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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : III (tiga)
Tema : Keragaman
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk

hidup.

Kompetensi Dasar
1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup.

Indikator
• Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup.
• Membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan pengamatan ciri-cirinya.

Alokasi Waktu
4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Menjelaskan  ciri-ciri makhluk hidup.
2. Menjelaskan kebutuhan makhluk hidup.
3. Menyebutkan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan ciri-cirinya.
4. Memelihara hewan dan tumbuhan dengan baik.

B. Materi Pembelajaran
1. Ciri-ciri makhluk hidup
2. Kebutuhan mahkluk hidup
3. Perbedaan makhluk hidup dan tak hidup
4. Cara memelihara hewan dan tumbuhan dengan baik

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruction (DI)
b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Eksperimen
c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik apakah mereka pernah mengunjungi kebun binatang.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan di kebun binatang tersebut apa saja yang termasuk

makhluk hidup dan yang termasuk makhluk tak hidup.
b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
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3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang ciri-ciri makhluk hidup.
4) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang kebutuhan makhluk hidup.
5) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.
6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar .jika masih ada

peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi tertulis.

a) Perhatikan hewan di sekitarmu. Sebutkan jenis makanan hewan tersebut.
b) Induk kambing melahirkan anaknya. Induk kambing memiliki ciri makhluk hidup, yaitu . . . .

(1) memerlukan makanan
(b) bergerak
(c) berkembang biak

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik tentang tanaman dan hewan peliharaannya.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan tentang tujuan manusia memelihara tanaman.

b. Kegiatan Inti
1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.
2) Guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan wawancara.
3) Guru meminta peserta didik untuk melakukan wawancara kepada tukang kebun sekolah atau

petani di dekat sekolah.
4) Guru mendemonstrasikan cara menanam biji cabe dan biji tomat.
5) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.
6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan: apa yang kamu lakukan jika tanaman di halaman layu?

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas III SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Gambar aneka hewan dan lingkungan sekitar
3. Tukang kebun sekolah/petani

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk instrumen

2. Contoh Instrumen
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur

1. Siapkan biji cabe,biji tomat dan pot yang berisi tanah,siramlah lalu taburkan biji cabe dan
tomat.

2. Lakukan wawancara kepada tukang kebun sekolah atau petani.

Tehnik Bentuk instrumen

Tes unjuk kerja Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur
Tes tertulis PG

Essay
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b. Contoh tes PG dan Essay
1) Induk kambing melahirkan anaknya. Induk kambing memiliki ciri makhluk hidup, yaitu . . . .

a. memerlukan makanan
b. bergerak
c. berkembang biak

2) Sebutkan ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup.

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________



4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : III (tiga)
Tema : Pertumbuhan
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk

hidup.

Kompetensi Dasar
1.2 Menggolongkan  makhluk hidup secara sederhana.

Indikator
Menggolongkan hewan dan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-cirinya.

Alokasi Waktu
4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Menyebutkan penggolongan  hewan berdasarkan persamaan cirinya.
2. Menyebutkan penggolongan  tumbuhan  berdasarkan persamaan cirinya.

B. Materi Pembelajaran
1. Ciri-ciri makhluk hidup
2. Kebutuhan makhluk hidup

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruction (DI)
b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Eksperimen
c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik apakah mereka pernah memperhatikan perbedaan: gajah

dan kambing.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan apakah persamaan cirinya?

b. Kegiatan Inti
1) Guru membagi peserta didik secara berkelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang penggolongan hewan berdasarkan:

Jumlah kakinya, cara bergerak, penutup tubuh dan jenis makanannya.
4) Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru.
5) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan.
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c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran
3) Uji kompetensi tertulis

Perhatikan hewan di sekitarmu. Lakukan pengamatan dengan teman sekelompokmu, lalu
catatlah nama hewan serta ciri-ciri yang dimilikinya.

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik tentang tumbuhan yang ada di sekitar kelas.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan berdasarkan apa sajakah pengelompokkan tumbuhan.

b. Kegiatan Inti
1) Guru membagi peserta didik secara kelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang penggolongan tumbuhan berdasarkan:

tempat hidupnya, helai daunnya bentuk batang dan daun.
4) Guru meminta peserta didik mengerjakan  LKS yang disediakan guru.
5) Guru memeriksa kegiatan peserta didik. Jika masih ada peserta didik yang belum dapat me-

lakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung memberikan bimbingan.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran
3) Uji kompetensi tertulis:Perhatikan tumbuhan  di sekitarmu. Lakukan pengamatan dengan teman

sekelompokmu, lalu catatlah nama tumbuhan  serta ciri-ciri yang dimilikinya.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas III SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Gambar aneka hewan dan lingkungan sekitar

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk instrumen

2. Contoh Instrumen
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur

Amatilah berbagai tumbuhan sesuai tempat hidup,bentuk daun dan batangnya.
Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel berikut.

b. Contoh tes PG dan Essay
1. Terdapat jenis tumbuhan berikut:

i. anggrek
ii. teratai
iii. mawar
iv. eceng gondok

Tehnik Bentuk instrumen

Tes unjuk kerja Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur
Tes tertulis PG

Essay

No. Nama Tumbuhan Tempat Hidup Bentuk Batang Bentuk Daun

1.

2.

3.

4.

5.
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Jenis tumbuhan yang hidup di air yaitu . . . .
a. i   dan ii
b. i   dan iii
c. ii  dan iv

2. Sebutkan penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya.

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : III (tiga)
Tema : Keragaman
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk

hidup.

Kompetensi Dasar
1.3 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada  makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan

dan perkembangan anak (makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga).

Indikator
• Mendiskripsikan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada manusia.
• Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang.
• Mendiskripsikan pertumbuhan hewan dan tumbuhan.

Alokasi Waktu
4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Menjelaskan perubahan-perubahan tubuh manusia.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia.
3. Menyebutkan pengaruh makanan dengan bahan tambahan buatan (pengawet, penyedap, pewarna)

terhadap kesehatan.
4. Membedakan hewan muda dan hewan dewasa melalui pengamatan dan gambar.
5. Mencatat  pertumbuhan biji dan hal yang mempengaruhinya.

B. Materi Pembelajaran
Perubahan pada  makhluk hidup

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruction (DI)
b. Cooperative Learning

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Eksperimen
c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik bagaimana cara membedakan orang dewasa dan anak-

anak.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan apakah pertumbuhan itu? Apa saja yang mem-

pengaruhi pertumbuhan?
b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berkelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
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3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang pertumbuhan manusia dan faktor yang
mempengaruhinya.

4. Guru meminta peserta didik menafsirkan berdasarkan data pengukuran bahwa tinggi dan berat
badan menunjukkan perubahan.

5. Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih
ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi tertulis: amatilah gambar hewan dan tunjukkan hewan muda dan hewan dewasa,

hubungkan dengan tanda panah.

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik  berapa tinggi dan berat badan mereka.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan tentang mengapa tinggi dan berat badan tidak sama

untuk setiap orang.
b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara kelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan tentang pengaruh makanan dengan bahan tambahan

buatan (pengawet, penyedap, pewarna) terhadap kesehatan.
4) Guru meminta peserta didik. Membedakan hewan muda dan hewan dewasa melalui pengamatan

dan gambar.
5) Mengamati pertumbuhan biji dan hal yang mempengaruhinya.
6) Guru meminta peserta didik mempraktikkan LKS yang disediakan guru.
7) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi  lisan: sebutkan makanan yang tidak kamu sukai, apakah alasanmu  tidak

menyukai makanan tersebut.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas III SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Gambar aneka hewan dan lingkungan sekitar

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk instrumen

Tehnik Bentuk instrumen

Tes unjuk kerja Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur
Tes tertulis PG

Essay
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No. Nama Tinggi Badan (cm) Berat Badan (kg)

1.

2.

3.

Rata-rata . . . . . .

2. Contoh Instrumen
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur

Ukurlah tinggi dan berat badan temanmu secara bergantian.
Catatlah hasilnya dalam tabel berikut:

b. Contoh tes PG dan Essay
1. Pertumbuhan dialami oleh . . . .

a. pasir
b. batu
c. semut

2. Apakah masa kadaluwarsa itu?

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : III (tiga)
Tema : Kesehatan
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
2. Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan

lingkungan.

Kompetensi Dasar
2.1 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan pengamatan.

Indikator
Membedakan kondisi lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat.

Alokasi Waktu
1 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Menjelaskan ciri-ciri lingkungan sehat.
2. Menjelaskan ciri-ciri lingkungan tidak sehat.

B. Materi Pembelajaran
Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat.

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruction (DI)
b. Cooperative Learning

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Eksperimen
c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik bagaimana suasana di terminal bus pada waktu siang

hari.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan mengapa lingkungan di terminal tidak sehat? Apa

penyebabnya.
b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berkelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang memelihara kesehatan lingkungan.
4) Guru meminta peserta didik mengidentifikasi lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat

melalui pengamatan dan gambar.
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5) Guru meminta peserta didik membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat
berdasarkan pengamatan dan gambar.

6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih
ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi tertulis: sebutkan ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas III SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Gambar yang sesuai

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk instrumen

2. Contoh Instrumen
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur

Buatlah tempat sampah dari kantong plastik. Tulislah nama jenis sampah di setiap kantong plastik.
b. Contoh tes PG dan Essay

1. Bahan pencemar tanah yaitu . . . .
a. asap
b. debu
c. detergen

2. Mengapa industri di kota-kota besar sering membuat lingkungan menjadi tidak sehat?

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

Tehnik Bentuk instrumen

Tes unjuk kerja Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur
Tes tertulis PG

Essay
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : III (tiga)
Tema : Kesehatan
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
2. Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan

lingkungan.

Kompetensi Dasar
2.2 Mendiskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terrhadap kesehatan.

Indikator
• Mengidentifikasi penyebab pencemaran lingkungan.
• Menjelaskan pengaruh  pencemaran lingkungan terhadap kesehatan.

Alokasi Waktu
1 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Menjelaskan faktor penyebab pencemaran lingkungan.
2. Menjelaskan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan.

B. Materi Pembelajaran
Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat.

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruction (DI)
b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Eksperimen
c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik apa perbedaan suasana bus pada gambar yang ditunjukkan

guru.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan mengapa bahan pencemar membuat lingkungan

tidak sehat.
b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berkelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang faktor penyebab pencemaran lingkungan

dan pengaruh  pencemaran lingkungan terhadap kesehatan.
4) Guru meminta peserta didik mengerjakan  LKS yang disediakan guru.
5) Guru memeriksa kegiatan peserta didik. Jika masih ada peserta didik yang belum dapat me-

lakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung memberikan bimbingan.
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c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi tertulis: tulislah sumber dan bahan pencemar penyebab lingkungan tidak sehat.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas III SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Gambar yang sesuai lingkungan sekitar peserta didik

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk instrumen

2. Contoh Instrumen
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur

Carilah informasi dari koran atau majalah tentang pencemaran sungai.
b. Contoh tes PG dan Essay

1. Jarak wc dengan  sumur  tidak boleh terlalu dekat karena . . . .
a. wc akan luber
b. wc cepat rusak
c. kotoran wc meresap ke sumur

2. Mengapa lingkungan sehat menjadi suatu kebutuhan bagi manusia?

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

Tehnik Bentuk instrumen

Tes unjuk kerja Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur
Tes tertulis PG

Essay
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : III (tiga)
Tema : Kesehatan
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
2. Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan

lingkungan.

Kompetensi Dasar
2.3 Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar.

Indikator
• Melakukan kegiatan nyata untuk memelihara kesehatan lingkungan.
• Membuat laporan tentang lingkungan sehat dan tidak sehat berdasar pengamatan.

Alokasi Waktu
2 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Mendata lingkungan sehat dan tidak sehat yang ditemui di perjalanan  pulang hingga sampai rumah.
2. Menjelaskan cara memanfaatkan sampah.
3. Menjelaskan cara mengelola sampah supaya tidak menjadi sumber penyakit.
4. Membuat laporan tentang lingkungan sehat dan tidak sehat berdasar pengamatan.

B. Materi Pembelajaran
Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat.

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruction (DI)
b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Eksperimen
c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik mengapa halaman rumah perlu disapu setiap hari.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan mengapa sampah harus dibuang pada tempatnya

kemudian harus ditutup kembali.
b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara berpasangan.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang pengelolaan sampah dan pemisahan

sampah menurut jenisnya.
4) Guru meminta peserta didik membuat tempat sampah dari kantong plastik sesuai jenis

sampahnya.
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5) Guru meminta peserta didik mendata lingkungan sehat dan tidak sehat yang ditemui di perjalanan
pulang hingga sampai rumah.

6) Guru meminta peserta didik Mendata lingkungan sehat dan tidak sehat yang ditemui di perjalanan
pulang hingga sampai rumah.

7) Guru memeriksa kegiatan peserta didik. Jika masih ada peserta didik yang belum dapat
melakukan kegiatan dengan benar,guru dapat langsung memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan: jika kamu melihat orang membuang sampah sembarangan apa yang

kamu lakukan?

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas III SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Gambar yang sesuai lingkungan sekitar peserta didik

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk instrumen

2. Contoh Instrumen
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur

Buatlah sampah dari kantong plastik.
– kantong warna hitam untuk jenis sampah dari plastik
– kantong warna putih untuk jenis sampah dari daun . . . .

b. Contoh tes Essay
Buatlah data lingkungan sehat dan tidak sehat yang ditemui di perjalanan  pulang hingga sampai
rumah.

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________
NIP. ___________ NIP. ___________

Tehnik Bentuk instrumen

Tes unjuk kerja Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur
Tes tertulis PG

Essay
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : III (tiga)
Tema : Benda
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
3. Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar
3.1. Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan meliputi benda
       padat, cair dan gas.

Indikator
• Mengidentifikasi sifat-sifat benda padat, cair dan gas.
• Membandingkan sifat benda padat, cair dan gas.
• Membedakan sifat benda padat, cair dan gas.

Alokasi Waktu
4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Membuat daftar sifat-sifat benda padat, cair dan gas.
2. Mengelompokkan benda-benda yang telah dikenalnya sebagai benda padat atau cair.
3. Membandingkan sifat-sifat berbagai benda pada melalui praktik.
4. Membandingkan sifat-sifat berbagai benda cair melalui praktik.
5. Membedakan berbagai sifat benda melalui praktik.

B. Materi Pembelajaran
Sifat-sifat benda padat, cair dan gas

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruction (DI)
b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Eksperimen
c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
• Motivasi: tanyakan pada peserta didik benda apa saja yang dapat ditemukan di sungai.
• Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan air, batuan dan udara termasuk jenis benda apa?

Apa ciri-ciri ketiga jenis benda itu?
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b. Kegiatan Inti
1) Guru membagi peserta didik secara berkelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang sifat-sifat benda padat, cair dan gas.
4) Guru meminta peserta didik untuk mengelompokkan benda-benda yang telah dikenalnya sebagai

benda padat atau cair.
5) Guru meminta peserta didik mengerjakan  LKS yang disediakan guru.
6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar .jika masih ada

peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar,guru dapat langsung mem-
berikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi tertulis: amatilah ciri-ciri benda yang kamu temukan di sungai.

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik termasuk jenis benda apa air, batuan dan udara termasuk
jenis benda apa.

2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan apakah perbedaan sifat antara ketiga benda tersebut.
b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik secara kelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan tentang sifat-sifat berbagai benda.
4) Guru meminta peserta didik membandingkan sifat-sifat berbagai benda padat  dan cair melalul

praktik.
5) Guru meminta peserta didik Membedakan berbagai sifat benda melalui praktik.
6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi  tertulis: perhatikanlah gambar berikut. Tentukan sifat-sifat benda tersebut.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas III SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Gambar yang sesuai lingkungan sekitar peserta didik

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk instrumen

2. Contoh Instrumen
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur

Sediakan air 1 liter, 3 wadah yang berbeda berukuran 1 liter dan corong. Tuangkan seluruh air ke
dalam wadah 1 dengan bantuan corong.

Tehnik Bentuk instrumen

Tes unjuk kerja Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur
Tes tertulis PG

Essay
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b. Contoh tes PG dan Essay
1. Madu dan gula sama-sama berasa manis. Akan tetapi madu dan gula mempunyai sifat yang

berbeda, yaitu . . . .
a. Madu benda padat, gula benda cair
b. Madu berbentuk tetap, gula berubah-ubah bentuk saat dipindahkan ke wadah yang berbeda
c. Madu dapat mengalir, gula tidak dapat

2. Pasir halus dalam jumlah banyak dimasukkan ke dalam gelas. Bentuknya mengikuti gelas.
Namun, mengapa pasir tidak termasuk benda cair?

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________
NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : III (tiga)
Tema : Benda
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
3. Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan     sehari-hari.

Kompetensi Dasar
3.2. Mendiskripsikan perubahan sifat benda (ukuran,bentuk,warna,atau rasa) yang dapat diamati akibat dari

pembakaran, pemanasan, dan diletakkan diudara terbuka.

Indikator:
• Menjelaskan faktor-faktor yang dapat mengubah sifat benda.
• Mendemonstrasikan adanya perubahan sifat benda akibat pembakaran,pemanasan dan diletakkan di udara

terbuka.
• Membandingkan benda sebelum dan sesudah mengalami perubahan.

Alokasi Waktu
4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran:
Peserta didik mampu :
1. Menjelaskan faktor-faktor yang dapat mengubah sifat benda.
2. Mendemonstrasikan adanya perubahan sifat benda akibat pembakaran, pemanasan, dan diletakkan di

udara terbuka.
3. Membandingkan benda sebelum dan sesudah mengalami perubahan.

B. Materi Pembelajaran:
Perubahan sifat benda

C. Metode Pembelajaran:
1. Model :

a. Direct Instructional
b. Cooperatif learning

2. Metode :
a. Demonstrasi
b. Eksperimen
c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan pendahuluan
1) Motivasi: tanyakan pada peserta didik mengapa kabel listrik pada malam hari tampak tegang,

sedangkan pada siang hari tampak kendur.
2) Pengetahuan prasarat: ajukan pertanyaan faktor apa saja yang dapat mengubah sifat benda.

b. Kegiatan inti
1) Guru membagi peserta didik secara berkelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
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Tehnik Bentuk instrumen

Tes unjuk kerja Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur
Tes tertulis PG

Essay

3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang faktor-faktor yang dapat mengubah
sifat benda.

4) Guru meminta peserta didik mendemonstrasikan adanya perubahan sifat benda akibat pem-
bakaran, pemanasan, dan diletakkan di udara terbuka.

5) Guru memeriksa kegiatan peserta didik. Jika masih ada peserta didik yang belum dapat
melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung memberikan bimbingan.

c. Kegiatan penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi tertulis: mengapa kaca jendela tidak dipasang rapat?

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan pendahuluan

1) Motivasi : tanyakan pada peserta didik apa yang terjadi ketika kamu membakar kertas
2) Pengetahuan prasarat : ajukan pertanyaan apakah setiap pembakaran menghasilkan bentuk

dan warna yang berbeda.
b. Kegiatan inti

1) Guru membagi peserta didik secara kelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca laporan praktik perubahan sifat benda.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan tentang   perbedaan sifat benda sebelum dan sesudah

mengalami perubahan.
4) Guru meminta peserta didik membandingkan benda sebelum dan sesudah mengalami

perubahan sesuai  pengamatan.
5) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan.

c. Kegiatan penutup
• Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
• Membimbing siswa merangkum pelajaran.
• Uji kompetensi  tertulis: catatlah hasil pengamatanmu dalam praktik perubahan.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas III SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Lingkungan sekitar peserta didik

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik penilaian dan bentuk instrumen

2. Contoh instrumen
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur

Sediakan selembar kertas, sebatang lidi, dan korek api. Amati dan ukurlah. Bakarlah kertas dan lidi
tersebut. Bagaimana bentuk dan warnanya? Catatlah pada tabel.

No Nama Benda Sifat Benda

 Sebelum dibakar Setelah dibakar

Bentuk Warna Ukuran Bentuk Warna Ukuran

1. Kertas
2. Lidi
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b. Contoh tes PG dan Essay
1. Perubahan yang terjadi pada mentega yang dipanaskan yaitu perubahan…

a. warna
b. bau
c. wujud

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sifat benda?

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : III (tiga)
Tema : Benda
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
3. Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar
3.3. Menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, kaca, dan kertas.

Indikator:
• Menunjukkan benda-benda yang banyak digunakan untuk tujuan tertentu
• Menggunakan benda sesuai tujuannya

Alokasi Waktu
4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran:
Peserta didik mampu :
1. Membuat daftar benda-benda yang sering digunakan di rumah dan di sekolah.
2. Menjelaskan kegunaan  suatu benda, misal plastik, kaca, kayu, kertas dll.
3. Menjelaskan tentang alasan orang menggunakan suatu benda/bahan tertentu.

B. Materi Pembelajaran:
Perubahan sifat benda

C. Metode Pembelajaran:
1. Model:

a. Direct Instructional (DI)
b. Cooperative learning (CL)

2. Metode:
a. Demonstrasi
b. Eksperimen
c. Diskusi Tanya jawab

D. Langkah-langkah kegiatan
1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan pendahuluan
1) Motivasi : tanyakan pada peserta didik apa yang terjadi jika kursi dibuat dari kaca dan sendok

dibuat dari kertas.
2) Pengetahuan prasarat : ajukan pertanyaan apa kegunaan benda di sekitarmu.

b. Kegiatan inti
1) Guru membagi peserta didik secara berkelompok.
2) Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka dan

membaca buku siswa.
3) Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang kegunaan suatu benda serta alasan

orang menggunakan suatu benda/bahan tertentu.
4) Guru meminta peserta didik mendata benda-benda dyang sering digunakan di sekitarnya.
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5) Guru meminta peserta didik mengerjakan  LKS yang disediakan guru.
6) Guru memeriksa kegiatan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar. Jika masih

ada peserta didik yang belum dapat melakukan kegiatan dengan benar, guru dapat langsung
memberikan bimbingan.

c. Kegiatan penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi tertulis: catatlah benda-benda yang sering kamu gunakan.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas III SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Lingkungan sekitar siswa

F. Penilaian
1. Teknik penilaian dan bentuk instrumen

2. Contoh instrumen
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur

1. Amatilah benda-benda di dalam kelas dan di luar kelas catatlah hasil pengamatanmu pada
tabel di bawah ini.

No Nama Benda Bahan pembuatan Kegunaan

1. Penggaris Kayu Membuat garis
2.
3.

b. Contoh tes PG dan Essay
1. Plastik mempunyai sifat . . . .

a. ringan dan mudah terurai tanah
b. mudah dibentuk dan ringan
c. sulit diperoleh dan ringan

2. Mengapa besi digunakan untuk membuat kerangka bangunan bertingkat?

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

Tehnik Bentuk instrumen

Tes unjuk kerja Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur
Tes tertulis PG

Essay


