lingkaran.

2.  Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

3.  Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang benda-benda 

berbentuk lingkaran.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Matematika, Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : ��
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Ternyata Panas Matahari Sangat Bermanfaat
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Matematika : Mengelompokkan bangun datar
• Bahasa Indonesia : Menceritakan tentang suatu benda

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika

Siswa dapat mengelompokkan bangun datar.
2. Bahasa Indonesia

Siswa dapat menceritakan tentang suatu benda.

II. Materi Pembelajaran
1. Matematika : Mengelompokkan bangun datar
2. Bahasa Indonesia : Bercerita 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, bercerita, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang bentuk persegi.

2. Kegiatan inti
Matematika
a. Guru meminta siswa membaca buku Aku Senang Belajar Tematik 

halaman 77-7�.
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b. Guru meminta siswa menyebutkan benda di sekelilingnya yang 
berbentuk persegi.

c. Guru meminta siswa menggambarkan benda berbentuk persegi di 
papan tulis.

d. Guru memberikan sebuah wacana kepada siswa apakah benda 
yang berbentuk persegi jika diubah dalam bentuk lain masih dapat 
digunakan (problem solving).

e. Siswa mengerjakan latihan soal di buku Aku Senang Belajar 
Tematik halaman 7�.

Bahasa Indonesia
a. Guru menanyakan kepada siswa tentang barang yang dimilikinya 

yang berbentuk persegi.
b. Siswa diminta untuk menceritakan benda tersebut dengan 

bahasanya sendiri.
c. Siswa lain yang tidak bercerita di depan kelas menuliskan ceritanya 

di buku tugas masing-masing.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang benda berbentuk 

persegi dan kegiatan bercerita tentang benda berbentuk persegi.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi benda 

berbentuk persegi merupakan mata pelajaran Matematika dan 
kegiatan bercerita tentang benda berbentuk persegi merupakan 
mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa 
dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari 
berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Benda berbentuk persegi

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman 77-7�
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

40
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

Siswa dapat bercerita tentang benda berbentuk persegi.

2.  Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

3.  Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang benda-benda 

berbentuk persegi.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Matematika, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : ��
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Ternyata Panas Matahari Sangat Bermanfaat
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Matematika    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Matematika : Mengelompokkan bangun datar
• Seni Budaya dan Keterampilan : Menjelaskan cara pembuatan cat 

pewarna dari bahan yang aman

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika

Siswa dapat mengelompokkan bangun datar.
2. seni Budaya dan Keterampilan

Siswa dapat menjelaskan cara pembuatan cat pewarna dari bahan 
yang aman.

II. Materi Pembelajaran
 1. Matematika : Mengelompokkan bangun 

datar
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Cat pewarna 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, bercerita, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru me-review materi tentang benda-benda yang mirip dengan 

bangun ruang lingkaran dan persegi.
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2. Kegiatan inti
Matematika
a. Guru meminta siswa mendeskripsikan tentang bangun ruang 

berbentuk persegipanjang.
b. Guru membawa contoh benda-benda berbentuk persegipanjang ke 

dalam kelas.
c. Siswa diminta untuk menyebutkan benda-benda berbentuk 

persegipanjang yang ada di sekitar mereka.
d. Guru meminta siswa mengerjakan latihan soal di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman �0 di buku tugas mereka.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru memberikan apersepsi tentang cat pewarna dan melakukan 

tanya jawab tentang cat pewarna yang diketahui oleh siswa.
b. Guru menjelaskan tentang macam-macam cat pewarna yakni yang 

berasal dari bahan buatan dan bahan alam.
c. Guru bersama siswa mengingat kembali kegiatan membuat cat 

pewarna dari daun suji dan kunyit.
d. Guru menjelaskan tentang cara menggunakan cat pewarna dari 

bahan buatan.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang benda berbentuk 

persegipanjang dan materi tentang cat pewarna.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi benda berbentuk 

persegipanjang merupakan mata pelajaran Matematika dan materi 
tentang cat pewarna merupakan mata pelajaran Seni Budaya dan 
Keterampilan. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema 
yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata 
pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Benda berbentuk persegipanjang
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2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman 7�-�0 dan �5
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

41

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

Siswa dapat mendeskripsikan bangun ruang berbentuk lingkaran.

2.  Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

3.  Tanya jawab
 Siswa dapat menjawab pertanyaan guru tentang benda-benda 

berbentuk persegipanjang.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Matematika, Bahasa Inggris
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �0
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Ternyata Panas Matahari Sangat Bermanfaat
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Matematika : Mengelompokkan bangun datar
• Bahasa Inggris : Melafalkan kata-kata tentang bentuk bangun datar

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika

Siswa dapat mengelompokkan bangun datar.
2. Bahasa Inggris

Siswa dapat melafalkan kata-kata tentang bentuk bangun datar

II. Materi Pembelajaran
1. Matematika : Mengelompokkan bangun datar
2. Bahasa Inggris : Melafalkan kata 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang bentuk segitiga yang diawali 

dengan memberi contoh benda berbentuk segitiga.

2. Kegiatan inti
Matematika
a. Guru membawa contoh benda-benda berbentuk segitiga ke dalam 

kelas.
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b. Siswa diminta untuk menyebutkan nama benda-benda tersebut.
c. Siswa menyebutkan contoh benda-benda lain yang segitiga.
d. Guru meminta siswa mengerjakan latihan soal di buku Aku Senang 

Belajar Tematik halaman �� di buku tugas mereka.

Bahasa Inggris
a. Guru meminta siswa menyebutkan kembali nama-nama bangun 

datar yang telah dipelajari. Guru dapat juga meminta siswa 
menuliskannya di papan tulis.

b. Guru menuliskan nama-nama bangun datar tersebut dalam bahasa 
Inggris.

c. Guru melafalkan nama-nama bangun datar tersebut dan meminta 
siswa mengucapkannya dengan lafal yang tepat.

d. Guru meminta siswa menuliskan nama-nama bangun datar tersebut 
di buku mereka masing-masing.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang benda berbentuk 

segitiga dan materi tentang melafalkan nama-nama bangun datar 
dalam bahasa Inggris.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi benda berbentuk 
segitiga merupakan mata pelajaran Matematika dan materi tentang 
melafalkan nama-nama bangun datar merupakan mata pelajaran 
Bahasa Inggris. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu subtema 
yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai mata 
pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Benda berbentuk segitiga

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman �1-��
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

4�
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VI. Penilaian
1. Tes lisan
 Siswa melafalkan nama-nama bangun datar dalam bahasa Iggris 

dengan lafal yang tepat.

2.  Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

3.  Tanya jawab
 Siswa dapat menyebutkan benda yang mirip bangun datar berbentuk 

segitiga.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Matematika, Seni Budaya dan Keterampilan
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �1
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Ternyata Panas Matahari Sangat Bermanfaat
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Matematika    : � x 35 menit
  Seni Budaya dan Keterampilan : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Matematika : Mengelompokkan bangun datar
• Seni Budaya dan Keterampilan : - Menyiapkan bahan buatan yang 

aman untuk pembuatan cat
   - Membuat cat pewarna dari bahan 

buatan yang aman

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika

Siswa dapat mengelompokkan bangun datar.
2. seni Budaya dan Keterampilan

a. Siswa dapat menyiapkan bahan buatan yang aman untuk 
pembuatan cat.

b. Siswa dapat membuat cat pewarna dari bahan buatan yang 
aman.

II. Materi Pembelajaran
 1. Matematika : Mengurutkan gambar benda 

berdasarkan ukuran besarnya
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Membuat cat warna 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
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b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang ukuran benda dilihat dari 

ukuran besarnya dengan memberikan contoh langsung di papan 
tulis atau dengan benda konkrit.

2. Kegiatan inti
Matematika
a. Guru menuliskan soal-soal latihan di papan tulis tentang mengurutkan 

benda berdasarkan ukuran besarnya.
b. Siswa diminta untuk menyelesaikan soal-soal tersebut di papan 

tulis.
c. Guru meminta siswa menyelesaikan soal cerita yang diucapkan 

oleh guru (siswa tidak menuliskan soal tersebut melainkan hanya 
mengingat dan soal-soal yang diberikan tidak terlalu panjang).

d. Siswa mengerjakan soal latihan di buku Aku Senang Belajar 
Tematik dan Buku Aktivitasku Tematik.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru me-review penjelasan tentang cat warna.
b. Guru bersama siswa menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan 

cat warna seperti yang tertulis di Aktivitasku 15 buku Aku Senang 
Belajar Tematik halaman ��-�7.

c. Siswa dibimbing oleh guru membuat cat warna dan mencampur 
warna.

d. Siswa menyatukan campuran cat warna seperti yang diminta di 
Buku Aktivitasku Tematik halaman �5.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang mengurutkan 

benda berdasarkan ukuran besarnya dan kegiatan membuat cat 
warna.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi mengurutkan 
benda berdasarkan ukuran besarnya merupakan mata pelajaran 
Matematika dan kegiatan membuat cat warna merupakan mata 
pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Guru juga menjelaskan 
bahwa dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat 
dipelajari berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Cat warna, air, pipet, lidi, palet, kuas

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman �3-�7
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

43-45

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

a. Siswa dapat menyelesaikan soal-soal latihan tentang mengurutkan 
benda di papan tulis.

b. Siswa dapat membuat cat warna dan campuran warna.

2.  Tes tertulis
 Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...



�75Untuk SD Kelas 2 Semester 2

ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia, IPA
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : ��
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pengaruh Cahaya Matahari Bagi Kehidupan
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  Bahasa Indonesia : 1 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Menceritakan gambar
• IPA : Mendeskripsikan kegunaan cahaya matahari dalam 

kehidupan sehari-hari

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia

Siswa dapat menceritakan gambar.
2. IPa

Siswa dapat mendeskripsikan kegunaan cahaya matahari dalam 
kehidupan sehari-hari

II. Materi Pembelajaran
1. Bahasa Indonesia : Bercerita
2. IPa : Kegunaan cahaya matahari 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, unjuk kerja siswa, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru meminta siswa membuka buku Aku Senang Belajar Tematik 

halaman ��.
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2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa bercerita tentang gambar di awal subtema 

tersebut. Usahakan agar ada beberapa siswa yang bercerita agar 
ada variasi cerita.

b. Guru melakukan tanya jawab apakah siswa pernah melihat kejadian 
tersebut dalam kehidupan nyata.

IPa
a. Guru me-review cerita siswa tentang gambar di awal subtema dan 

meminta siswa membaca teks di buku Aku Senang Belajar Tematik 
halaman ��-�0.

b. Guru memberikan penjelasan tentang isi teks tersebut.
c. Guru meminta siswa menyebutkan contoh lain kegunaan cahaya 

matahari dalam kehidupan sehari-hari.
d. Siswa mengerjakan aktivitasku 1� di buku Aku Senang Belajar 

Tematik halaman �0.
e. Sebagai tugas rumah, siswa diminta untuk mencari artikel yang 

berisi informasi tentang kegunaan cahaya matahari dalam kehidupan 
sehari-hari.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang kegunaan 

cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa kegiatan menceritakan 

isi gambar merupakan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 
kegunaan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari merupakan 
mata pelajaran IPA. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai 
mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sumber Belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, 

halaman ��-�0
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VI. Penilaian
1. Unjuk kerja

Siswa dapat menceritakan gambar dengan bahasa sendiri.

2.  Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku Aku Senang Belajar Tematik.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : IPA, Bahasa Inggris
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �3
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pengaruh Cahaya Matahari Bagi Kehidupan  
Alokasi waktu : 3 x 35 menit
  IPA : � x 35 menit
  Bahasa Inggris : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• IPA : Mendeskripsikan kegunaan cahaya matahari dalam 

kehidupan sehari-hari
• Bahasa Inggris : Melafalkan kosa kata dalam bahasa Inggris

I. Tujuan Pembelajaran 
1. IPa

Siswa dapat mendeskripsikan kegunaan cahaya matahari dalam 
kehidupan sehari-hari.

2. Bahasa Inggris
Siswa dapat melafalkan kosa kata yang berhubungan dengan tema 
dalam bahasa Inggris.

II. Materi Pembelajaran
1. IPa : Kegunaan cahaya matahari
2. Bahasa Inggris : Melafalkan kosa kata

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, bercerita, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
 Guru me-review materi tentang kegunaan cahaya matahari yang telah 

dijelaskan oleh guru sebelumnya.
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2. Kegiatan inti
IPa
a. Guru meminta siswa mendeskripsikan kegunaan cahaya matahari 

dalam kehidupan sehari-hari yang pernah dialami siswa.
b. Guru meminta siswa menceritakan secara singkat isi dari artikel/

informasi yang didapat siswa tentang kegunaan cahaya matahari.
c. Guru dan siswa lain menanggapi isi artikel/informasi yang dibawakan 

oleh temannya.
d. Siswa mengerjakan aktivitas di Buku Aktivitasku Tematik halaman 

4�.

Bahasa Inggris
a. Guru meminta siswa menyebutkan istilah-istilah dalam mata 

pelajaran IPA yang telah dipelajari pada pertemuan ke-�� dan �3. 
Misalnya:

 matahari : sun
 payung : umbrella
 jendela : window
b. Guru menuliskan istilah-istilah tersebut di papan tulis.
c. Guru juga menuliskan istilah-istilah tersebut dalam bahasa 

Inggris.
d. Guru bersama siswa melafalkan istilah-istilah tersebut dengan lafal 

yang tepat.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang kegunaan cahaya 

matahari dalam kehidupan sehari-hari dan materi melafalkan kosa 
kata dalam bahasa Inggris.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang 
kegunaan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari merupakan 
mata pelajaran IPA dan melafalkan kosa kata merupakan mata 
pelajaran Bahasa Inggris. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai 
mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Artikel atau informasi tentang kegunaan cahaya matahari

2. sumber belajar
a. Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid 

�D, halaman ��-�0
b. Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

4�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat menceritakan isi artikel atau informasi tentang kegunaan 

cahaya matahari.

2. Tes lisan
 Siswa dapat melafalkan kosa kata dalam bahasa Inggris dengan lafal 

yang tepat.

3. Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

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 : II/�
Pertemuan ke : �4
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pengaruh Cahaya Matahari Bagi Kehidupan  
Alokasi waktu : 3 x 35 menit 
  Bahasa Indonesia    : � x 35 menit
    Seni Budaya dan Keterampilan : 1 x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan tumbuhan atau 

hewan di sekitar sesuai ciri-ciri 
dengan menggunakan kata-kata 
sendiri

• Seni Budaya dan Keterampilan : Menyanyikan lagu sesuai dengan 
tema 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Bahasa Indonesia 

 Siswa dapat mendeskripsikan tumbuhan atau hewan di sekitar 
sesuai ciri-ciri dengan menggunakan kata-kata sendiri.

2. seni Budaya dan Keterampilan
Siswa dapat menyanyikan lagu sesuai dengan tema.

II. Materi Pembelajaran
 1. Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan sesuatu
 2. seni Budaya dan Keterampilan : Bernyanyi

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, mendeskripsikan benda, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
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c. Guru memberikan apersepsi berupa sebuah pendeskripsian 
tumbuhan atau hewan yang diakhiri dengan pertanyaan “Apakah 
aku?” kepada siswa.

2. Kegiatan inti
Bahasa Indonesia
a. Guru meminta siswa membuat kalimat-kalimat untuk 

mendeskripsikan tumbuhan atau hewan yang disebutkan oleh 
guru.

b. Siswa diminta untuk membuat kalimat pendeskripsian tumbuhan 
atau hewan, lalu meminta teman di sampingnya untuk menebak 
tumbuhan atau hewan tersebut.

c. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok lalu meminta 
mereka mengerjakan aktivitasku 17 di buku Aku Senang Belajar 
Tematik halaman �1-��.

d. Kelompok yang belum maju memberikan tanggapan dan penilaian 
terhadap kelompok yang maju ke depan kelas dengan format 
penilaian seperti yang dicontohkan di dalam buku.

seni Budaya dan Keterampilan
a. Guru meminta siswa menyebutkan lagu-lagu yang berhubungan 

dengan tumbuhan dan hewan atau yang lebih fokus yaitu lagu 
yang syairnya menceritakan tentang ciri-ciri tumbuhan atau hewan. 
Misalnya, lagu Cicak di Dinding.

b. Setelah itu, guru dan siswa menyanyikan lagu tersebut bersama-
sama.

c. Selesai bernyanyi guru meminta siswa menceritakan isi lagu yang 
dinyanyikan.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang pendeskripsian 

tumbuhan atau hewan dan kegiatan bernyanyi.
b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa pendeskripsian 

tumbuhan atau hewan merupakan mata pelajaran Bahasa 
Indonesia dan kegiatan bernyanyi merupakan mata pelajaran Seni 
Budaya dan Kesenian. Guru juga menjelaskan bahwa dari satu 
subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari berbagai 
mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 
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dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Lagu anak

2. sumber belajar
 Buku Aku Senang Belajar Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, 

halaman �0-��

VI. Penilaian
 Unjuk kerja

a. Siswa mendeskripsikan tumbuhan atau hewan sesuai dengan ciri-
cirinya dengan kata-kata sendiri.

b. Siswa dapat menyanyikan lagu dengan nada dan syair yang 
benar.

c. Siswa dapat memberikan penilaian terhadap kelompok yang maju 
ke depan kelas.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 

Mata pelajaran : Matematika, Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : II/�
Pertemuan ke : �5
Tema : Kedudukan dan Kegunaan Matahari
Subtema : Pengaruh Cahaya Matahari Bagi Kehidupan
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
  Matematika : � x 35 menit
  Bahasa Indonesia : � x 35 menit

Kompetensi Dasar/Indikator Pembelajaran: 
• Matematika : - Mengenal sisi-sisi bangun datar
   - Mengenal sudut-sudut bangun datar
• Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan tumbuhan atau hewan di sekitar 

sesuai ciri-ciri dengan menggunakan kata-kata 
sendiri

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika

Siswa dapat mengelompokkan bangun datar.
2. Bahasa Indonesia

Siswa dapat mendeskripsikan tumbuhan atau hewan di sekitar 
sesuai ciri-ciri dengan menggunakan kata-kata sendiri.

II. Materi Pembelajaran
1. Matematika : Sisi dan sudut bangun datar
2. Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan sesuatu 

III. Metode Pembelajaran
 Ekspositorik, tanya jawab, mendeskripsikan benda, dan penugasan 

IV. langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal

a. Berdoa bersama
b. Absensi
c. Guru memberikan apersepsi tentang pengertian sisi dan sudut 

bangun datar.
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2. Kegiatan inti
Matematika
a. Guru meminta siswa membaca materi di buku Aku Senang Belajar 

Tematik halaman ��-�3.
b. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang sisi dan titik 

sudut sebuah benda.
c. Guru meminta siswa menyebutkan benda-benda dengan jumlah sisi 

dan titik sudut tertentu dan menuliskannya di buku tugas masing-
masing.

d. Siswa mengerjakan tugas aktivitasku 1� di buku Aku Senang 
Belajar Tematik halaman �3-�4.

Bahasa Indonesia
a. Guru me-review materi tentang pendeskripsian tumbuhan dan 

hewan yang telah dipelajari sebelumnya.
b. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.
c. Guru meminta masing-masing kelompok mendeskripsikan tumbuhan 

dan hewan yang diminta oleh guru.
d. Guru meminta siswa menanggapi dan menilai pendeskripsian 

kelompok yang maju ke depan kelas di Buku Aktivitasku Tematik 
halaman 47.

e. Sebagai tugas rumah, guru meminta siswa membawa sebuah 
gambar tumbuhan atau hewan dalam ukuran yang agak besar.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang sisi dan sudut 

bangun datar serta materi tentang pendeskripsian tumbuhan dan 
hewan.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang sisi dan 
sudut bangun datar merupakan mata pelajaran Matematika dan 
materi tentang pendeskripsian tumbuhan dan hewan merupakan 
mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa 
dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari 
berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 
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V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Gambar tumbuhan dan hewan

2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

47

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat mendeskripsikan tumbuhan dan hewan dengan kata-kata 

sendiri.

2.  Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

3.  Tanya jawab
 Siswa dapat menyebutkan jumlah sisi dan titik sudut benda yang 

disebutkan oleh guru.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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ReNCaNa PelaKsaNaaN PeMBelaJaRaN (RPP) 
TeMaTIK 
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   - Mengenal sudut-sudut bangun datar
• Bahasa Indonesia : Mendeskripsikan tumbuhan atau hewan di sekitar 

sesuai ciri-ciri dengan menggunakan kata-kata 
sendiri

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika

Siswa dapat mengelompokkan bangun datar.
2. Bahasa Indonesia

Siswa dapat mendeskripsikan tumbuhan atau hewan di sekitar 
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2. Kegiatan inti
Matematika
a. Guru meminta siswa mengerjakan latihan soal di Buku Aktivitasku 

Tematik halaman 4�-4�.
b. Guru memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang aktivitas 

yang	 akan	 dikerjakan	 oleh	 siswa	 yakni	 mengidentifikasi	 sisi	 dan	
titik sudut suatu bangun datar.

c. Guru dan siswa membahas jawaban dari latihan tersebut bersama-
sama.

Bahasa Indonesia
a. Guru me-review materi tentang pendeskripsian tumbuhan dan 

hewan yang telah dipelajari sebelumnya.
b. Guru menanyakan gambar tumbuhan atau hewan yang minta 

dibawa dari rumah.
c. Guru meminta siswa maju ke depan kelas mendeskripsikan 

tumbuhan atau hewan yang ada di dalam gambar dengan kata-
kata sendiri.

d. Siswa lain memberikan tanggapan/penilaian atas unjuk kerja 
temannya di depan kelas.

3. Kegiatan akhir
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang sisi dan sudut 

bangun datar serta materi tentang pendeskripsian tumbuhan dan 
hewan.

b. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa materi tentang sisi dan 
sudut bangun datar merupakan mata pelajaran Matematika dan 
materi tentang pendeskripsian tumbuhan dan hewan merupakan 
mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa 
dari satu subtema yang telah disebutkan di atas dapat dipelajari 
berbagai mata pelajaran.

c. Guru memberikan tugas kepada siswa.
d. Guru menanyakan perasaan siswa setelah mempelajari materi ini 

dan menanyakan kepahaman siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari bersama dengan melakukan tanya jawab.

e. Berdoa bersama dan pulang. 

V. sarana dan sumber Belajar
1. sarana

Gambar tumbuhan dan hewan
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2. sumber belajar
 Buku Aktivitasku Tematik, Penerbit Ganeca Exact, Jilid �D, halaman 

4�-4�

VI. Penilaian
1. Unjuk kerja
 Siswa dapat mendeskripsikan tumbuhan dan hewan dengan kata-kata 

sendiri.

2.  Tes tertulis
Siswa mengerjakan tugas di buku kerja.

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

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

Guru Kelas 

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

............. , ………………�00...
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