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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI. . .
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : I (satu)
Tema : Diri sendiri
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
1. Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya.

Kompetensi Dasar
1.1 Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya.

Indikator
• Menerangkan bagian-bagian tubuh misalnya mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan gigi.
• Menceritakan kegunaan bagian-bagian tubuh yang diamati.
• Membiasakan merawat tubuh.
• Menunjukkan cara merawat tubuh.

Alokasi Waktu
6 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Menyebutkan nama bagian-bagian tubuh.
2. Menyebutkan fungsi bagian-bagian tubuh.
3. Memperagakan cara merawat tubuh.
4. Menunjukkan bagian tubuh yang perlu dibersihkan.

B. Materi Pembelajaran
1. Bagian-bagian tubuh
2. Fungsi bagian-bagian tubuh
3. Cara merawat tubuh
4. Cara membersihkan tubuh

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

a) Beberapa peserta didik diminta maju ke depan.
b) Peserta didik tersebut diminta memperagakan cara:

(1) menyundul bola,
(2) menendang bola,
(3) menangkap bola,
(4) melempar bola.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan bagian tubuh apa yang digunakan dalam permainan tersebut.
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b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik berdiri di samping mejanya masing-masing.
2) Guru meminta peserta didik mencocokkan bagian tubuhnya dengan gambar yang terdapat

dalam buku.
3) Guru meminta peserta didik menyanyikan lagu dua mata saya secara bersama-sama.
4) Guru mengarahkan agar peserta didik menunjukkan bagian-bagian tubuhnya sesuai nyanyian

yang sedang dinyanyikan.
5) Guru meminta seorang peserta didik maju ke depan kelas. Guru menunjuk bagian tubuh peserta

didik tersebut kemudian diminta menyebutkan nama bagian tubuh yang ditunjuk.
6) Guru meminta peserta didik mengerjakan soal-soal dalam buku teks yang berkaitan dengan

bagian-bagian tubuh.
7) Guru memeriksa kegiatan peserta didik. Guru dapat memberikan bimbingan kepada peserta

didik agar dapat melaksanakan semua kegiatan dengan baik.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang bersedia maju ke depan kelas.
2) Memberikan penghargaan kepada peserta didik kelas yang bersedia melakukan kegiatan

pembelajaran bersama-sama.
3) Membimbing peserta didik menyimpulkan bagian-bagian tubuh dan kegunaannya.
4) Uji kompetensi lisan

• Sebutkan dan tunjukkan bagian-bagian tubuh.
• Sebutkan kegunaan bagian-bagian tubuh.

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru meminta beberapa peserta didik untuk maju ke depan kelas. Peserta didik diminta untuk
menutup mata mereka. Setelah itu, mereka diminta menyebutkan benda yang dipegang guru.
Sementara itu peserta didik yang lain dilarang memberitahukan barang tersebut.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apa kegunaan bagian tubuh.

b. Kegiatan Inti
1) Guru kembali meminta beberapa peserta didik yang lain maju ke depan kelas.
2) Peserta didik diminta menutup telinga mereka.
3) Guru mengucapkan beberapa kata. Setelah itu peserta didik diminta membuka kembali telinga

mereka dan mengulang apa yang dikatakan guru.
4) Guru meminta peserta didik kelas menutup hidung mereka. Setelah itu guru berkeliling sambil

membawa sabun mandi.
5) Guru menanyakan tentang bau sabun tersebut.
6) Guru memancing pemahaman peserta didik mengenai kegunaan bagian-bagian tubuh.
7) Guru dapat mengetahui pemahaman peserta didik dengan meminta mereka mengerjakan soal-

soal yang terdapat dalam buku.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan kepada peserta didik yang bersedia maju ke depan kelas.
2) Memberi penghargaan kepada peserta didik kelas yang bersedia melakukan kegiatan

pembelajaran bersama-sama.
3) Membimbing peserta didik menyimpulkan bagian-bagian tubuh dan kegunannya.
4) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan bagian tubuh yang berguna untuk melihat.
b) Sebutkan bagian tubuh yang berguna untuk mencium.

3. Pertemuan ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru memperlihatkan gambar seorang anak yang memegangi pipinya yang bengkak.

2) Pengetahuan prasyarat
Ajukan pertanyaan apakah sebabnya kita dapat sakit gigi.



IPA Kelas I SD/MI 3

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik membawa sikat gigi di rumah.
2) Guru meminta peserta didik menyanyikan lagu Bangun Tidur ciptaan Pak Kasur.
3) Guru mengarahkan bahwa ketika mandi juga harus menggosok gigi.
4) Guru bertanya kepada peserta didik apa sebabnya kita harus menggosok gigi.
5) Guru dapat mengarahkan jawaban peserta didik dengan memperlihatkan kembali gambar anak

yang pipinya bengkak karena sakit gigi.
6) Guru meminta peserta didik untuk mencermati cara menggosok gigi yang benar pada buku

teks.
7) Guru bertanya kapan saja kita perlu menggosok gigi.
8) Guru meminta beberapa orang peserta didik dan memperagakan cara menggosok gigi sesuai

buku teks.
9) Guru meminta peserta didik yang lain memberikan penilaian kepada peserta didik, yang

memperagakan cara menggosok gigi di depan kelas.
10) Guru meminta semua peserta didik mempraktikkan cara menggosok gigi yang benar dengan

sikat giginya masing-masing.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah bersedia maju di depan kelas.
2) Memberikan bimbingan dalam merangkum cara merawat gigi yang baik.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Kapan kita perlu menggosok gigi?
b) Dimana kita bisa memeriksa gigi kita?

4. Pertemuan keempat
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru menyiapkan sisir, pemotong kuku dan cotton bud.

2) Pengetahuan prasyarat
Ajukan pertanyaan kepada peserta didik kegunaan alat-alat di atas.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik menyebutkan alat yang digunakan untuk membersihkan bagian

tubuh yang ditunjuk guru.
2) Guru meminta semua peserta didik kelas untuk menunjukkan kuku-kuku jari tangannya di atas

meja.
3) Guru memeriksa kuku-kuku tangan tersebut, jika ada yang panjang dan kotor diberi pengarahan

untuk memotong dan membersihkannya.
4) Guru memberikan pengarahan pentingnya membersihkan kuku bagi kesehatan.
5) Guru meminta salah seorang peserta didik maju di depan kelas dan memperagakan cara menyisir

rambut.
6) Guru memberikan arahan pentingnya membersihkan telinga.
7) Guru dapat mengetahui pemahaman peserta didik dengan meminta peserta didik mengerjakan

tes tulis yang terdapat dalam buku teks.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah bersedia maju di depan kelas.
2) Membimbing peserta didik merangkum cara merawat dan membersihkan kuku.
3) Uji kompetensi lisan.

Bagaimana jika kuku tidak pernah dibersihkan?

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Anggota tubuh peserta didik
3. Sisir, pemotong kuku, cotton bud
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Tes unjuk kerja
b. Tes tulis

2. Bentuk Instrumen
a. Identifikasi
b. Isian

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen isian

Amati bagian tubuh temanmu
lengkapilah kotak berikut
pada kepala tumbuh

Kunci: rambut
Skor: 8

b. Instrumen identifikasi
Tutup hidungmu kemudian sebutkan kegunaan hidung.
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

c. Instrumen isian
Amati gambar di samping
bagian tubuh manakah yang dibersihkan

Kunci : wajah
Skor : 2

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

r

1. Ketepatan menentukan bagian tubuh
yang ditunjuk

2. Melakukan kegiatan seperti yang diminta
3. Menyebutkan kegunaan bagian tubuh

yang ditunjuk

Jumlah skor

1

2

2

5
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : I (satu
Tema : Diri sendiri
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
1. Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya.
Kompetensi Dasar
1.2 Mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat.
Indikator
• Menyebutkan makanan sehat untuk pertumbuhan.
• Menceritakan perlunya air, makanan, pakaian, udara, dan lingkungan bersih untuk tumbuh sehat.
• Menggosok gigi sehabis makan dan sebelum tidur.
• Melakukan olah raga, beristirahat, dan tidur agar tubuh sehat  dan kuat.

Alokasi Waktu
6 jam pelajaran
A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:
1. Menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup.
2. Mengenal makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang baik bagi kesehatan.
3. Menyebutkan kebiasaan hidup sehat dan menjaga kebersihan.

B. Mata Pembelajaran
1. Macam kebutuhan hidup
2. Kebutuhan hidup sehat
3. Kebiasaan hidup sehat

B. Materi Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruksional (DI)
b. Cooperative Learning

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

Menanyakan kepada peserta didik kenapa orang harus bekerja.
2) Pengetahuan prasyarat

Ajukan pertanyaan apa saja kebutuhan hidup manusia.
b. Kegiatan Inti

1) Guru bertanya kepada peserta didik apa jadinya jika kita tidak makan.
2) Guru mengarahkan peserta didik agar mengetahui bahwa makan merupakan salah satu

kebutuhan hidup.
3) Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Secara berkelompok peserta didik mengamati

contoh hidangan makanan yang telah disiapkan oleh guru. Contoh hidangan meliputi:
a) nasi d) tahu/tempe
b) sayur e) susu
c) telur/ikan f) buah
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4) Peserta didik diberi pertanyaan mengenai beberapa hal.
Contoh:
a) Sebutkan makanan yang terhidang di atas meja.
b) Makanan apa yang membuat kalian kenyang?
c) Makanan apa yang membuat kalian sehat?
d) Makanan apa yang membuat kalian segar?

5) Peserta didik diminta mengelompokkan jenis makanan yang membuat kenyang, sehat, dan
segar.
Contoh pengelompokannya seperti tabel berikut.

No. Makanan Kenyang Sehat Segar

1. Nasi ✔ . . . . . .

2. Telur . . . ✔ . . .

3. Buah . . . . . . ✔

4. . . . . . . . . . . . .

6) Guru mengarahkan jawaban peserta didik dengan memintanya membuka buku teks.
7) Guru meminta peserta didik mengerjakan soal-soal dalam buku teks.
8) Melalui kegiatan ini, guru membimbing peserta didik dalam menanamkan konsep tentang

makanan sehat bergizi.
Contoh:
a) Makanan yang membuat kenyang digunakan sebagai sumber tenaga.
b) Makanan yang membuat sehat digunakan untuk tumbuh.
c) Makanan yang membuat segar digunakan untuk kesehatan.

9) Peserta didik diminta menyebutkan contoh lain jenis makanan yang menghasilkan tenaga,
untuk tumbuh, dan untuk kesehatan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberikan penghagaan kepada kelompok dengan kinerja baik. Penghargaan tersebut dapat

berupa memberikan makanan yang telah digunakan sebagai bahan pembelajaran.
2) Membimbing peserta didik merangkum kegunaan makanan bagi kesehatan.
3) Uji kompetensi

Sebutkan makanan-makanan yang membuat kenyang.

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Peserta didik menyebutkan menu makanan yang mereka makan tadi pagi.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apa kegunaan makanan bagi tubuh.

b. Kegiatan Inti
1) Guru membimbing peserta didik untuk mengetahui kegunaan makanan bagi tubuh.
2) Guru meminta peserta didik untuk mengingat kembali menu makanan yang mereka makan

tadi pagi.
3) Peserta didik diminta mengelompokkan menu makan paginya ke dalam kelompok penghasil

tenaga untuk tumbuh, dan untuk kesehatan.

penghasil tenaga untuk tumbuh untuk kesehatan
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c. Kegiatan Penutup
1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik dengan memiliki hasil pembelajaran yang baik.
2) Membimbing peserta didik membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan macam-macam makanan sehat.
b) Apa kegunaan pakaian?

3. Pertemuan ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Peserta didik diajak mangamati pakaiannya masing-masing.

2) Pengetahuan Prasyarat
Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan.
Contoh
a) Apa pakaian yang kalian kenakan?
b) Apa yang kalian lakukan jika pakaian kalian kotor?
c) Apakah sepulang sekolah kalian berganti pakaian? Mengapa?
d) Berapa kali kalian berganti pakaian dalam sehari? Kapan saja?

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik dipahamkan bahwa pakaian yang dikenakan harus sesuai dengan keperluan.
2) Guru mengarahkan pentingnya pakaian bagi kesopanan.
3) Peserta didik diminta mengamati gambar tentang kegunaan air.
4) Peserta didik yang berani, diminta bercerita di depan kelas mengenai kegunaan air.
5) Peserta didik dipahamkan mengenai konsep air bersih dan kegunaannya.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang dapat menjawab pertanyaan arahan guru.
2) Mengarahkan kesimpulan yang diambil dari pelajaran tersebut.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Apa kegunaan air?
b) Sebutkan syarat air yang sehat?

4. Pertemuan keempat
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Peserta didik mendengarkan cerita tentang manfaat udara dan lingkungan bersih.

2) Pengetahuan Prasyarat
Peserta didik diberi pertanyaan-pertanyaan di antara sela-sela ceritanya.
Contoh
a) Kapan kalian dapat memperoleh/menghirup udara yang segar dan sehat?
b) Apa yang harus dilakukan agar lingkungan sekolah dan rumah tampak bersih dan sehat?

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik diminta menentukan lingkungan bersih dan lingkungan kotor yang ada di sekitar

lingkungan sekolah.
2) Guru memberikan pengarahan pentingnya lingkungan bersih.
3) Guru mengarahkan adanya kaitan antara lingkungan dan kesehatan.

c. Kegiatan Penutup
1) Peserta didik memberikan kesimpulan hasil kerja bagi kelompoknya.
2) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang maju ke depan kelas.
3) Membimbing peserta didik merangkum pelajaran.
4) Uji kompetensi lisan.

Bagaimana cara agar memperoleh udara yang bersih dan sehat?

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Bahan-bahan makanan
3. Pakaian peserta didik
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F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik penilaian

a. Tes tulis
b. Penugasan
c. Tes unjuk kerja

2. Bentuk Instrumen
a. Menjodohkan
b. Isian
c. Tugas rumah
d. Uji petik kerja prosedur

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen isian

makanan seimbang

tuliskan makanan yang kamu makan pagi tadi
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

kelompokkan makananmu ke dalam tabel berikut

penghasil untuk untuk
tenaga tumbuh kesehatan

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Kunci:

penghasil untuk untuk
tenaga tumbuh kesehatan

nasi tempe sayuran
roti tahu buah-buahan
singkong daging

Skor: 5
b. Instrumen isian

perhatikan gambar di samping
1 susunlah menu makanan untuk pagi siang dan

sore
2 buatlah beberapa menu
3 urutkan mulai dari yang kamu suka

makan pagi makan siang makan malam

1 . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

2 . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

Kunci:

makan pagi makan siang makan malam

1 roti tawar nasi nasi
telur mata sapi sop oseng-oseng

susu bandeng air teh
pisang air putih apel

jeruk

Skor: 5
c. Instrumen tugas rumah

Tanyakan kepada orang tuamu kegunaan air yang lainnya.
Kunci:
kegunaan air selain yang telah disebutkan dalam buku
irigasi
transportasi air
pembangkit listrik
Skor: 3

d. Instrumen identifikasi
Pilih dan beri tanda udara dan lingkungan bersih
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

1. Ketepatan memilih dan menentukan
gambar lingkungan bersih dan kotor

2. Kerapian mewarnai gambar yang sesuai
keadaan tempat tinggal peserta didik

Jumlah skor

2

2

4
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : I (satu)
Tema : Diri sendiri
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
1. Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya.
Kompetensi Dasar
1.3 Membiasakan hidup sehat
Indikator
• Melakukan olah raga, beristirahat, dan tidur agar tubuh sehat dan kuat.

Alokasi Waktu
4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
Menyebutkan manfaat olah raga dan istirahat bagi kesehatan.

B. Materi Pembelajaran
Manfaat olahraga dan istirahat bagi kesehatan.

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

1) Direct Instruksional (DI)
2) Cooperative Learning (CL)

2. Metode
1) Demonstrasi
2) Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
Pertemuan
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Peserta didik diminta menyebutkan penyebab sakit gigi.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan siapa di antara peserta didik yang pernah sakit gigi dan menyebutkan bagaimana
rasanya.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik menyebutkan kebiasaan mereka setelah bangun tidur dan sesudah

makan.
2) Guru menanyakan kepada peserta didik olahraga apa yang mereka sukai.
3) Guru meminta salah seorang peserta didik memperagakan olahraga yang ia sukai.
4) Guru menanyakan kepada peserta didik bagaimana mereka beristirahat.
5) Guru meminta peserta didik menyebutkan macam-macam cara beristirahat dan mengarahkan bahwa

cara beristirahat yang paling baik adalah tidur.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik dengan memiliki hasil pembelajaran yang baik.
2) Membimbing peserta didik membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan macam-macam makanan sehat.
b) Apa kegunaan pakaian?
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk
2. Anggota tubuh peserta didik
3. Sikat gigi

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Penugasan
b. Tes unjuk kerja

2. Bentuk Instrumen
a. Tugas rumah
b. Identifikasi

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen tugas rumah

Tanyakan kepada orang tuamu apakah bermain catur dan berjalan kaki termasuk olah raga.
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

b. Instrumen identifikasi
Pilih dan beri tanda gambar yang menunjukkan kebiasaan hidup sehat
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan siswa

Jumlah skor maksimum  × 100

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

1. Ketepatan jawaban
2. Kebenaran mengemukakan alasan
3. Kesantunan memberi jawaban

Jumlah skor

1
2
2

5

1. Ketepatan menentukan pilihan kebiasaan
2. Kebenaran memberi tanda

Jumlah skor

2
1

3
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : I (satu)
Tema : Kesehatan
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
2. Mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat.

Kompetensi Dasar
2.1 Mengenal cara menjaga lingkungan agar tetap sehat.

Indikator
• Melaksanakan piket untuk membersihkan lingkungan sekolah.
• Memperhatikan gambar dan menunjukkan kegunaan bagian-bagian rumah yang sehat.
• Memperhatikan gambar dan menyebutkan tujuan dari kegiatan pada gambar tersebut.
• Memperhatikan dan memilih gambar yang menunjukkan lingkungan sehat dan tidak sehat.

Alokasi Waktu
6 jam pelajaran
A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:
1. Menunjukkan lingkungan bersih dan cukup ventilasi.
2. Menjelaskan penyebab timbulnya lingkungan yang tidak baik bagi kesehatan.

B. Materi Pembelajaran
Lingkungan dan kesehatan

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

Peserta didik diberi pertanyaan mengenai keadaan lingkungan rumahnya masing-masing.
2) Pengetahuan Prasyarat

Ajukan pertanyaan berapa kali peserta didik membersihkan lingkungan rumah dalam sepekan.
b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok.
2) Guru memberikan pertanyaan bagaimana sebaiknya cara membersihkan lingkungan.
3) Masing-masing kelompok diminta mengelilingi lingkungan sekolah dan mencatat kondisi

kebersihan lingkungan.
4) Masing-masing kelompok diminta memberikan catatan daerah di sekitar sekolah yang

lingkungannya kotor.
c. Kegiatan Penutup

1) Guru memberikan motivasi agar peserta didik memiliki kepedulian terhadap kebersihan
lingkungan.

2) Guru memberikan penghargaan bagi kelompok dengan kinerja yang baik.
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3) Uji kompetensi lisan
a) Sebutkan manfaat lingkungan sehat.
b) Apa yang diperoleh jika lingkungan kotor?

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru memperlihatkan gambar lingkungan bersih dan lingkungan kotor.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apa kewajiban kita dalam menjaga lingkungan.

b. Kegiatan Inti
1) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok yang telah

dibentuk semula.
2) Masing-masing kelompok diminta berdiskusi bagaimana cara agar lingkungan sekitar sekolah

yang masih kotor menjadi bersih.
3) Guru meminta masing-masing kelompok untuk membawa peralatan kebersihan sesuai yang

dibutuhkan.
c. Kegiatan Penutup

1) Guru memberikan penghargaan bagi kelompok dengan kinerja yang baik.
2) Guru mengarahkan dan mengingatkan pentingnya kebersihan lingkungan.
3) Uji kompetensi lisan.

Sebutkan peralatan yang dibutuhkan untuk kebersihan lingkungan sekolah.

3. Pertemuan ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru mengingatkan peserta didik untuk membawa peralatan kebersihan yang harus ada pada
tiap-tiap kelompok.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan beberapa pertanyaan mengenai kegunaan alat-alat tersebut.

b. Kegiatan Inti
1) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai pembagian semula.
2) Tiap-tiap kelompok diminta untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah.
3) Guru meminta agar kelompok-kelompok yang telah terbentuk menjadi petugas piket yang

akan membersihkan kelas secara bergantian.
c. Kegiatan Penutup

1) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja yang baik.
2) Guru memberikan pengarahan mengenai petugas piket.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Bagaimana cara membersihkan lantai kotor?
b) Sebutkan daerah di sekitar sekolah yang sering kotor.

4. Pertemuan keempat
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Mengingatkan kembali apa yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok ketika mem-
bersihkan lingkungan sekolah.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan bagaimana kondisi lingkungan sebelum dan sesudah dibersihkan.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta ketua kelas melaporkan kegiatan piket sehari-hari.
2) Guru menanyakan kesulitan apa yang ditemui ketika melaksanakan piket.
3) Guru meminta peserta didik mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam buku teks.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberikan penghargaan kepada petugas piket dengan kinerja baik.
2) Guru mengarahkan peserta didik merangkum pelajaran.
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

3) Uji kompetensi lisan.
a) Bagaimana cara membersihkan bak mandi?
b) Sebutkan alat-alat yang digunakan untuk menanam pohon perindang.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Peralatan kebersihan

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Tes unjuk kerja
b. Tes tulis

2. Bentuk Instrumen
a. Uji petik kerja prosedur
b. Isian
c. Identifikasi

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen uji petik kerja prosedur

Laksanakan tugas piket sesuai tugasnya masing-masing.
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

b. Instrumen isian
Apakah kegunaan alat tersebut
digunakan untuk

Kunci : menyapu
Skor : 5

c. Instrumen isian
Apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut

kegiatan                                          di selokan

tujuan agar teman lain tidak

Kunci : meludah, jijik
Skor : 2

1. Menggunakan peralatan kebersihan
dengan benar

2. Melakukan kegiatan sesuai prosedur
3. Tingkat kebersihan yang dilakukan
4. Kerajinan melalui pekerjaan

Jumlah skor

1

2
2
2

7

m

sapu

m l h

j j k
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

d. Instrumen identifikasi
Perhatikan gambar dan beri tanda lingkungan sehat dan tidak sehat.
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

1. Kebenaran menentukan keadaan sesuai
dengan permintaan

2. Ketepatan memilih gambar sesuai per-
mintaan

Jumlah skor

2

2

4



16 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : I (satu)
Tema : Kesehatan
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
2. Mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat.
Kompetensi Dasar
2.2 Membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat.
Indikator
• Membuang sampah atau meludah di tempatnya.
Alokasi Waktu
5 jam pelajaran
A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:
1. Menyebutkan berbagai cara menjaga lingkungan.
2. Melaksanakan tugas kebersihan lingkungan sekolah.

B. Materi Pembelajaran
1. Cara-cara menjaga lingkungan
2. Membersihkan lingkungan sekolah

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

Beberapa orang peserta didik diminta maju ke depan kelas. Mereka diminta menyapu lantai
depan kelas tersebut secara bergantian.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan keadaan lantai sebelum dan sesudah disapu. Selain itu tanyakan pula apa
keuntungan memiliki lingkungan yang bersih bagi kesehatan.

b. Kegiatan Inti
1) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok.
2) Guru memperlihatkan gambar sebuah taman dan meminta tiap-tiap kelompok berdiskusi apakah

lingkungan tersebut termasuk lingkungan sehat atau tidak.
3) Guru mengarahkan jawaban mereka dengan meminta peserta didik membuka dan membaca

buku peserta didik.
4) Guru meminta tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan kelas dan meminta mereka men-

demonstrasikan cara-cara membersihkan lingkungan.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing peserta didik merangkum pelajaran.
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3) Uji kompetensi lisan
a) Sebutkan keuntungan yang diperoleh jika lingkungan bersih dan sehat.
b) Sebutkan cara-cara merawat dan membersihkan lingkungan.

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Menanyakan kepada peserta didik apa saja yang dilakukan pada saat bekerja bakti sebelum
memperingati hari kemerdekaan.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apa yang dilakukan agar lingkungan bersih dan sehat.

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik kelas dibagi menjadi beberapa kelompok.
2) Tiap-tiap kelompok diminta untuk menyebutkan ciri-ciri rumah sehat.
3) Guru menggambar kerangka rumah.
4) Tiap-tiap kelompok diminta melengkapi gambar rumah tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang

mereka sebutkan.
5) Tiap-tiap kelompok diarahkan untuk mengetahui jawabannya dengan membaca dalam buku

teks.
6) Guru meminta peserta didik mengerjakan soal-soal dalam buku teks.
7) Guru meminta peserta didik menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan

lingkungan sehat dan tidak sehat.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan pada peserta didik yang jawabannya benar.
2) Membimbing peserta didik merangkum kegunaan alat-alat kebersihan.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan alat yang digunakan untuk membersihkan perabotan.
b) Sebutkan kegunaan sapu.

3. Pertemuan ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Peserta didik berkeliling mengamati sekolah dan ruang kelasnya.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apakah mereka menemukan pintu, jendela, serta ventilasi.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik memperhatikan gambar keadaan lingkungan kota yang telah

dipersiapkan.
2) Guru menanyakan apakah lingkungan tersebut termasuk lingkungan sehat atau tidak.
3) Guru mengarahkan peserta didik mengetahui sebab-sebab lingkungan perkotaan tidak sehat.
4) Guru membimbing peserta didik untuk mengetahuinya melalui buku teks.
5) Guru meminta peserta didik untuk mencermati kondisi sungai dalam buku teks.
6) Guru memberi pengarahan agar jangan membuang sampah di sungai dan mengingatkan

bahayanya bagi kesehatan.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing peserta didik merangkum ciri-ciri lingkungan sehat dan kegiatan yang menyebabkan

lingkungan sehat.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan kegunaan tempat sampah.
b) Sebutkan kegiatan yang dapat menimbulkan lingkungan tidak sehat

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari
2. Peralatan kebersihan
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Tes unjuk kerja
b. Tes tulis

2. Bentuk Instrumen
a. Identifikasi
b. Isian

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen identifikasi

Tentukan kegiatan menjaga lingkungan.
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

b. Instrumen isian
Lengkapi gambar sekolah agar sesuai dengan ciri lingkungan sehat. Selanjutnya tulislah nama
bagian-bagian yang ditunjuk.

Skor: 5

P

J

P

T

S

L

A

1. Ketepatan menentukan kegiatan
menjaga lingkungan

2. Ketepatan menggunakan alat kebersihan

Jumlah skor

2

2

4
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________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________



20 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : I (satu)
Tema : Hewan dan Tumbuhan
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
2. Mengenal cara memelihara agar tetap sehat.
Kompetensi Dasar
2.3 Menceritakan perlunya merawat tanaman, hewan peliharaan, dan lingkungan sekitar.
Indikator
• Menceritakan alasan perlunya merawat dan memelihara lingkungan.
• Merawat tanaman atau hewan peliharaan.
Alokasi Waktu
6 jam pelajaran
A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:
1. Menceritakan alasan perlunya merawat dan memelihara lingkungan.
2. Menjelaskan cara merawat hewan dan tanaman.

B. Materi Pembelajaran
1. Merawat hewan dan tanaman.

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

Guru membawa beberapa hewan maupun tanaman dalam kelas misalnya kucing, ayam, ikan
dan tanaman bunga.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apa saja makanan hewan-hewan maupun tanaman tersebut.

b. Kegiatan Inti
1) Guru menanyakan apakah peserta didik memiliki hewan peliharaan di rumah.
2) Guru meminta peserta didik menyebutkan jenis-jenis hewan maupun tumbuhan yang sering

dipelihara.
3) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok.
4) Masing-masing kelompok diminta untuk mencatat jenis-jenis ikan peliharaan dan mencatat

makanan ikan-ikan tersebut.
5) Guru mengarahkan jawaban peserta didik dengan meminta peserta didik membuka dan

membaca buku teks.
6) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya kepada orang tua peserta

didik jika siswa kesulitan menentukan makanan ikan.
7) Guru menanyakan kebutuhan ikan selain makanan.
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8) Guru dapat mengarahkan jawaban peserta didik dengan meminta peserta didik membuka dan
membaca buku teks.

9) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik bertanya tentang materi dan guru juga
memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk memberikan jawaban.

10) Guru dapat memberikan pengarahan pada jawaban peserta didik.
c. Kegiatan Penutup

1) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing peserta didik merangkum cara merawat ikan yang baik.
3) Uji kompetensi lisan

a) Sebutkan makanan ikan.
b) Apa sebabnya akuarium harus dibersihkan?

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru dapat membawa beberapa boneka kucing dan peserta didik diminta mempraktikkan cara
memegang kucing yang benar.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan bagaimana cara memegang ayam yang benar.

b. Kegiatan Inti
1) Guru menanyakan ciri-ciri dan sifat-sifat kucing yang mereka ketahui.
2) Guru mengarahkan jawaban siswa agar lebih mengenal kucing sehingga dapat merawatnya

dengan lebih baik.
3) Guru membagi siswa kelas menjadi beberapa kelompok.
4) Guru meminta siswa mencatat makanan kucing.
5) Guru meminta siswa untuk mencatat kebutuhan kucing yang lain.
6) Guru mengarahkan jawaban siswa dengan meminta mereka membaca buku teks.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberi penghargaan kepada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing peserta didik merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Apa makanan kesukaan kucing?
b) Selain makan apa yang dibutuhkan kucing?

3. Pertemuan ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru memberikan gambar hewan beserta kandangnya.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apakah semua hewan memerlukan kandang.

b. Kegiatan Inti
1) Guru menanyakan bagaimana bentuk kandang kucing.
2) Guru mengarahkan jawaban peserta didik dengan meminta mereka membaca buku teks.
3) Guru meminta peserta didik mengemukakan pendapatnya mengenai hewan-hewan yang

dimasukkan dalam kandang.
4) Guru mengarahkan bahwa kandang yang bersih dan hangat penting bagi hewan-hewan tertentu.
5) Guru juga dapat mengarahkan bahwa kandang merupakan tempat berlindung dari gangguan

luar berupa ancaman binatang buas lain atau sebagai tempat berlindung dari cuaca.
6) Guru memberikan pengertian bahwa kandang yang bersih sangat penting bagi kesehatan hewan

terutama ayam.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang dapat menjawab dengan benar.
2) Membimbing peserta didik agar lebih memahami dan memelihara lingkugan termasuk kucing.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan hewan-hewan yang dikandang.
b) Sebutkan tempat yang baik untuk kucing.
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4. Pertemuan keempat
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Menanyakan kepada siswa bagaimana jika rambut kita tidak pernah dicuci.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apa sebab hewan dapat memiliki kutu.

b. Kegiatan Inti
1) Guru menanyakan kepada peserta didik berapa kali mereka mencuci rambut dalam seminggu.
2) Guru mengarahkan pentingnya mencuci rambut agar terhindar dari kutu rambut.
3) Guru memberikan pengarahan bahwa kucing juga harus dimandikan.
4) Guru menanyakan apa sebabnya kucing juga harus dimandikan.
5) Peserta didik dapat menanyakan alasan kucing perlu dimandikan kepada orang tua mereka.
6) Guru meminta peserta didik yang memelihara ayam untuk maju ke depan kelas.
7) Guru menanyakan kepada peserta didik yang bersangkutan apa saja yang dibutuhkan ayam-

ayam mereka.
8) Peserta didik yang lain diminta mencermati dan mencatat hal-hal yang penting.
9) Guru meminta peserta didik membaca materi dalam buku teks agar mereka lebih memahami

cara merawat ayam.
c. Kegiatan Penutup

1) Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang maju ke depan kelas.
2) Guru memberi pengarahan cara merawat ayam.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Bagaimana jika kucing tidak pernah dimandikan?
b) Apa saja yang dibutuhkan ayam?

5. Pertemuan kelima
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Menanyakan kepada peserta didik tumbuhan apa saja yang berada di lingkungan sekolah
serta di sekitar rumahnya.

b) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik untuk berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Mereka

mendapat tugas sebagai berikut.
a) kelompok satu membawa tanaman empon-empon
b) kelompok dua membawa tanaman bunga
c) kelompok tiga membawa tanaman buah

2) Guru memberi bimbingan cara menanam tanaman yang baik. Setelah itu tiap-tiap kelompok
diminta menanamnya sesuai dengan cara yang telah dicontohkan.

3) Guru meminta tiap kelompok untuk menanam tanaman-tanaman tersebut di sekitar sekolah.
4) Guru mendampingi penanaman pohon-pohon tersebut.
5) Guru meminta petugas piket menyiram tanaman-tanaman tersebut setiap pagi.

c. Kegiatan Penutup
1) Peserta didik mengumpulkan hasil kerja kelompoknya.
2) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan cara merawat tumbuhan yang baik.
b) Bagaimana jika tumbuh tidak pernah disiram?

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Hewan peliharaan
3. Boneka kucing
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Penugasan
b. Tes unjuk kerja
c. Tes tulis

2. Bentuk Instrumen
a. Tugas rumah
b. Uji petik kerja prosedur dan produk
c. Isian dan tes menjodohkan

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen tugas rumah

Tanyakan kepada orang tuamu apa saja makanan ikan
Kunci: pelet, tumbuhan air, dan ikan-ikan kecil
Skor: 3

b. Instrumen uji petik kerja prosedur dan produk
Tanam dan rawatlah tanaman yang kamu tanam di sekolah.
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

c. Instrumen isian
Tentukan cara merawat tumbuhan maupun hewan peliharaan dengan melengkapi kotak.

 tanaman perlu                                                                         agar tampak rapi

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

1. Cara menanam tanaman
2. Cara merawat tanaman
3. Kondisi tanaman

Jumlah skor

2
2
2

6

d i g
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : I (satu)
Tema : Benda
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
3. Mengenal berbagai sifat benda dan kegunaannya melalui pengamatan perubahan bentuk benda.

Kompetensi Dasar
3.1 Mengidentifikasi benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya melalui pengamatan.

Indikator
Menceritakan bentuk, ukuran, warna, bau, kasar/halus, dan rasa benda/objek.

Alokasi Waktu
8 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Menunjukkan bentuk benda.
2. Menyebutkan berbagai macam warna.
3. Menentukan ukuran berbagai benda
4. Menentukan halus dan kasarnya benda.

B. Materi Pembelajaran
1. Bentuk-bentuk benda
2. Macam-macam warna
3. Ukuran benda
4. Menentukan permukaan benda

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

Guru mempersiapkan benda dengan berbagai macam bentuk, bau, dan permukaan yang berbeda-
beda misalnya jeruk, telur, kotak sabun, kotak pasta gigi, dan koin.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan kepada peserta didik bentuk-bentuk benda yang mereka ketahui.

b. Kegiatan Inti
1) Guru mengambil satu persatu benda yang terdapat di meja dan meminta peserta didik

menyebutkan bentuk benda-benda tersebut.
2) Guru membagi peserta didiknya menjadi beberapa kelompok.
3) Masing-masing kelompok diminta mencatat benda-benda dengan bentuk-bentuk tertentu di

dalam kelas. Misalnya
a) kelompok satu mencatat benda-benda yang berbentuk bulat
b) kelompok dua mencatat benda-benda yang berbentuk balok
c) Kelompok tiga mencatat benda-benda yang berbentuk kubus

4) Guru dapat mengarahkan jawaban kelompok dengan meminta siswa membaca buku teks.
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5) Guru meminta tiap-tiap kelompok mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam buku teks.
6) Guru meminta ketua kelompok menuliskan hasil kelompok mereka pada papan tulis.
7) Guru meminta hasil kerja tiap-tiap kelompok dan membimbing kelompok yang belum dapat

menyebutkan bentuk-bentuk benda dengan benar.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja baik.
2) Membimbing peserta didik merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan

a) Sebutkan benda-benda yang berbentuk balok.
b) Apa sebabnya akuarium harus dibersihkan?

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru menyiapkan sebuah bola sepak dan sebuah bola kasti.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apa persamaan dan perbedaan kedua benda tersebut.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta siswa memperhatikan benda-benda di sekitar kelas.
2) Guru menanyakan manakah di antara dua benda yang bentuknya sama tetapi memiliki ukuran

berbeda.
3) Guru mengarahkan siswa agar mengetahui konsep perbedaan ukuran benda dengan meminta

peserta didik membaca buku teks.
4) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila merasa belum jelas.

Selain itu siswa lain dapat menjawab pertanyaan temannya.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk menyimpulkan pelajaran.
2) Memberi penghargaan kepada peserta didik yang berani bertanya dan menyawab.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan benda-benda dalam kelas yang memiliki ukuran besar.
b) Sebutkan benda-benda dalam kelas yang memiliki ukuran kecil.

3. Pertemuan ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Peserta didik diminta menyanyikan lagu Pelangi ciptaan AT.Mahmud secara bersama-sama.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan kepada peserta didik apa warna baju seragam yang mereka kenakan.

b. Kegiatan Inti
1) Guru menyiapkan kapur tulis atau spidol warna-warni.
2) Guru menggoreskan warna-warna tersebut pada papan tulis dan meminta peserta didik

menyebutkan warnanya.
3) Guru menanyakan kepada peserta didik warna apa yang mereka sukai.
4) Guru meminta peserta didik mengerjakan dan mewarnai gambar dalam buku teks.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberikan penjelasan mengenai warna-warna yang telah mereka pelajari.
2) Guru meminta peserta didik menyimpulkan dan merangkum warna-warna yang mereka pelajari
3) Uji kompetensi lisan.

a) Apa warna baju yang dikenakan guru?
b) Sebutkan warna-warna bunga mawar.

4. Pertemuan keempat
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru menyiapkan beberapa sabun mandi atau parfum dan ikan asin sebelumnya. Peserta
didik diminta menyebutkan bau yang mereka cium.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan mengenai bau benda-benda di sekitar peserta didik.
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

b. Kegiatan Inti
1) Peserta didik kelas dibagi menjadi beberapa kelompok.
2) Masing-masing kelompok diberi beberapa benda misalnya ikan asin, bunga, sabun, buku, dan

daun.
3) Setiap kelompok diminta mencatat bau benda-benda tersebut.
4) Guru meminta siswa mengumpulkan hasilnya.
5) Guru mengarahkan bahwa benda-benda di sekitar peserta didik memiliki bau-bau tertentu.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja baik.
2) Mengarahkan kepada semua peserta didik merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan bau tempat sampah.
b) Sebutkan bau sabun mandi.

5. Pertemuan kelima
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Peserta didik meraba beberapa benda yang dibawa guru.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan bagaimana permukaan batu apung.

b. Kegiatan Inti
1) Guru mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok.
2) Tiap-tiap kelompok diberikan beberapa barang dengan permukaan yang berbeda-beda.
3) Guru mengarahkan bahwa benda-benda memiliki permukaan yang berbeda-beda.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja baik.
2) Mengarahkan kepada semua peserta didik merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Bagaimana permukaan buku?
b) Bagaimana permukaan handuk?

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Benda-benda sumber bau
3. Benda-benda di sekitar kelas
4. Benda-benda dengan berbagai permukaan

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

Tes unjuk kerja
2. Bentuk instrumen

tes identifikasi
3. Contoh instrumen

a. Instrumen identifikasi
Tentukan bentuk benda dengan mewarnai benda tersebut.
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

1. Ketepatan menentukan bentuk benda
2. Kebenaran memasangkan warna

Jumlah skor

2
2

4
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

b. Instrumen identifikasi
Pilih dan beri tanda benda-benda yang berbau.

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

c. Instrumen identifikasi
Tentukan permukaan benda di sekitarmu.

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

1. Kebenaran menentukan jenis benda
2. Ketepatan menentukan bau benda

Jumlah skor

2
2

4

1. Kebenaran menentukan jenis benda
2. Ketepatan menentukan halus dan kasar

benda

Jumlah skor

2
2

4
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : I (satu)
Tema : Benda
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
3. Mengenal berbagai sifat benda dan kegunaannya melalui pengamatan perubahan bentuk benda.
Kompetensi Dasar
3.2 Mengenal benda yang dapat diubah bentuknya.
Indikator
Menceritakan hasil pengamatan perubahan bentuk benda karena perlakuan tertentu.
Alokasi Waktu
6 jam pelajaran
A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:
1. Menentukan perubahan bentuk benda.
2. Menyebutkan penyebab perubahan bentuk benda.
3. Menyebutkan bentuk benda sebelum dan sesudah diubah.

B. Materi Pembelajaran
1. Perubahan bentuk benda
2. Penyebab perubahan bentuk

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

Guru membawa sebuah kue dan menanyakan bagaimana bentuk kue tersebut.
2) Pengetahuan Prasyarat

Ajukan pertanyaan bagaimana bentuk kue tersebut.
b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta peserta didik berkelompok menurut kelompoknya masing-masing.
2) Guru meminta peserta didik membayangkan bagaimana jika kue tersebut dipotong menjadi

dua, tiga dan seterusnya.
3) Guru meminta tiap-tiap kelompok menggambar dan mewarnai hasil pemikiran mereka.
4) Guru meminta hasil kerja peserta didik.
5) Guru mengarahkan bahwa benda dapat berubah bentuknya jika dipotong.
6) Guru dan peserta didik bersama-sama memotong kue tersebut.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja baik. Penghargaan tersebut

dapat berupa pemberian potongan kue terbesar.
2) Membimbing peserta didik merangkum pelajaran.
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3) Uji kompetensi lisan
Bagaimana bentuk batu ketika dipukul?

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru membawa beberapa kertas warna-warni dan menanyakan bentuk kertas-kertas tersebut.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan bagaimana bentuk kertas tersebut jika dipotong/digunting.

b. Kegiatan Inti
1) Guru kembali mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok.
2) Guru membagikan kertas-kertas tersebut.
3) Guru meminta peserta didik membuat pola pada kertas-kertas tersebut.
4) Guru meminta peserta didik merubah bentuk kertas-kertas tersebut sesuai pola yang telah

mereka kerjakan di rumah.
5) Guru mengarahkan bahwa kertas dapat berubah bentuk jika dipotong/digunting.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberikan pengarahan kepada kelompok dengan kinerja baik dan menghasilkan pola-

pola yang menarik.
2) Guru mengarahkan peserta didik untuk merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan.

Sebutkan bentuk-bentuk kertas setelah pola-pola tersebut berubah.

3. Pertemuan ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru meminta peserta didik mengumpulkan kertas-kertas yang telah diubah bentuknya.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan benda-benda lain yang dapat berubah bentuk.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta setiap wakil kelompok menulis bentuk-bentuk pola yang mereka buat di papan

tulis.
2) Guru menanyakan kepada kelompok tersebut bagaimana cara membentuk pola tersebut.
3) Guru mengarahkan bahwa pola yang mereka buat telah merubah bentuk benda.
4) Guru meminta siswa untuk menempel pola-pola yang mereka buat pada styrofoam.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. Penghargaan dapat berupa me-

nempelkan karya kelompok terbaik pada dinding sekolah sebagai bahan pembelajaran.
2) Membimbing siswa merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan.

Sebutkan macam-macam pola yang kamu ketahui.

4. Pertemuan keempat
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Guru menanyakan pada peserta didik perubahan-perubahan bentuk yang telah mereka lakukan
pada pelajaran sebelumnya.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan bentuk apa yang terjadi pada daging yang dicincang.

b. Kegiatan Inti
1) Guru memberi peserta didik berbagai gambar semangka dalam potongan berbeda-beda.
2) Guru meminta peserta didik mewarnai gambar tersebut.
3) Guru meminta peserta didik mengerjakan soal-soal dalam buku teks.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberi penghargaan kepada gambar peserta didik yang mewarnai dengan baik.
2) Mengarahkan kepada semua peserta didik merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan.

Bagaimana bentuk kayu yang digergaji?
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Kertas bergambar

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Tes unjuk kerja
b. Tes tulis

2. Bentuk instrumen
a. Identifikasi
b. Isian

3. Contoh instrumen
a. Instrumen identifikasi

Tentukan bentuk semangka sebelum dan sesudah dibelah.
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

b. Instrumen isian

Kunci : digergaji
Skor : 4

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

kayu panjang berubah menjadi pendek karena

d g i

1. Kebenaran menentukan bentuk
2. Ketepatan proporsi bentuk

Jumlah skor

2
2

4
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Kelas : I (satu)
Tema : Benda
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
3. Mengenal berbagai sifat benda dan kegunaannya melalui pengamatan perubahan bentuk benda.
Kompetensi Dasar
3.3 Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar.
Indikator
Menerangkan kegunaan benda di rumah, di sekolah dan tempat lain.
Alokasi Waktu
3 jam pelajaran
A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:
Menyebutkan kegunaan benda

B. Materi Pembelajaran
Kegunaan Benda

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

Guru menyiapkan beberapa benda di atas meja guru.
2) Pengetahuan Prasyarat

Ajukan pertanyaan apakah mereka mengetahui kegunaan benda-benda tersebut.
b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok
2) Guru memberikan benda-benda yang telah guru siapkan kepada tiap-tiap kelompok.
3) Guru meminta tiap-tiap kelompok menggambar benda-benda tersebut.
4) Guru meminta tiap-tiap kelompok menyebutkan kegunaan benda-benda tersebut.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja baik. Penghargaan tersebut

dapat berupa pemberian potongan kue terbesar.
2) Membimbing peserta didik merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan

a) Sebutkan kegunaan gelas.
b) Sebutkan kegunaan piring.

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Meminta peserta didik mengeluarkan peralatan sekolah mereka.

2) Pengetahuan Prasyarat
Ajukan pertanyaan apa nama benda-benda tersebut.
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No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik menggambar benda-benda tersebut.
2) Guru meminta peserta didik menuliskan kegunaan benda-benda tersebut di bawah gambar.
3) Guru mengarahkan peserta didik mengetahui kegunaan benda dengan meminta peserta didik

mengerjakan soal-soal dalam buku teks.
c. Kegiatan Penutup

1) Guru memberikan pengarahan kepada kelompok dengan kinerja baik dan menghasilkan pola-
pola yang menarik.

2) Guru mengarahkan peserta didik untuk merangkum pelajaran.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan kegunaan lampu.
b) Sebutkan kegunaan kaos kaki.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Benda-benda di sekitar kita
3. Alat-alat sekolah

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Tes unjuk kerja
b. Tes tulis

2. Bentuk instrumen
a. Identifikasi
b. Menjodohkan

3. Contoh instrumen
a. Instrumen tes identifikasi

Sebutkan kegunaan alat tulis
Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

b. Instrumen tes menjodohkan

Kunci : berkomunikasi
Skor : 2

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

1. Kebenaran menyebutkan benda
2. Ketepatan menyebutkan kegunaan benda

Jumlah skor

2
2

4

. . .
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Kelas : I
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Tema : Kegiatan
Semester : II (dua)

Standar Kompetensi
4. Mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar
4.1 Membedakan gerak benda yang mudah bergerak dengan yang sulit bergerak melalui percobaan.

Indikator
• Membedakan bentuk benda yang mudah bergerak.
• Memperagakan cara menggerakkan benda.

Alokasi Waktu
6 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
1. Mampu menyebutkan bentuk benda.
2. Menentukan benda mudah bergerak dan tidak mudah bergerak.

B. Materi Pembelajaran
Energi dan kegunaannya

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

a) Guru meletakkan beberapa buku dan menatanya menjadi sebuah bidang miring.
b) Guru meminta beberapa peserta didik maju ke depan dan diminta membawa beberapa alat

tulis.
2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan kepada peserta didik yang lain nama-nama benda

dan bentuk benda yang dibawa teman mereka di depan kelas.
b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta peserta didik meletakkan benda yang mereka bawa pada bidang miring (telah
dibuat guru).

2) Peserta didik yang lain diminta menyebutkan apakah benda tersebut mudah bergerak atau
sulit bergerak.

3) Peserta didik diminta menyebutkan benda-benda di sekitar yang mudah bergerak.
4) Peserta didik diminta menyebutkan bentuk-bentuk benda yang mudah bergerak.
5) Peserta didik diminta membaca materi mengenai cara menggerakkan benda dalam buku materi.
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c. Kegiatan Penutup
1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang bersedia maju ke depan kelas.
2) Memberikan penghargaan kepada peserta didik dalam kelas yang telah bersedia melakukan

kegiatan pembelajaran bersama-sama.
3) Membimbing peserta didik menyimpulkan bentuk-bentuk benda yang mudah bergerak dan

sulit bergerak.
4) Uji kompetensi lisan

a) Sebutkan cara menggerakkan ayunan.
b) Sebutkan bentuk-bentuk benda yang mudah bergerak dan sulit bergerak.

2. Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: Peserta didik diminta mengingat kembali materi mengenai bentuk benda.
2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan peralatan sekolah apa saja yang mudah bergerak

dan sulit bergerak.
b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta peserta didik mengingat kembali materi mengenai cara-cara menggerakkan
benda.

2) Guru meminta satu persatu peserta didik maju ke depan kelas dan memperagakan gerakan-
gerakan yang diterangkan dalam buku materi.

3) Peserta didik diminta mencatat bentuk-bentuk benda di sekitar yang mudah bergerak dan cara
menggerakkannya.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang bersedia maju ke depan kelas.
2) Membimbing peserta didik menyimpulkan bahwa bentuk benda mempengaruhi geraknya.
3) Uji kompetensi lisan.

Sebutkan bentuk-bentuk benda di sekitar yang mudah bergerak.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Benda-benda di sekitar kelas

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

Tes unjuk kerja
2. Bentuk Instrumen

a. Identifikasi
b. Uji petik kerja prosedur

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen identifikasi

Tentukan bentuk benda berikut

Rubrik

1. Melakukan kegiatan seperti yang diminta
2. Ketepatan menentukan bentuk benda
3. Ketepatan menentukan mudah dan sulit

benda tersebut mampu bergerak

Jumlah skor

1
3
3

7

No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik
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b. Instrumen uji petik kerja prosedur
Peragakan cara menggerakkan benda-benda berikut.

Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

1. Melakukan kegiatan seperti yang diminta
2. Kesesuaian bentuk tubuh dengan cara

menggerakkan benda.

Jumlah skor

1
4

5

No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Kelas : I
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Tema : Kegiatan
Semester : II (dua)

Standar Kompetensi
4. Mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar
4.2 Mengidentifikasi penyebab benda bergerak (batere, per/pegas, dorongan tangan dan magnet)

Indikator
• Menjelaskan penyebab gerak.
• Menunjukkan batere, per/pegas, dorongan tangan, dan magnet sebagai sumber gerak.

Alokasi Waktu
6 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan penyebab gerak.
2. Menunjukkan sumber-sumber gerak.

B. Materi Pembelajaran
Energi dan kegunaannya

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi

a) Menggerakkan buku di atas meja dengan berbagai cara.
b) Menggerakkan meja di depan kelas.

2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan apa yang menyebabkan benda-benda tersebut
dapat bergerak.

b. Kegiatan Inti
1) Guru menyebutkan beberapa benda di dalam kelas. Selain itu peserta didik diminta menyebutkan

berbagai cara agar benda dapat bergerak.
2) Peserta didik diminta menyebutkan penyebab gerak yang terjadi pada benda-benda di sekitar

kelas.
3) Guru meminta peserta didik memperagakan cara-cara menggerakkan beberapa benda.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang bersedia maju ke depan kelas. Selain itu,

guru juga memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menjawab dengan benar.
2) Uji kompetensi lisan

a) Sebutkan benda-benda di sekitar kelas.
b) Apa yang dapat menggerakkan benda-benda tersebut?
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2. Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: Peserta didik diminta membayangkan bentuk-bentuk mainan mobil-mobilan yang
terdapat di rumah mereka.

2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan bagaimana cara mereka menggerakkan mainan
tersebut.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik membaca materi mengenai sumber energi gerak benda.
2) Guru menyebutkan beberapa benda yang dapat bergerak. Selain itu, peserta didik diminta

menyebutkan sumber energi geraknya.
3) Guru mengarahkan pengenalan berbagai sumber gerak suatu benda.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberikan penghargaan kepada peserta didik dalam kelas yang bersedia menjawab

pertanyaan-pertanyaan dengan benar.
2) Membimbing peserta didik menyimpulkan hubungan antara gerak dengan sumber geraknya.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Sebutkan sumber gerak jam dinding.
b) Sebutkan sumber gerak bola kaki.

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Benda-benda di sekitar kelas

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Tes tulis
b. Penugasan
c. Tes unjuk kerja

2. Bentuk Instrumen
a. Isian
b. Tugas rumah
c. Identifikasi

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen isian

Amati gambar berikut
Peragakanlah cara menggerakkan benda-benda tersebut.
Lengkapilah kalimat yang ada.

Kunci :

Skor : 8

d i p u k u l
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b. Instrumen identifikasi
Tentukan sumber energi benda-benda berikut dengan memberi tanda ✔ pada jawaban yang benar.

Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

1. Ketepatan memberikan tanda
2. Kesesuaian jawaban dengan alasan yang

diberikan
3. Melakukan kegiatan sesuai yang diminta

Jumlah skor

2
2

2

6

No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Kelas : I
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Tema : Gejala Alam
Semester : II (dua)

Standar Kompetensi
5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan musim) serta pengaruhnya terhadap kegiatan

manusia.

Kompetensi Dasar
5.1 Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan.

Indikator
Membuat gambar benda-benda langit yang dapat terlihat pada waktu siang dan malam hari.

Alokasi waktu
8 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Mengenali benda-benda langit baik pada waktu siang maupun malam hari.
2. Menggambar benda-benda langit yang terdapat pada siang maupun malam hari.

B. Materi Pembelajaran
Bumi dan Alam Semesta

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi: Peserta didik diminta mengamati keadaan langit melalui jendela kelas.
2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan apa yang mereka lihat di langit.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan keadaan langit pada siang hari.
2) Guru memberi pengertian dan penyebab kita tidak boleh memandang matahari secara langsung.
3) Guru meminta peserta didik untuk mencatat apa saja yang mereka amati sewaktu melihat

langit.
4) Guru mengarahkan nama-nama berbagai benda langit yang dapat diamati pada siang hari.

c. Kegiatan Penutup
1) Membimbing peserta didik menyimpulkan benda-benda langit yang dapat diamati pada siang

hari.
2) Uji kompetensi lisan

a) Sebutkan benda-benda langit yang dapat diamati pada siang hari.
b) Apakah benda-benda langit pada waktu siang sama ketika pada waktu malam hari?
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2. Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: Guru meminta peserta didik mengingat kembali benda-benda yang dapat diamati
pada siang hari.

2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan apa sebabnya tidak boleh melihat matahari secara
langsung.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta peserta didik mengamati kembali keadaan langit secara sekilas.
2) Guru meminta peserta didik menggambar keadaan langit yang mereka amati serta memberinya

warna.
3) Guru memberikan pemahaman bahwa langit pada siang hari nampak cerah dan awan, berwarna

putih karena terdapat matahari.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan pada gambar yang dihasilkan peserta didik.
2) Uji kompetensi lisan.

Bagaimana warna awan tersebut?

3. Pertemuan Ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: Guru memperlihatkan gambar keadaan langit pada malam hari.
2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan apa yang mereka lihat pada gambar tersebut.

b. Kegiatan Inti
1) Guru menanyakan kepada peserta didik, siapa diantara mereka yang pernah melihat langit

pada malam hari, dan memintanya bercerita di depan kelas.
2) Guru meminta peserta didik menyebutkan keadaan langit pada malam hari.
3) Guru meminta peserta didik untuk mencatat benda-benda langit pada malam hari di buku

tulisnya.
4) Guru meminta peserta didik untuk mengamati keadaan langit pada malam hari.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menjawab dengan benar dan berani

menceritakan keadaan langit pada malam hari di depan kelas.
2) Membimbing peserta didik menyimpulkan benda-benda langit yang dapat diamati pada malam

hari.
2) Uji kompetensi lisan.

Sebutkan benda-benda langit pada malam hari.

4. Pertemuan Keempat
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: Guru menanyakan apakah peserta didik sudah melakukan pengamatan langit pada
malam hari.

2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan benda-benda langit apa saja yang mereka lihat.
b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta peserta didik mengingat kembali benda-benda apa saja yang mereka lihat pada
malam hari.

2) Guru meminta peserta didik menggambar serta memberi warna keadaan langit pada malam
hari.

3) Guru memberikan pemahaman bahwa langit pada malam hari nampak gelap karena tidak ada
sinar matahari.

c. Kegiatan Penutup
1) Memberikan penghargaan pada gambar yang dihasilkan peserta didik.
2) Uji kompetensi lisan.

Benda-benda langit apa yang kalian gambar.
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5. Pertemuan Kelima
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: Peserta didik diminta berdiri dan menyanyikan lagu bintang kecil ciptaan Pak Dal.
2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan bagaimana ciri-ciri bintan yang terlihat pada malam

hari.
b. Kegiatan Inti

1) Guru menggambar pola-pola berbagai macam benda-benda langit.
2) Peserta didik diminta menggambar pola langit yang mereka sukai pada kertas tebal dan

berwarna.
3) Peserta didik diminta menggunting pola yang mereka buat dan merekatkannya pada kayu atau

digantung pada tali.
4) Guru menanyakan kepada peserta didik tempat mereka akan memajang karya yang telah

mereka buat.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberikan penghargaan kepada hasil karya peserta didik.
2) Meminta peserta didik untuk menunjukkan hasil karya mereka pada orang tua merka di rumah

E. Sumber Belajar
1. Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.
2. Kertas gambar
3. Krayon (pewarna)
4. Kertas tebal
5. Kayu/benang

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Tes unjuk kerja
b. Tes tulis

2. Bentuk Instrumen
a. Uji petik kerja prosedur dan produk
b. Isian

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen uji petik kerja prosedur dan produk

Gambarlah keadaan langit pada malam hari.

Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

1. Melakukan kegiatan seperti yang diminta
2. Kesesuaian bentuk benda-benda langit

yang digambar
3. Kerapian pewarnaan

Jumlah skor

1
2

2

5

No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik
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b. Instrumen uji petik kerja prosedur dan produk
Gambarlah benda langit yang kamu sukai

Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

c. Instrumen isian
Sebutkan benda-benda langit berikut dengan melengkapi huruf dalam kotak.
Benda langit yang cahayanya tampak berkedip pada malam hari namanya

Kunci :

Skor : 8

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

1. Melakukan kegiatan seperti yang diminta
2. Kesesuaian pola benda langit yang dibuat
3. Kerapian pengguntingan

Jumlah skor

1
5

6

No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik

b

b i n t a n g
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Kelas : I
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Tema : Gejala Alam
Semester : II (dua)

Standar Kompetensi
5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan musim) serta pengaruhnya terhadap kegiatan

manusia.

Kompetensi Dasar
5.2 Mengenal cuaca di sekitar kita

Indikator
Menceritakan tanda-tanda akan turunnya hujan.

Alokasi waktu
6 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
Mengenal keadaan cuaca.

B. Materi Pembelajaran
Bumi dan Alam Semesta

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi: Guru meminta peserta didik mengamati gambar Pak tani yang lari karena kehujanan

pada buku.
2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan apa saja tanda-tanda akan turunnya hujan.

b. Kegiatan Inti
1) Guru menanyakan kepada peserta didik keadaan langit pada saat terjadi hujan.
2) Peserta didik diminta berdiri dan menyanyikan lagu hujan ciptaan Ibu Sud bersama-sama.

           hujan
tik tik tik bunyi hujan
di atas genting airnya turun tidak terkira
cobalah tengok dahan dan ranting
pohon di kebun basah semua

3) Peserta didik diminta menyebutkan tanda-tanda akan turunnya hujan dan keadaan pada waktu
hujan berdasarkan lagu tersebut.

4) Guru mengarahkan jawaban peserta didik.
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c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberi penghargaan kepada peserta didik yang mau melakukan kegiatan pembelajaran

dengan baik.
2) Uji kompetensi lisan

a) Bagaimana keadaan tanah pada waktu hujan?
b) Apakah guntur itu?

2. Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: Peserta didik diminta mengamati gambar keadaan pada musim kemarau yang dibawa
guru.

2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan bagaimana tanda-tanda musim kemarau.
b. Kegiatan Inti

1) Peserta didik diminta menyebutkan tanda-tanda musim kemarau.
2) Guru mengarahkan jawaban peserta didik.

c. Kegiatan Penutup
1) Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menjawab dengan benar.
2) Uji kompetensi lisan.

Bagaimana keadaan tubuh ketika musim kemarau?

E. Sumber Belajar
Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Tes unjuk kerja
b. Tes tulis

2. Bentuk Instrumen
a. Identifikasi
b. Isian

3. Contoh Instrumen
a. Instrumen identifikasi

Amati keadaan langit ketika akan turun hujan kemudian lingkari keterangan yang sesuai.

Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

1. Melakukan kegiatan seperti yang diminta
2. Kesesuaian dan ketepatan menunjukkan

jawaban

Jumlah skor

1
3

4

No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik
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b. Contoh Isian
Sebutkan benda-benda langit berikut dengan melengkapi huruf dalam kotak.
Saat akan turun hujan tanah tampak

Kunci :

Skor : 8

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________

p

g e l a p
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .
Kelas : I
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Tema : Gejala Alam
Semester : II (dua)

Standar Kompetensi
5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan musim) serta pengaruhnya terhadap kegiatan

manusia.

Kompetensi Dasar
5.3 Membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan terhadap kegiatan manusia.

Indikator
Membandingkan ciri-ciri musim kemarau dan musim hujan pada lahan dan kegiatan manusia.

Alokasi waktu
4 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu:
1. Mengetahui pengaruh musim pada kegiatan manusia.
2. Melakukan kegiatan sesuai musimnya.

B. Materi Pembelajaran
Bumi dan Alam Semesta

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

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

2. Metode
a. Demonstrasi
b. Diskusi tanya jawab

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Motivasi: Peserta didik diminta mencermati gambar orang naik motor dan sedang kehujanan.
2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan apa yang mereka kenakan pada saat hujan agar

tidak kehujanan.
b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta peserta didik mengingat kembali keadaan ketika hujan.
2) Guru membimbing peserta didik untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang baik pada waktu

musim hujan maupun musim panas.
3) Guru memberikan tugas rumah untuk menanyakan kepada orang tua para peserta didik sebab-

sebab terjadinya banjir.
c. Kegiatan Penutup

1) Memberi penghargaan kepada peserta didik yang telah bersedia melakukan kegiatan
pembelajaran bersama-sama.

2) Uji kompetensi lisan
a) Apa yang sebaiknya kalian bawa saat musim hujan?
b) Baju apa yang sebaiknya kalian kenakan saat musim kemarau?
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2. Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi: Guru meminta peserta didik mencermati cerita guru mengenai kegiatan Pak tani
selama musim hujan.

2) Pengetahuan Prasyarat: Ajukan pertanyaan apakah kegiatan Pak tani pada musim kemarau
sama dengan kegiatan saat musim hujan.

b. Kegiatan Inti
1) Guru meminta kepada salah seorang peserta didik menceritakan kembali kegiatan Pak tani

pada waktu musim hujan.
2) Guru memberi pengarahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada musim hujan dan musim

kemarau.
3) Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan kembali kegiatan-kegiatan manusia pada musim

hujan dan musim kemarau.
c. Kegiatan Penutup

1) Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang bersedia maju ke depan kelas.
2) Guru mengarahkan peserta didik menyimpulkan bahwa keadaan cuaca mempengaruhi kegiatan

manusia.
3) Uji kompetensi lisan.

a) Bagaimana kegiatan manusia pada musim hujan?
b) Apa manfaat air hujan pada musim hujan serta manfaat sinar matahari pada musim

kemarau?

E. Sumber Belajar
Buku IPA Seri Tematik Kelas I SD dan MI, Sri Lestari, dkk.

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian

a. Penugasan
b. Tes unjuk kerja

2. Bentuk Instrumen
a. Tugas rumah
b. Identifikasi

3. Contoh Instrumen
a. Tugas rumah

Tanyakan kepada orang tuamu mengapa banjir dapat terjadi.
Kunci:
Banjir dapat terjadi karena banyak sampah yang menyumbat saluran air dan tidak ada pohon-pohon
yang dapat menyerap air hujan.
Skor: 8

b. Instrumen Identifikasi
Coba tebak pada musim apa Pak Pandu mengolah tanahnya.

Rubrik

NA (Nilai Akhir): 
Jumlah skor perolehan peserta didik

Jumlah skor maksimum  × 100

1. Melakukan kegiatan seperti yang diminta
2. Ketepatan menentukan dan meng-

identifikasi kegiatan manusia dan musim
yang sesuai.

3. Kesesuaian mengemukakan alasan

Jumlah skor

1
3

3

7

No. Aspek Skor Maksimum Skor Perolehan Peserta Didik
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________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________


