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PRAKATA 
 

Assalamu’alaikum wr wb, 
Alhamdulillah segala puji dan syukur atas segala karunia-Nya 

sehingga buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah 
ditentukan. Selain itu tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan 
kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pembawa 
peradaban manusia hingga saat ini. Tidak lupa penulis ucapkan 
terimakasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Telaah Kurikulum Dr. 
Mohamad Agung Rokhimawan, M.Pd., serta teman-teman PGMI A 
semester III angkatan 2018, yang senantiasa membantu penulis dalam 
perancangan buku yang berjudul “TELAAH KURIKULUM DAN 
PERENCANAAN PEMBELAJARAN MI/SD JILID 1” 

Buku ini berisi tentang Analisis Kompetensi Inti dan Kompetensi 
Dasar kelas 1 buku Tematik, Penyusunan Indikator pada setiap KI dan 
KD, Analisis Indikator, dan Penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Buku ini sangat cocok untuk para mahasiswa jurusan 
keguruan karena sebagai mahasiswa jurusan keguruan pastinya tak 
lengkap jika tidak membahas tentang kurikulum. Maka dari itu, buku ini 
dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan untuk para 
mahasiswa jurusan keguruan. 

Buku ini secara eksplisit membahas Telaah Kurikulum 2013 kelas 1 
MI/SD. Adapun pembahasan untuk kelas yang lain akan dibahas lebih 
lanjut didalam Jilid berikutnya. Penulis berharap semoga buku ini dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, terutama para calon 
pendidik di Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar di seluruh Indonesia.  
Wassalamu’alaikum wr wb  
 
 
 

Yogyakarta, 26 Desember 2019 
 

Penulis, 
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BAB I 
MENYUSUN KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 

 
A. KOMPETENSI INTI 

Kompetensi Inti mencakup empat kompetensi, yaitu (1) 
kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan 
(4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses 
pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual,  yaitu “Menerima dan 
menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan 
Kompetensi Sikap Sosial,  yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi 
tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect 
teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah 
dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta 
kebutuhan dan kondisi peserta didik. 

Rumusan kompetensi pengetahuan dan keterampilan diambil 
dari penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 
yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran 
berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 
guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih 
lanjut. 

Tabel 1 : Kompetensi Inti 
Kompetensi Inti Sikap 
Spiritual 

1. Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang dianutnya. (A1) 

Kompetensi Inti Sikap 
Sosial 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, teman, 
dan guru. (A3) 

Kompetensi Inti 
Pengetahuan (Kognitif) 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
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kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. (C3) 

Kompetensi Inti 
Keterampilan 
(Psikomotorik) 

4. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. (P3) 

 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
Kompetensi Dasar merupakan menjabaran dari kompetensi 

inti. Dimana hakikatnya untuk mencapai kompetensi inti. Muatan 
kompetensi dasar sesuai dengan kompetensi inti yang meliputi 
kognitif dan psikomotorik. 

 
Tabel 2 : Kompetensi Dasar Muatan Bahasa Indonesia 

 
Pengetahuan (Kognitif) Keterampilan (Psikomotorik) 
3.1 Menjelaskan kegiatan 
persiapan membaca 
permulaan (cara duduk 
wajar dan baik, jarak 
antara mata dan buku, cara 
memegang buku, cara 
membalik halaman buku, 
gerakan mata dari kiri ke 
kanan, memilih tempat 
dengan cahaya yang 
terang, dan etika membaca 
buku) dengan cara yang 
benar. (C2) 

4.1 Mempraktikkan kegiatan 
persiapan membaca permulaan 
(duduk wajar dan baik, jarak antara 
mata dan buku, cara memegang 
buku, cara membalik halaman buku, 
gerakan mata dari kiri ke 
kanan,memilih tempat dengan 
cahaya yang terang) dengan benar. 
(P3) 

3.2 Mengemukakan 
kegiatan persiapan 
menulis permulaan (cara 

4.2 Mempraktikkan kegiatan 
persiapan menulis permulaan (cara 
duduk, cara memegang pensil, cara 
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duduk, cara memegang 
pensil, cara menggerakkan 
pensil, cara meletakkan 
buku, jarak antara mata 
dan buku, pemilihan 
tempat dengan cahaya 
yang terang) yang benar 
secara lisan. (C1) 

meletakkan buku, jarak antara mata 
dan buku, gerakan tangan atas-
bawah, kiri-kanan, latihan pelenturan 
gerakan tangan dengan gerakan 
menulis di udara/pasir/ meja, 
melemaskan jari dengan mewarnai, 
menjiplak, menggambar, membuat 
garis tegak, miring, lurus, dan 
lengkung, menjiplak berbagai bentuk 
gambar, lingkaran, dan bentuk huruf 
di tempat bercahaya terang) dengan 
benar. (P3) 

3.3 Menguraikan 
lambang bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata 
bahasa Indonesia atau 
bahasa daerahatau bahasa 
daerah. (C2) 

4.3 Melafalkan bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia atau bahasa daerah. (C1) 

3.4 Menentukan kosakata 
tentang anggota tubuh dan 
pancaindra serta 
perawatannya melalui teks 
pendek (berupa gambar, 
tulisan, slogan sederhana, 
dan/atau syair lagu) dan 
eksplorasi lingkungan. 
(C3) 

4.4 Menyampaikan penjelasan 
(berupa gambar dan tulisan) tentang 
anggota tubuh dan panca indera serta 
perawatannya menggunakan 
kosakata bahasa Indonesia dengan 
bantuan bahasa daerah secara lisan 
dan/atau tulis. (P3) 

3.5 Mengenal kosakata 
tentang cara memelihara 
kesehatan melalui teks 
pendek (berupa gambar, 
tulisan, dan slogan 
sederhana) dan/atau 
eksplorasi lingkungan. 
(C1) 

4.5 Mengemukakan penjelasan 
tentang cara memelihara kesehatan 
dengan pelafalan kosakata Bahasa 
Indonesia yang tepat dan dibantu 
dengan bahasa daerah. (P3) 
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3.6 Menguraikan 
kosakata tentang berbagai 
jenis benda di lingkungan 
sekitar melalui teks 
pendek (berupa gambar, 
slogan sederhana, tulisan, 
dan/atau syair lagu) 
dan/atau eksplorasi 
lingkungan. (C2) 

4.6 Menggunakan kosakata bahasa 
Indonesia dengan ejaan yang tepat 
dan dibantu dengan bahasa daerah 
mengenai berbagai jenis benda di 
lingkungan sekitar dalam teks tulis 
sederhana. (P2) 

3.7 Menentukan kosakata 
yang berkaitan dengan 
peristiwa siang dan malam 
melalui teks pendek 
(gambar, tulisan, dan/atau 
syair lagu) dan/atau 
eksplorasi lingkungan. 
(C3) 

4.7 Menyampaikan penjelasan 
dengan kosakata Bahasa Indonesia 
dan dibantu dengan bahasa daerah 
mengenai peristiwa siang dan malam 
dalam teks tulis dan gambar. (P1) 

3.8 Merinci ungkapan 
penyampaian terima kasih, 
permintaan maaf, tolong, 
dan pemberian pujian, 
ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan 
tulisan yang dapat dibantu 
dengan kosakata bahasa 
daerah. (C4) 

4.8 Mempraktikan ungkapan terima 
kasih, permintaan maaf, tolong, dan 
pemberian pujian, dengan 
menggunakan bahasa yang santun 
kepada orang lain secara lisan dan 
tulis. (P3) 

3.9 Merinci kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orang 
di tempat tinggalnya 
secara lisan dan tulis yang 
dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 
(C4) 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, dan orang-
orang di tempat tinggalnya secara 
sederhana dalam bentuk lisan dan 
tulis. (P2) 
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3.10 Menguraikan 
kosakata hubungan 
kekeluargaan melalui 
gambar/bagan silsilah 
keluarga dalam bahasa 
Indonesia atau bahasa 
daerah. (C2) 

4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/bagan 
silsilah keluarga. (P2) 

3.11 Mencermati puisi 
anak/syair lagu (berisi 
ungkapan kekaguman, 
kebanggaan, hormat 
kepada orang tua, kasih 
sayang, atau persahabatan) 
yang diperdengarkan 
dengan tujuan untuk 
kesenangan. (C2) 

4.11 Melisankan puisi anak atau 
syair lagu (berisi ungkapan 
kekaguman, kebanggaan, hormat 
kepada orang tua, kasih sayang, atau 
persahabatan) sebagai bentuk 
ungkapan diri. (P2) 

 
Tabel 3 : Kompetensi Dasar Muatan Matematika 

 
Kompetensi Dasar 

Pengetahuan 
Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.1 Menjelaskan makna 
bilangan cacah sampai 
dengan 99 sebagai banyak 
anggota suatu kumpulan 
objek. (C2) 

4.1 Menyajikan bilangan cacah 
sampai dengan 99 yang bersesuaian 
dengan banyak anggota kumpulan 
objek yang disajikan. (P3) 

3.2 Menjelaskan bilangan 
sampai dua angka dan 
nilai tempat penyusun 
lambang bilangan 
menggunakan kumpulan 
benda konkret serta cara 
membacanya. (C2) 

4.2 Menuliskan lambang bilangan  
sampai dua angka yang menyatakan 
banyak anggota suatu kumpulan 
objek dengan ide nilai tempat. (C1) 

3.3 Membandingkan dua 
bilangan sampai dua 
angka menggunakan 
kumpulan benda- benda 
konkret. (C2) 

4.3 Mengurutkan bilangan-bilangan 
sampai dua angka dari bilangan 
terkecil ke bilangan terbesar atau 
sebaliknya  dengan menggunakan 
kumpulan benda-benda konkret. (C1) 
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Tabel 4 : Kompetensi Dasar Muatan Pendidikan Kewarganegaraan 

3.4 Menjelaskan dan 
melakukan penjumlahan 
dan pengurangan bilangan 
yang melibatkan bilangan 
cacah sampai dengan 99 
dalam kehidupan sehari-
hari serta mengaitkan 
penjumlahan dan 
pengurangan. (C2) dan 
(C3) 

4.4 Menyelesaikan masalah 
kehidupan sehari-hari yang berkaitan 
dengan  penjumlahan dan 
pengurangan bilangan  yang 
melibatkan bilangan cacah sampai 
dengan 99. (P4) 

3.5 Mengenal pola 
bilangan yang berkaitan 
dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan 
atau lainnya. (C1) 

4.5 Memprediksi dan membuat 
pola bilangan yang berkaitan dengan 
kumpulan benda/gambar/gerakan 
atau lainnya. (P3) dan (P3) 

3.6 Mengenal bangun 
ruang dan bangun datar 
dengan menggunakan 
berbagai benda konkret. 
(C1) 

4.6 Mengelompokkan bangun ruang 
dan bangun datar berdasarkan sifat 
tertentu dengan menggunakan 
berbagai benda konkret. (C2) 

3.7 Mengidentifikasi 
bangun datar yang dapat 
disusun membentuk pola 
pengubinan. (C1) 

4.7 Menyusun bangun-bangun datar 
untuk membentuk pola pengubinan. 
(P3) 

3.8 Mengenal dan 
menentukan panjang dan 
berat dengan satuan tidak 
baku menggunakan 
benda/situasi konkret. 
(C2) dan (C2) 

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam  satuan tidak baku 
dengan menggunakan benda/situasi 
konkret. (P3) 

3.9 Membandingkan 
panjang, berat, lamanya 
waktu, dan suhu  
menggunakan benda/ 
situasi konkret. (C2) 

4.9 Mengurutkan benda/kejadian/ 
keadaan berdasarkan panjang, berat, 
lamanya waktu, dan suhu. (P3) 
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Kompetensi Dasar 

Pengetahuan 
Kompetensi Dasar Keterampilan 

3.1 Mengenal simbol sila-
sila Pancasila dalam 
lambing negara “Garuda 
Pancasila”. (C1) 

4.1 Menceritakan simbol-simbol 
sila Pancasila pada Lambang Garuda 
sila Pancasila. (P2) 

3.2 Mengidentifikasi 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan seharihari di 
rumah. (C1) 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. (P2) 

3.3 Mengidentifikasi 
keberagaman karateristik 
individu di rumah. (C1) 

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam keberagaman 
kehidupan individu di rumah. (P2) 

3.4 Mengidentifikasi 
bentuk kerjasama dalam 
keberagaman di rumah. 
(C1) 

4.4 Menceritakan pengalaman 
kerjasama dalam keberagaman di 
rumah. (P2) 
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BAB II 
PENYUSUNAN INDIKATOR 

 
Menyusun indikator muatan Bahasa Indonesia. 
Kompetensi dasar yang terdiri dari aspek kognitif dan psikomotorik. 
  

Tabel 5 : Penyusun Indikator Muatan Bahasa Indonesia 
 
3.1 Menjelaskan kegiatan 
persiapan membaca permulaan 
(cara duduk wajar dan baik, jarak 
antara mata dan buku, cara 
memegang buku, cara membalik 
halaman buku, gerakan mata dari 
kiri ke kanan, memilih tempat 
dengan cahaya yang terang, dan 
etika membaca buku) dengan cara 
yang benar. (C2) 

3.1.1 Siswa dapat menemukenali 
tentang membaca permulaan (C1) 

3.1.2 Siswa dapat memberi 
definisi tentang membaca 
permulaan (C1) 

3.1.3 Siswa dapat menjelaskan 
tentang membaca permulaan (C2) 

3.1.4 Siswa dapat memperagakan 
cara membaca permulaan dengan 
benar (C3) 

3.1.5 Siswa dapat mengingat 
kembali cara membaca permulaan 
dengan cara yang benar (C1) 

3.2 Mengemukakan kegiatan 
persiapan menulis permulaan (cara 
duduk, cara memegang pensil, 
cara menggerakkan pensil, cara 
meletakkan buku, jarak antara 
mata dan buku, pemilihan tempat 
dengan cahaya yang terang) yang 
benar secara lisan. (C1) 

3.2.1 Siswa dapat mengingat 
kembali cara memegang pensil 
yang benar (C1) 

3.2.2 Siswa dapat memberi 
contoh cara memegang pensil 
yang benar (C2) 

3.2.3 Siswa dapat memperagakan 
cara memegang pensil yang benar 
(C3) 

3.2.4 Siswa dapat menemukenali 
cara menggerakkan pensil yang 
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benar (C1) 

3.2.5 Siswa dapat memperagakan 
cara menggerakkan pensil dengan 
benar (C3) 

3.2.6 Siswa dapat mengingat 
kembali cara menggerakkan 
pensil yang benar dan baik (C1) 

3.3 Menguraikan lambang bunyi 
vokal dan konsonan dalam kata 
bahasa Indonesia atau bahasa 
daerahatau bahasa daerah. (C2) 

3.3.1 Siswa dapat menunjukkan 
lambang bunyi vokal dalam tata 
bahasa Indonesia (C2) 

3.3.2 Siswa dapat menunjukkan 
lambang bunyi vokal dalam tata 
bahasa daerah (C2) 

3.3.3 Siswa dapat menunjukkan 
lambang bunyi konsonan dalam 
tata bahasa Indonesia (C2) 

3.3.4 Siswa dapat menunjukkan 
lambang bunyi konsonan dalam 
tata bahasa Daerah (C2) 

3.3.5 Siswa dapat membedakan 
lambang bunyi vokal dan 
konsonan (C2) 

3.4 Menentukan kosakata tentang 
anggota tubuh dan pancaindra 
serta perawatannya melalui teks 
pendek (berupa gambar, tulisan, 
slogan sederhana, dan/atau syair 
lagu) dan eksplorasi lingkungan. 
(C3) 

3.4.1 Siswa dapat memberi 
contoh kosakata tentang anggota 
tubuh dan pancaindra serta 
perawatannya melalui teks pendek 
(berupa gambar, tulisan, slogan 
sederhana, dan/atau syair lagu) dan 
eksplorasi lingkungan (C2) 

3.4.2 Siswa dapat menjelaskan 
anggota tubuh dan pancaindra 
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serta perawatannya melalui teks 
pendek (berupa gambar, tulisan, 
slogan sederhana, dan/atau syair 
lagu) dan eksplorasi lingkunga 
(C2) 

3.4.3 Siswa dapat menceritakan 
kembali anggota tubuh dan 
pancaindra serta perawatannya 
melalui teks pendek (berupa 
gambar, tulisan, slogan sederhana, 
dan/atau syair lagu) dan eksplorasi 
lingkungan (C2) 

3.4.4 Siswa dapat melengkapi. 
teks cerita pendek anggota tubuh 
dan pancaindra serta perawatannya 
(C3) 

3.4.5 Siswa dapat 
menghubungkan  teks cerita 
pendek tentang eksporasi 
lingkungan (C3) 

3.5 Mengenal kosakata tentang 
cara memelihara kesehatan 
melalui teks pendek (berupa 
gambar, tulisan, dan slogan 
sederhana) dan/atau eksplorasi 
lingkungan. (C1) 

3.5.1 Siswa dapat memberi 
definisi kosa kata tentang cara 
memelihara kesehatan melalui teks 
pendek (C2) 

3.5.2 Siswa dapat menjelaskan 
kosa kata melalui teks pendek 
(dalam bentuk gambar atau 
slogan) atau eksplorasi lingkungan 
(C2) 

3.5.3 Siswa dapat menganalisis 
kosa kata yang berhubungan 
dengan memelihara lingkungan 
menggunakan teks dan gambar 
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(C4) 

3.5.4 Siswa dapat membuat 
contoh teks pendek tentang 
memelihara lingkungan dengan 
menggunakan gambar atau slogan 
(C2) 

3.5.5 Siswa dapat menuliskan 
kalimat yang mengandung kosa 
kata dalam bentuk teks pendek 
(C1) 

 

3.6 Menguraikan kosakata 
tentang berbagai jenis benda di 
lingkungan sekitar melalui teks 
pendek (berupa gambar, slogan 
sederhana, tulisan, dan/atau syair 
lagu) dan/atau eksplorasi 
lingkungan. (C2) 

3.6.1 Siswa dapat menyebutkan 
pelafalan kosa kata dengan benar  
(C1) 

3.6.2 Siswa dapat menemukenali 
kosa kata tentang berbagai jenis 
benda di lingkungan sekitar 
melalui teks pendek (C1) 

3.6.3 Siswa dapat menunjukkan 
kosa kata yang tepat  

3.6.4 Siswa dapat memberi contoh 
kosa kata bahasa indonesia  (C2) 

3.6.5 Siswa dapat menunjukkan 
kosa kata dari gambar (C2) 

3.6.6 siswa dapat menunjukkan 
kosa kata yang terdapat pada syair 
lagu  (C2) 

3.7 Menentukan kosakata yang 
berkaitan dengan peristiwa siang 
dan malam melalui teks pendek 
(gambar, tulisan, dan/atau syair 

3.7.1 Siswa dapat menyebutkan 
kosakata yang berhubungan 
dengan peristiwa malam hari (C1) 

3.7.2 Siswa dapat menyebutkan 
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lagu) dan/atau eksplorasi 
lingkungan. (C3) 

kosakata yang berhubungan 
dengan peristiwa siang hari (C1) 

3.7.3 Siswa dapat memberi 
contoh permainan yang dapat 
dilakukan disiang hari (C2) 

3.7.4 Siswa dapat menuliskan 
kalimat yang mengandung 
kosakata yang berhubungan 
dengan peristiwa siang hari (C1) 

3.7.5 Siswa dapat membedakan 
peristiwa siang dan malam (C2) 

3.8 Merinci ungkapan 
penyampaian terima kasih, 
permintaan maaf, tolong, dan 
pemberian pujian, ajakan, 
pemberitahuan, perintah, dan 
petunjuk kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang santun 
secara lisan dan tulisan yang dapat 
dibantu dengan kosakata bahasa 
daerah. (C4) 

3.8.1 siswa diminta untuk 
membaca teks percakapan (C1) 

3.8.2 siswa diminta untuk 
menunjukkan ungkapan 
terimakasih, permintaan maaf dan 
minta tolong pada teks percakapan 
(C2) 

3.8.3 siswa diminta menulis 
ungkapan minta tolong, 
permintaan maaf dan terimakasih 
yang terdapat pada bacaan (C1) 

3.8.4 siswa diminta menelaah teks 
percakapan (C4) 

3.8.5 siswa dapat memberi 
contoh teks percakapan  yang 
didalamnya memuat ungkapan 
terimakasih permintaan maaf dan 
minta tolong (C2) 

3.9 Merinci kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orang di 

3.9.1. Siswa dapat 
mendefinisikan ungkapan 
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tempat tinggalnya secara lisan dan 
tulis yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. (C4) 

perkenalan. (C1) 

3.9.2. Siswa dapat memberi 
contoh ungkapan perkenalan. (C2) 

3.9.3. Siswa dapat menceritakan 
hari pertama masuk sekolah pada 
orang tua (C2) 

3.9.4. Siswa dapat 
memperagakan contoh ungkapan 
perkenalan di lingkungan bermain. 
(C3) 

3.9.5. Siswa dapat merinci 
ungkapan perkenalan dengan jelas. 
(C4) 

3.10 Menguraikan kosakata 
hubungan kekeluargaan melalui 
gambar/bagan silsilah keluarga 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah. (C2) 

3.10.1 Siswa dapat 
mengidentifikasi gambar / bagan 
silsilah keluarga dengan tepat (C2) 

3.10.2 Siswa dapat menyebutkan 
kosa kata dalam hubungan 
kekeluargaan dengan benar (C2) 

3.10.3 Siswa dapat menuliskan 
kosa kata hubungan kekeluargaan 
dalam bahasa indonesia atau 
bahasa daerah (C1) 

3.10.4 Siswa dapat 
mengemukenali kosa kata dalam 
kekeluargaan dengan benar (C1) 

3.10.5 Siswa dapat menguraikan 
kosa kata hubungan kekeluargaan 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah dengan cermat (C4) 

3.11 Mencermati puisi anak/syair 3.11.1 Siswa dapat menjelaskan 



  

14 
 

lagu (berisi ungkapan kekaguman, 
kebanggaan, hormat kepada orang 
tua, kasih sayang, atau 
persahabatan) yang 
diperdengarkan dengan tujuan 
untuk kesenangan. (C2) 

pengertian puisi/syair lagu. (C2) 

3.11.2 Siswa dapat menceritakan 
kekaguman tentang yang telah 
dilihat dalam kegiatan sehari hari. 
(C2) 

3.11.3 Siswa dapat memberi 
contoh kekaguman, kebanggaan, 
hormat kepada orang tua, kasih 
sayang,atau persahabatan. (C2) 

3.11.4 Siswa dapat menunjukkan 
bentuk puisi anak / syair lagu (C2) 

3.11.5 Siswa dapat menerangkan 
tentang puisi anak / syair lagu. 
(C23) 

4.1 Mempraktikkan kegiatan 
persiapan membaca permulaan 
(duduk wajar dan baik, jarak 
antara mata dan buku, cara 
memegang buku, cara membalik 
halaman buku, gerakan mata dari 
kiri ke kanan,memilih tempat 
dengan cahaya yang terang) 
dengan benar. (P3) 

4.1.1 Siswa dapat 
mempersiapkan cara duduk yang 
benar (P1) 

4.1.2 Siswa dapat melakukan cara 
duduk yang benar (P2) 

4.1.3 Siswa dapat 
mempraktekkan cara duduk yang 
benar (P3) 

4.1.4 Siswa dapat mengerjakan 
cara duduk yang benar (P3) 

4.1.5 Siswa dapat memposisikan 
cara duduk yang benar (P3) 

4.2 Mempraktikkan kegiatan 
persiapan menulis permulaan (cara 
duduk, cara memegang pensil, 
cara meletakkan buku, jarak antara 
mata dan buku, gerakan tangan 

4.2.1 Siswa dapat 
mempersiapkan cara memegang 
pensil yang benar (P2) 

4.2.2 Siswa dapat memposisikan 
cara memegang pensil dengan 
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atas-bawah, kiri-kanan, latihan 
pelenturan gerakan tangan dengan 
gerakan menulis di udara/pasir/ 
meja, melemaskan jari dengan 
mewarnai, menjiplak, 
menggambar, membuat garis 
tegak, miring, lurus, dan lengkung, 
menjiplak berbagai bentuk 
gambar, lingkaran, dan bentuk 
huruf di tempat bercahaya terang) 
dengan benar. (P3) 

benar (P3) 

4.2.3 Siswa dapat melakukan cara 
memegang pensil dengan benar 
(P2) 

4.2.4 Siswa dapat mempraktekan 
cara memegang pensil dengan 
benar (P3) 

4.2.5 Siswa dapat menunjukkan 
cara memegang pensil yang benar  
(P3) 

4.3 Melafalkan bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia atau bahasa daerah. (C1) 

4.3.1 Siswa dapat menyebutkan 
bunyi vokal dalam tata bahasa 
Indonesia  (P3) 

4.3.2 Siswa dapat menyebutkan 
bunyi vokal dalam tata bahasa 
daerah (P3) 

4.3.3 Siswa dapat menyebutkan 
bunyi konsonan dalam tata bahasa 
Indonesia (P3) 

4.3.4 Siswa dapat menyebutkan 
bunyi konsonan dalam tata bahasa 
daerah (P3) 

4.3.5 Siswa dapat 
mempraktekkan bunyi vokal 
(P3) 

4.3.6 Siswa dapat 
mempraktekkan bunyi konsonan 
(P3) 

4.4 Menyampaikan penjelasan 
(berupa gambar dan tulisan) 

4.4.1 Siswa dapat menjelaskan 
secara lisan tentang  tentang 
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tentang anggota tubuh dan panca 
indera serta perawatannya 
menggunakan kosakata bahasa 
Indonesia dengan bantuan bahasa 
daerah secara lisan dan/atau tulis. 
(P3) 

anggota tubuh dan pancaindra 
serta  perawatannya dengan 
menggunakan bahasa Indonesia 
(P3) 

4.4.2 Siswa dapat menuliskan 
kembali terkait dengan informasi 
penjelasan (berupa gambar dan 
tulisan tentang anggota tubuh dan 
pancaindra serta  perawatannya 
dengan menggunakan bahasa 
Indonesia (P2) 

4.4.3 Siswa dapat menjodohkan 
tentang penjelasan (berupa gambar 
dan tulisan tentang anggota tubuh 
dan pancaindra serta perawatannya 
(P3) 

4.4.4 Siswa dapat memberi 
contoh tulisan tentang anggota 
tubuh dan pancaindra serta 
perawatannya  (P1) 

4.4.5 Siswa dapat menunjukkan 
teks bacaan yang berkaitan dengan 
teks anggota tubuh dan panca 
indera (P1) 

4.5 Mengemukakan penjelasan 
tentang cara memelihara kesehatan 
dengan pelafalan kosakata Bahasa 
Indonesia yang tepat dan dibantu 
dengan bahasa daerah. (P3) 

4.5.1 Siswa dapat menjelaskan 
tentang cara memelihara kesehatan 
dengan pelafalan kosakata Bahasa 
Indonesia yang tepat dan dibantu 
dengan bahasa daerah (P3) 

4.5.2 Siswa dapat menerapkan 
tentang memelihara kesehatan 
dengan pelafalan kosakata Bahasa 
Indonesia yang tepat dan dibantu 
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dengan bahasa daerah (P2) 

4.5.3 Siswa dapat membuat 
contoh teks tentang kesehatan 
dengan pelafalan kosakata bahasa 
indonesia yang tepat dan dibantu 
dengan bahasa daerah (P2) 

4.5.4 Siswa dapat mempraktekan 
pelafalan kosakata bahasa 
indonesia yang tepat dan dibantu 
dengan bahasa daerah(P3) 

4.5.5 Siswa dapat 
mempraktikkan ke dalam 
kehidupan sehari hari tentang cara 
memelihara kesehatan dengan 
pelafalan kosakata Bahasa 
Indonesia yang tepat dan dibantu 
dengan bahasa daerah (P3) 

4.6 Menggunakan kosakata 
bahasa Indonesia dengan ejaan 
yang tepat dan dibantu dengan 
bahasa daerah mengenai berbagai 
jenis benda di lingkungan sekitar 
dalam teks tulis sederhana. (P2) 

4.6.1 Siswa dapat menerapkan 
kosa kata yang tepat (P2) 

4.6.2 Siswa dapat menggunakan 
kosa kata bahasa Indonesia sesuai 
konteks (P3) 

4.6.3 Siswa dapat 
mempresentasikan hasil kosa 
kata yang di dapat dari gambar 
(P2) 

4.6.4 Siswa dapat 
mempresentasikan kosa kata 
yang didapat dari syair lagu (P2) 

4.6.5 Siswa dapat membedakan 
kosa kata yang tepat dan tidak 
tepat  (P1) 
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4.7 Menyampaikan penjelasan 
dengan kosakata Bahasa Indonesia 
dan dibantu dengan bahasa daerah 
mengenai peristiwa siang dan 
malam dalam teks tulis dan 
gambar. (P1) 

4.7.1 Siswa dapat membuat 
pohon bintang  kosakata yang 
berhubungan dengan peristiwa 
malam hari (P2) 

4.7.2 Siswa dapat menunjukkan 
kosakata dengan gambar yang 
berhubungan dengan peristiwa 
siang hari (P3) 

4.7.3 Siswa dapat menerapkan 
permainan yang dapat dilakukan 
disiang hari (P2) 

4.7.4 Siswa dapat menyalin 
kalimat yang berhubungan dengan 
kosakata peristiwa siang hari 
dengan menggunakan huruf tegak 
bersambung (P1) 

4.7.5 Siswa dapat 
mempresentasikan perbedaan 
peristiwa siang dan malam (P2) 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa yang 
santun kepada orang lain secara 
lisan dan tulis. (P3) 

4.8.1 siswa dapat melengkapi teks 
percakapan dengan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf atau 
minta tolong (P3) 

4.8.2 siswa dapat menunjukkan 
ungkapan terimakasih, permintaan 
maaf dan minta tolong (P1) 

4.8.3 siswa dapat membuat 
percakapan yang didalamnya 
terdapat kalimat ungkapan 
terimakasih, permintaan maaf dan 
minta tolong (P3) 

4.8.4 siswa dapat menunjukkan 
kalimat yang terdapat ungkapan 



  

19 
 

terimakasih, permintaan maaf dan 
permintaan tolong yang terdapat 
pada teks yang sudah dibuat (P1) 

4.8.5 siswa dapat melakukan 
percakapan yang sudah dibuat 
dengan teman sebangkunya (P2) 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, dan 
orang-orang di tempat tinggalnya 
secara sederhana dalam bentuk 
lisan dan tulis. (P2) 

 4.9.1. Siswa dapat 
menirukan contoh ungkapan 
perkenalan. (P1) 

4.9.2. Siswa dapat  menggunakan 
ungkapan perkenalan di 
lingkungan bermain saat bertemu 
teman baru. (P2) 

4.9.3. Siswa dapat memainkan 
contoh ungkapan perkenalan 
dengan bahasa sehari-hari. (P5) 

4.9.4. Siswa dapat beradaptasi 
dengan lingkungan bermain. (P4) 

4.9.5. Siswa dapat menggunakan 
ungkapan perkenalan dengan baik 
dan benar saat bertemu keluarga 
baru. (P2) 

4.10 Menggunakan kosakata 
yang tepat dalam percakapan 
tentang hubungan kekeluargaan 
dengan menggunakan bantuan 
gambar/bagan silsilah keluarga. 
(P2) 

4.10.1 Siswa dapat membuat teks 
percakapan dengan kosa kata yang 
tepat (P2) 

4.10.2 Siswa dapat menggunakan 
bantuan gambar / bagan silsilah 
keluarga dalam percakapan (P2) 

4.10.3 Siswa dapat 
mempraktekkan percakapan 
tentang hubungan kekeluargaan 
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dengan baik (P3) 

4.10.4 Siswa dapat merangkaikan 
percakapan tentang hubungan 
kekeluargaan secara sistematis 
(P4) 

4.10.5 Siswa dapat 
menyelesaikan teks percakapan 
dengan bantuan gambar / bagan 
silsilah keluarga (P3) 

4.11 Melisankan puisi anak atau 
syair lagu (berisi ungkapan 
kekaguman, kebanggaan, hormat 
kepada orang tua, kasih sayang, 
atau persahabatan) sebagai bentuk 
ungkapan diri. (P2) 

4.11.1 Siswa dapat menunjukkan 
bentuk dari puisi / syair lagu 
sebagai ungkapan diri (P3) 

4.11.2 Siswa dapat melengkapi 
puisi atau syair lagu yang rumpang 
sesuai ketepatan keterkaitan kata. 
(P3) 

4.11.3 Siswa dapat 
mempraktikkan dalam  membaca 
puisi syair lagu. (P3) 

4.11.4 Siswa dapat mengerjakan 
soal yang terkait dengan puisi 
/syair lagu sebagai ungkapan diri. 
(P3) 

4.11.5 Siswa dapat membuat puisi 
atau syair lagu sederhana sebagai 
ungkapan diri. (P2) 

 
Penyusunan indikator muatan Matematika. 
Kompetensi dasar yang terdiri dari aspek kognitif dan psikomotorik. 
 

Tabel 6 : Penyusun Indikator Muatan Matematika 
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3.1 Menjelaskan makna bilangan 
cacah sampai dengan 99 sebagai 
banyak anggota suatu kumpulan 
objek. (C2) 

3.1.1. Siswa dapat menjelaskan 
definisi bilangan asli 1-99 (C2) 

3.1.2. Siswa dapat menghitung 
bilangan asli 1-99 (C3) 

3.1.3. Siswa dapat menyebutkan 
contoh bilangan asli 1-99 (C1) 

3.1.4 Siswa dapat mendefinisikan 
bilangan cacah (C1) 

3.1.5. Siswa dapat menghitung 
bilangan cacah 1-99 (C3) 

3.1.6. Siswa dapat membedakan 
bilangan cacah dan bilangan asli 
(C2) 

3.1.7. Siswa dapat menulis 
bilangan cacah 1-99 (C1) 

3.2 Menjelaskan bilangan sampai 
dua angka dan nilai tempat 
penyusun lambang bilangan 
menggunakan kumpulan benda 
konkret serta cara membacanya. 
(C2) 

3.2.1. Siswa dapat menjelaskan 
definisi lambang bilangan (C2) 

3.2.2. Siswa dapat menyebutkan 
lambang bilangan (C1) 

3.2.3. Siswa menuliskan lambang 
bilangan (C1) 

3.2.4. Siswa dapat memberi 
contoh lambang bilangan (C2) 

3.2.5. Siswa dapat menunjukkan 
lambang bilangan dua angka.(C2) 

3.3 Membandingkan dua 
bilangan sampai dua angka dengan 
menggunakan kumpulan benda- 
benda konkret. (C2) 

3.3.1 Siswa dapat  menjelaskan 
dua bilangan dua angka (C2) 

3.3.2 Siswa dapat memberi 
contoh bilangan dengan benda 
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kongkret (C2) 

3.3.3 Siswa dapat menyimpulkan 
hasil perbandingan antara jumlah 
dua benda kongkret.(C2) 

3.3.4 Siswa dapat menunjukkan 
contoh bilangan dengan benda 
konkret (C2) 

3.4 Menjelaskan dan melakukan 
penjumlahan dan pengurangan 
bilangan yang melibatkan bilangan 
cacah sampai dengan 99 dalam 
kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan 
pengurangan. (C2) dan (C3) 

3.4.1 Siswa dapat menjelaskan 
makna penjumlahan dan 
pengurangan bilangan (C2) 

3.4.2 Siswa dapat menghitung 
penjumlahan dan pengurangan 
pada bilangan cacah sampai 
dengan 99 (C3) 

3.4.2 Siswa dapat menguraikan 
contoh masalah disekitar terkait 
penjumlahan dan pengurangan 
pada bilangan cacah sampai 
dengan 99 (C2) 

3.4.3 Siswa dapat menunjukan 
cara penyelesaian penjumlahan 
dan pengurangan pada bilangan 
cacah sampai 99 dengan benar 
(C2) 

3.4.4 Siswa dapat menentukan 
kesimpulan dari penjumlahan dan 
pengurangan pada bilangan cacah 
sampai 99 yang telah dilakukan 
(C2) 

3.5 Mengenal pola bilangan yang 
berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau 
lainnya. (C1) 

3.5.1 Siswa dapat menyebutkan 
pola bilangan ganjil (C1) 

3.5.2 Siswa dapat menyebutkan 
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pola bilangan genap (C1) 

3.5.3 Siswa dapat menuliskan 
pola bilangan ganjil (C1) 

3.5.4 Siswa dapat menuliskan 
pola bilangan genap (C1) 

3.5.5 Siswa dapat menyatakan 
pola bilangan ganjil (C1) 

3.5.6 Siswa dapat menyatakan 
pola bilangan genap(C1) 

3.6 Mengenal bangun ruang dan 
bangun datar dengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. (C1) 

3.6.1 Siswa dapat mengenali 
macam-macam bangun ruang (C1) 

3.6.2 Siswa dapat mengenali 
macam-macam bangun datar (C1) 

3.6.3 Siswa dapat menjelaskan 
beberapa ciri-ciri bangun ruang 
(C2) 

3.6.4 Siswa dapat menjelaskan 
beberapa ciri-ciri bangun datar 
(C2) 

3.6.5 Siswa dapat menggambar 
salah satu bangun ruang (C1) 

3.6.6 Siswa dapat menggambar 
salah satu bangun datar (C1) 

3.7 Mengidentifikasi bangun 
datar yang dapat disusun 
membentuk pola pengubinan. (C1) 

3.7.1 Siswa dapat 
mengidentifikasi bangun datar 
(C1) 

3.7.2 Siswa dapat menyebutkan 
bangun datar yang mereka ketahui 
(C1) 

3.7.3 Siswa dapat menjodohkan 
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bangun datar dengan nama bangun 
datar (C1) 

3.7.4 Siswa dapat menuliskan 
contoh bangun datar di sekitarnya 
(C2) 

3.7.5 Siswa dapat meghafal semua 
bangun datar  (C1) 

3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan satuan 
tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret. (C2) dan 
(C2) 

3.8.1 Siswa dapat menjelaskan 
pengertian satuan baku dan tidak 
baku secara sederhana (C2) 

3.8.2 Siswa dapat menyebutkan 
contoh satuan tidak baku (C2) 

3.8.3 Siswa dapat 
mengklasifikasikan berat benda 
menggunakan satuan tidak baku 
(C4) 

3.8.4 Siswa dapat menuliskan 
urutan berat panjang benda dengan 
satuan tidak baku (C1) 

3.8.5 Siswa dapat menyimpulkan 
benda terberat/terpanjang dengan 
satuan tidak baku (C2) 

3.9 Membandingkan panjang, 
berat, lamanya waktu, dan suhu  
menggunakan benda/ situasi 
konkret. (C2) 

3.9.1. Siswa dapat menjelaskan 
panjang, berat, lamanya waktu, 
dan suhu menggunakan 
benda/situasi konkret (C2) 

3.9.2. Siswa dapat memberi 
contoh panjang, , berat, lamanya 
waktu, dan suhu menggunakan 
benda/situasi konkret (C2) 

3.9.3. Siswa dapat membedakan 
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panjang, berat, lamanya waktu, 
dan suhu menggunakan 
benda/situasi konkret (C2) 

3.9.4. Siswa dapat 
membandingkan panjang, , berat, 
lamanya waktu, dan suhu 
menggunakan benda/situasi 
konkret (C2) 

4.1 Menyajikan bilangan cacah 
sampai dengan 99 yang 
bersesuaian dengan banyak 
anggota kumpulan objek yang 
disajikan. (P3) 

4.1.1. Siswa dapat menyalin 
bilangan cacah 1-99 (P1) 

4.1.2. Siswa dapat mencocokkan 
dua gambar yang sama banyak 
dengan bilangan cacah (P3) 

4.1.3. Siswa dapat 
mempresentasikan bilangan 
cacah 1-99 di depan kelas (P3) 

4.2 Menuliskan lambang bilangan  
sampai dua angka yang 
menyatakan banyak anggota suatu 
kumpulan objek dengan ide nilai 
tempat. (C1) 

4.2.1 Siswa dapat menemukenali 
lambang bilangan satuan(P2) 

4.2.2 Siswa dapat menemukenali 
lambang bilangan puluhan (P2) 

4.2.3 Siswa dapat menyebutkan  
lambang bilangan sampai dua 
angka. (P3) 

4.2.4 Siswa dapat menyatakan 
mana lambang bilangan yang 
termasuk satuan dan puluhan. (P2) 

4.2.5 Siswa Dapat menyelesaikan 
pernyataan rumpang yang 
berkaitan dengan lambang 
bilangan (P2) 
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4.3 Mengurutkan bilangan-
bilangan sampai dua angka dari 
bilangan terkecil ke bilangan 
terbesar atau sebaliknya  dengan 
menggunakan kumpulan benda-
benda konkret. (C1) 

4.3.1 Siswa dapat membaca data 
dua angka dari bilangan (P1) 

4.3.2 Siswa dapat menyebutkan 
bilangan  terbesar (P2) 

4.3.3 Siswa dapat menyebutkan 
bilangan  terkecil (P2) 

4.3.4 Siswa dapat menuliskan 
secara urut bilangan dari terbesar 
ke terkecil (P1) 

4.3.5 Siswa dapat menuliskan 
secara urut bilangan dari terkecil 
ke terbesar (P1) 

4.3.6 Siswa dapat menyusun 
daftar perbandingan dua bilangan 
dua angka dengan benda konkret 
(P2) 

4.4 Menyelesaikan masalah 
kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan  penjumlahan 
dan pengurangan bilangan  yang 
melibatkan bilangan cacah sampai 
dengan 99. (P4) 

4.4.1 Siswa dapat memberikan 
contoh sederhana pengurangan 
dan penjumlahan bilangan cacah 
di kehidupan sehari-hari (P2) 

4.4.2 Siswa dapat menguraikan 
masalah yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan pengurangan 
bilangan cacah sampai dengan 99 
(P3) 

4.4.3 Siswa dapat memecahkan 
masalah yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan pengurangan 
bilangan cacah sampai dengan 99 
(P3) 

4.4.4 Siswa dapat menyimpulkan 
cara sederhana dalam 
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memecahkan masalah 
pengurangan dan penjumlahan 
bilangan cacah (P3) 

4.5 Memprediksi dan membuat 
pola bilangan yang berkaitan 
dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau 
lainnya. (P3) dan (P3) 

4.5.1 Siswa dapat membuat pola 
bilangan ganjil (P3) 

4.5.2 Siswa dapat membuat pola 
bilangan genap (P3) 

4.5.3 Siswa dapat melengkapi 
pola bilangan yang rumpang (P3) 

4.5.4 Siswa dapat menunjukkan 
pola bilangan ganjil (P2) 

4.5.6 Siswa dapat menunjukkan  
pola bilangan genap (P2) 

4.6 Mengelompokkan bangun 
ruang dan bangun datar 
berdasarkan sifat tertentu dengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. (C2) 

4.6.1 Siswa dapat 
mengklasifikasikan jenis-jenis 
bangun segi 4, segi 3,  lingkaran 
dll (P1) 

4.6.2 Siswa dapat menemukan 
sifat-sifat bangun segi 4, segi 3, 
lingkaran dll. (P3) 

4.6.3 Siswa dapat menjelaskan 
sifat-sifat bangun segi 4, segi 3, 
lingkaran dll (P3) 

4.6.4 Siswa dapat menemukan 
sifat-sifat kubus (P3) 

4.6.5 Siswa dapat menentukan 
sifat-sifat bangun segi 4 dalam 
menyelesaikan permasalahan riil 
atau nyata dalam kehidupan 
sehari-hari. (P1) 
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4.7 Menyusun bangun-bangun 
datar untuk membentuk pola 
pengubinan. (P3) 

4.7.1 Siswa dapat menunjukan 
cara mengubah bangunan datar  
menjadi bentuk pola pengubinan 
(P1) 

4.7.2  Siswa dapat membuat 
beberpa pola pengumbinan dengan 
menggunakan bangunan datar 
persegi (P3) 

4.7.3 Siswa dapat menjelaskan 
cara menyusun pola pengumbinan 
bangun datar (P2) 

4.7.4 Siswa dapat 
membandingkan hasil karyanya 
dengan teman sebangkunya. (P1) 

4.8 Melakukan pengukuran 
panjang dan berat dalam  satuan 
tidak baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret. (P3) 

4.8.1 Siswa dapat menunjukkan 
satuan baku dan satuan tidak baku 
(P1) 

4.8.2 Siswa dapat mengerjakan 
soal berat benda menggunakan 
satuan baku (P3) 

4.8.3 Siswa dapat membuat soal 
menggunakan satuan baku dan 
satuan tidak baku (P3) 

4.8.4 Siswa dapat melengkapi 
soal rumpang menggunakan 
satuan baku dan satuan tidak baku 
(P3) 

4.8.5 Siswa dapat 
mempraktikkan cara mengukur 
menggunakan satuan baku dan 
tidak baku (P3) 
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4.9 Mengurutkan benda/kejadian/ 
keadaan berdasarkan panjang, 
berat, lamanya waktu, dan suhu. 
(P3) 

4.9.1 Siswa dapat memberi 
contoh benda berdasarkan panjang  
(P2) 

4.9.2 Siswa dapat memberi 
contoh benda berdasarkan berat 
(P2) 

4.9.3 Siswa dapat memberi 
contoh benda berdasarkan 
lamanya waktu (P2) 

4.9.4 Siswa dapat memberi 
contoh benda berdasarkan suhu 
(P2) 

4.9.5 Siswa dapat 
membandingkan benda 
berdasarkan panjang, berat, 
lamanya waktu, dan suhu (P1) 

 
Penyusunan indikator muatan Pendidikan Kewarganegaraan. 
Kompetensi dasar yang terdiri dari aspek kognitif dan psikomotorik. 
 

Tabel 7 : Penyusunan Indikator Muatan Pendidikan kewarganegaraan. 
 

3.1 Mengenal simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambing negara 
“Garuda Pancasila”. (C1) 

3.1.1 siswa dapat menjelaskan 
arti dari pancasila (C2) 

3.1.2 siswa dapat menyebutkan 
sila-sila dalam pancasila (C1) 

3.1.3 siswa dapat menjelaskan 
makna dari sila-sila pancasila (C2) 

3.1.4 siswa dapat 
mengimplementasikan sila ke-3 
pancasila dalam kehidupan sehari-
hari (C3) 
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3.1.5 siswa dapat menuliskan 
kembali sila-sila pancasila dengan 
rapi (C1) 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
seharihari di rumah. (C1) 

3.2.1 Siswa dapat menjelaskan 
aturan-aturan yang berlaku 
yang ada di rumah secara 
sederhana. (C2) 

3.2.2 Siswa dapat menyebutkan 
aturan yang apa saja yang 
ada di rumah. (C1) 

3.2.3 Siswa dapat menceritakan 
kembali aturan yang 
dijalankan  dirumah yakni 
setelah bangun tidur menata 
kembali tempat tidur dan 
mengerjakan PR, 
menghormati orang yang 
lebih tua, dan lain-lain. (C2) 

3.2.4 Siswa dapat melaksanakan 
aturan-aturan sudah 
disebutkan. (C3) 

3.2.5 Siswa dapat menyimpulkan 
aturan-aturan yang sudah 
dijelakan. (C2) 

3.3 Mengidentifikasi 
keberagaman karateristik individu 
di rumah. (C1) 

3.3.1  siswa dapat menemukenali 
informasi tentang ciri khas 
masing-masing individu di rumah 
dengan tepat. (C1) 

3.3.2 siswa dapat menceritakan 
pengalaman mengenal kekhasan 
masingmasing anggota keluarga 
dalam kebersamaan di rumah 
dengan lancar. (C2) 

3.3.3 siswa dapat menuliskan 
contoh-contoh kekhasan individu 
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di rumah dengan benar. (C2) 

3.3.4 siswa dapat memberi 
contoh karakter masing-masing 
individu dirumah (C2) 

3.3.5 siswa mampu menyebutkan 
jenis kelamin dan karakter anggota 
keluarga di rumah dengan tepat. 
(C1) 

3.4 Mengidentifikasi bentuk 
kerjasama dalam keberagaman di 
rumah. (C1) 

3.4.1 Siswa dapat 
mengidentifikasi bentuk 
kerjasama di lingkungan rumah. 
(C1) 

3.4.2 Siswa dapat menyebutkan 
bentuk kerjasama di lingkungan 
rumah (C1) 

3.4.3 Siswa dapat memilih 
kegiatan yang merupakan 
kerjasama di lingkungan rumah. 
(C1) 

3.4.4 Siswa dapat memberi 
definisi pembagian tugas di 
lingkungan rumah. (C1) 

3.4.5 Siswa dapat menyatakan 
pentingnya kerjasama di 
lingkungan rumah. (C1) 

4.1 Menceritakan simbol-simbol 
sila Pancasila pada Lambang 
Garuda sila Pancasila. (P2) 

4.1.1 Siswa dapat menunjukkan 
bunyi dan simbol lima sila 
Pancasila. (P1) 

4.1.2 Siswa dapat menyalin bunyi 
lima simbol Pancasila (P1) 

4.1.3 Siswa dapat membedakan 
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lima simbol Pancasila (P1) 

4.1.4 Siswa dapat menerapkan 
lima simbol Pancasila (P2) 

4.1.5 Siswa dapat menanggapi 
pertanyaan tentang lima simbol 
Pancasila (P2) 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 
(P2) 

4.2.1 Siswa dapat menunjukkan 
kegiatan yang dilakukan sehari-
hari (P1) 

4.2.2 Siswa dapat mematuhi 
aturan yang berlaku di 
lingkungannya (P1) 

4.2.3 Siswa dapat menerapkan 
ketaatan terhadap aturan yang ada 
(P2) 

4.2.4 Siswa dapat melaksanakan 
aktivitas dengan mematuhi aturan 
(P2) 

4.2.5 Siswa dapat 
mempertunjukkan sikap ketaatan 
(P2) 

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam keberagaman 
kehidupan individu di rumah. (P2) 

4.3.1 Siswa dapat menunjukkan 
pengalaman di rumah (P1) 

4.3.2 Siswa dapat melaksanakan 
kebersamaan di rumah (P2) 

4.3.3 Siswa dapat 
mempertunjukkan bentuk 
kebersamaan dalam keberagaman 
di rumah (P2) 

4.3.4 Siswa dapat menerapkan 
perilaku kebersamaan di rumah 
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(P2) 

4.4 Menceritakan pengalaman 
kerjasama dalam keberagaman di 
rumah. (P2) 

4.4.1 Siswa dapat 
mempertunjukkan bagaimana 
cara bekerja sama dalam 
membersihkan rumah (P2) 
4.4.2 Siswa dapat 
mempersiapkan penggunaan 
kerja sama dalam kehidupan 
keluarga (P2) 
4.4.3 Siswa dapat mengerjakan 
kebersihan rumah secara bersama-
sama atau bergotong royong (P3) 
4.4.4 Siswa dapat menerapkan 
makna dari sila ketiga dalam 
kehidupan sehari-hari (P2) 
4.4.5 Siswa dapat menanggapi 
penerapan kerja sama yang sudah 
dilakukan (P2) 
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BAB III 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPdB 

Kompetensi Dasar: 

3.2 Mengenal elemen musik 
melalui lagu. 

4.2 Menirukan elemen musik melalui 
lagu. 

PPKn 

Kompetensi Dasar: 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan 
sehari- hari di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 

PEMBELAJARAN 
1 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.9  Merinci kosakata dan ungkapan perkenalan 
diri, keluarga, dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat 
dibantu dengan kosakata bahasa daerah. 

4.9  Menggunakan kosakata dan ungkapan yang 
tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan 
orang-orang di tempat tinggalnya secara 
sederhana dalam bentuk lisan dan tulisan. 
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Satuan Pendidikan  : _________________ 

Kelas / Semester : 1 (satu) / 1  

Tema 1   : Diriku  

Subtema 1  : Aku dan Teman Baru  

Alokasi waktu  : 1 x Pertemuan (2 x 35 Menit)  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI.1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  
KI.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan 
guru  

KI.3 Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] dan bertanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah.  

KI.4 Menyajikan pengetahuan factual dalam Bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

 
B. KOMPETENSI DASAR (KI) DAN INDIKATOR  

Muatan : Bahasa Indonesia  
 

Tabel 8 : Kompetensi Dasar dan Indikator Muatan Bahasa Indonesia 
Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.9 Merinci kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orang 
di tempat tinggalnya secara 
lisan dan tulis yang dapat 
dibantu dengan kosakata 
Bahasa daerah.  

3.9.1  Menyusun daftar kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri sendiri 
secara lisan dengan bantuan kosakata 
Bahasa daerah  

3.9.2 Menuliskan kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri sendiri 
dengan bantuan kosakata Bahasa 
daerah  

3.9.3 Menyusun daftar kosakata dan 
ungkapan memperkenalkan keluarga 
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secara lisan dengan bantuan kosakata 
Bahasa daerah  

3.9.4 Menuliskan kosakata dan 
ungkapan memperkenalkan keluarga 
dengan bantuan kosakata Bahasa 
daerah  

3.9.5 Menyusun daftar kosakata dan 
ungkapan memperkenalkan orang-
orang di sekitarnya secara lisan 
dengan bantuan kosakata Bahasa 
daerah  

3.9.6 Menuliskan kosakata dan 
ungkapan memperkenalkan orang-
orang di sekitarnya    dengan bantuan 
kosakata Bahasa daerah  

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, dan 
orang-orang di tempat tinggalnya 
secara sederhana dalam bentuk 
lisan dan tulisan. 

4.9.1 Menentukan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri secara sederhana 
dalam bentuk tulisan  

4.9.2 Mengimplementasikan 
kosakata dan ungkapan yang tepat 
untuk perkenalan diri secara 
sederhana dalam bentuk lisan  

4.9.3 Menentukan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
memperkenalkan keluarga secara 
sederhana dalam bentuk tulisan  

4.9.4 Mengimplementasikan 
kosakata dan ungkapan yang tepat 
untuk memperkenalkan keluarga 
secara sederhana dalam bentuk lisan 

4.9.5 Menentukan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
memperkenalkan orang-orang di 
sekitarnya secara sederhana dalam 
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bentuk tulisan. 

4.9.6 Mengimplementasikan 
kosakata dan ungkapan yang tepat 
untuk memperkenalkan orang-orang 
di sekitarnya secara sederhana dalam 
bentuk lisan. 

 

Muatan : Pendidikan Kewarganegaraan 
 
Tabel 9 : Kompetensi Dasar dan Indikator Pendidikan Kewarganegaraan 

Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan sehari-
hari di rumah. 
 

3.2.1 Menganalisis aturan yang 
berlaku dalam kehidupan sehari-
hari di rumah  
3.2.2 Memahami aturan yang 
berlaku dalam kehidupan sehari-
hari di rumah  
3.2.3 Melaksanakan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan sehari-
hari di rumah  
3.2.4 Menceritakan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan sehari-
hari di rumah 
3.2.5 Menunjukkan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan sehari-
hari di rumah 
3.2.6 Menceritakan tujuan aturan 
yang berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah  

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari hari di 
rumah  

4.2.1 Menampilkan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah 
4.2.2 Mengingat kembali kegiatan 
sesuai dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari di 
rumah  
4.2.3 Memberi contoh kegiatan 
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sesuai dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari di 
rumah  
4.2.4 Menyebutkan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah 
4.2.5 Menunjukkan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah 

 

Muatan : SBdP  
 

Tabel 10 :  Kompetensi Dasar dan Indikator SBdP Tema 1 Subtema 1 
Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.2 Mengenal elemen musik 
melalui lagu. 

3.2.1 Mengidentifikasi warna suara 
manusia melalui lagu  
3.2.2 Membedakan warna suara 
manusia melalui lagu 
3.2.3 Menghafal nama teman 
dengan benar melalui warna suara 
masing-masing teman 
3.2.4 Menyebutkan nama teman 
dengan benar melalui warna suara 
masing-masing teman 
3.2.5 Menghafal warna suara 
masing-masing teman melalui lagu  

4.2 Menirukan elemen musik 
melalui lagu.  

4.2.1 Mengikuti elemen musik 
melalui lagu 
4.2.2 Membedakan warna suara 
masing-masing teman melalui lagu  

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut 

nama panggilan.  
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2. Melalui permainan “Suara siapakan itu?” siswa dapat mendengar 
perbedaan warna suara teman.  

3. Saat bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat mengingat 
semua nama teman dengan benar. 

4. Setelah selesai bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat 
mengingat semua nama teman dengan benar dan warna suara 
masing-masing teman.  

5. Dengan berbagi cerita, siswa dpat memberikan informasi dan 
memeragakan tentang aturan di rumah dengan memberi salam pada 
orang tua saat ke luar rumah. 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Perkenalan diri 

2. Peraturan permainan 

3. Permainan memperkenalkan diri 

4. Gerakan melempar dan menangkap 

5. Lirik lagu “Siapa Namamu” 

 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan  : Scientific (mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi, menalar, dan mengkomunikasikan) 

2. Model  : Cooperative Learning 
3. Metode  : Permainan, Pengamatan, Tanya jawab, Diskusi 

dan Ceramah 
4. Strategi  : Problem Based Learning 

 
F. ALAT, DAN MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Bola plastik atau bola dari kertas bekas yang dibuat menjadi bentuk 
bola. 

2. Alat musik untuk mengiringi siswa bernyanyi. 
 

G. SUMBER PEMBELAJARAN  
1. Buku Siswa Tema : Diriku Kelas 1 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev.2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2013 Rev.2017). 

2. Buku Guru Tema : Diriku Kelas 1 (Buku Tematik Terpadu 
Kurikulum 2013 Rev.2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2013 Rev.2017). 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
Tabel 11 :  Langkah-langkah Pembelajaran Tema 1 Diriku 

Pembelajaran 1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Berdoa sebelum memulai 
pelajaran agar kegiatan berjalan 
lancar (religius) 

2. Guru menyapa siswa dan 
menanyakan namanya. 

3. Guru lalu menanyakan, “Apakah 
kalian sudah berpamitan kepada 
orang tua masing-masing saat 
hendak ke sekolah?” (lihat buku 
siswa halaman 2 (Literasi) 

4. “Bagaimana cara kalian 
berpamitan dengan orang tua?” 

5. Guru menerima jawaban siswa 
yang beragam. Ada yang 
mengucapkan salam saja, ada 
yang mengucapkan salam sambil 
mencium tangan, dan ada juga 
yang tidak berpamitan dengan 
orang tua 

6. Guru menyampaikan kepada 
siswa pentingnya berpamitan 
kepada orang tua. Guru meminta 
siswa agar esok berpamitan 
kepada orang tua saat hendak 
pergi ke sekolah. 

15 
menit 

Inti 1. Setelah itu, guru mengajak siswa 
untuk saling 
berkenalan.(nasionalis dan 
integritas) 

2. Guru menunjukkan cara 
berkenalan. (guru mencontohkan 
seperti yang dilakukan Edo dan 
Beni di buku siswa halaman 5) 

40 
Menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

3. Kemudian siswa diajak untuk 
saling berkenalan melalui 
sebuah permainan lempar bola 
dan guru menjelaskan aturan 
bermainnya. (siswa diminta 
membentuk posisi melingkar, 
boleh duduk atau berdiri, lalu 
guru mencontohkan cara 
melempar dan menangkap bola 
dengan tepat). ( Collaboratif) 

4. Permainan dimulai dari guru 
dengan memperkenalkan diri, 
“Selamat pagi, nama saya 
Ibu/Bapak...biasa dipanggil 
Ibu/Bapak... kemudian, 
melempar bola pada salah satu 
siswa (melempar bola dengan 
pelan, hindari dengan keras) 

5. Siswa yang menangkap 
lemparan bola harus 
menyebutkan nama lengkap dan 
panggilannya. Kemudian dia 
melempar bola kepada teman 
yang lain. Teman yang 
menangkap lemparan bola, juga 
menyebutkan nama lengkap dan 
panggilannya.(Gotong-royong) 

6. Demikian seterusnya hingga 
seluruh siswa memperkenalkan 
diri. 

7. Setelah semua siswa 
memperkenalkan diri, guru 
mengajak siswa untuk bernyanyi 
sambil menyebutkan kembali 
nama masing-masing. Guru 
menggunakan lagu yang ada di 
buku siswa halaman 6. 

8. Siswa tetap berada pada posisi 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

lingkaran. Guru mencontohkan 
cara menyanyi lagu “Siapa 
Namamu?” sambil menepuk 
pundak salah satu siswa, lalu 
siswa itu menyebutkan namanya. 
Siswa tersebut kemudian 
menyanyikan kembali lagu 
“Siapa Namamu?” sambil 
menepuk pundak teman di 
sebelah kanannya, lalu teman 
tersebut menyebutkan namanya 
sambil mengikuti irama lagu. 
Begitu seterusnya. (Mandiri) 

9. Selain mengingat nama teman, 
saat bernyanyi, minta siswa juga 
untuk mengingat suara teman 
masing-masing. (Critical 
Thinking and Problem 
Solving) 

10. Kegiatan dilanjutkan dengan 
meminta siswa mengamati buku 
siswa halaman 3–6. Guru lalu 
bertanya pada siswa, apakah 
mereka sudah berkenalan seperti 
yang dilakukan Edo dan teman-
teman. (Integritas) 

11. Kegiatan berkenalan dengan 
berbagai cara memudahkan 
siswa untuk mengingat nama 
teman-teman di kelas. 

Penutup 1. Kegiatan ditutup dengan diskusi 
pentingnya saling mengenal. 
Seperti kata pepatah, tak kenal 
maka tak sayang. Upayakan 
guru memberikan penguatan 
tentang pentingnya saling 
mengenal. (Critical Thinking 

15 
menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

and Problem Solving) 
2. Setelah diskusi tentang 

pentingnya saling mengenal, 
guru menutup kegiatan di hari 
itu dengan mengajak siswa 
untuk menyanyikan lagu “Siapa 
namamu?” sekali lagi. Guru dan 
siswa sama-sama menyanyikan 
bait “Siapa namamu? 
Namaku…” setelah itu guru dan 
siswa secara bergiliran 
menyebutkan nama masing-
masing hingga selesai. 
(Mandiri) 

3. Guru memberi salam penutup. 
Siswa berdoa bersama-sama 
(religius) 

4. Guru meminta siswa untuk 
berpamitan dan memberi salam 
kepada guru saat pulang. 

 

I. PENILAIAN PEMBELAJARAN  
Penilaian Sikap :  
Observasi dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan 

Tabel 12 : Penilaian Sikap Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 

No Nama 
Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Disiplin Bekerjasama 

BT MT MB SM 
B
T MT MB SM 

B
T 

M
T 

M
B 

S
M 

1 Zaki             

2 Dhany             

3 Khusni             

Keterangan: 
BT  : Belum Terlihat 
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MT : Mulai Terlihat 
MB : Mulai Berkembang 
SM : Sudah Membudaya 
Berilah tanda centang ( ) pada kolom yang sesuai 

 
Penilaian pengetahuan : 
Tes lisan tentang nama-nama teman di kelas 
(guru menyusun pertanyaan yang akan digunakan untuk tes lisan) 
Siswa diminta menyebutkan kembali 5 nama lengkap dan nama 
panggilan teman-teman ! 
1. .... 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 
Penilaian keterampilan : 
Penilaian Unjuk Kerja 
Memperkenalkan diri lewat permainan dan nyanyian 
 

Tabel 13 : Penilaian Keterampilan Tema 1 Subtema 1 
Pembelajaran 1 

Kriteria Baik Sekali 
4 

Baik 
3 

Cukup 
2 

Perlu 
Pendamping 

1. Kemampua
n 
memperke
nalkan diri, 

Siswa 
mampu 
menyebutka
n nama 
panjang dan 
nama 
panggilan 

Siswa 
mampu 
menyebutka
n nama 
panjang 

Siswa 
hanya 
mampu 
menyebutka
n nama 
panggilan 

Siswa belum 
mampu 
memperkenalka
n diri. 

2. Kemampua
n 
menjalanka
n peraturan 
pada 
permainan. 

Siswa 
mampu 
melakukan 
permainan 
sesuai 
dengan 
instruksi 
tanpa 
pengarahan 
ulang 

Siswa 
mampu 
melakukan 
permainan 
sesuai 
aturan tetapi 
dengan 1 
kali arahan 
ulang 

Siswa 
mampu 
melakukan 
permainan 
sesuai 
aturan, 
tetapi 
dengan 
lebih dari 1 
kali arahan 
ulang 

Siswa belum 
mampu 
melakukan 
permainan 
sesuai dengan 
aturan. 
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3. Kemampua
n 
melakukan 
gerakan 
melempar 
dan 
menangkap 

Siswa 
mampu 
melempar 
dan 
menangkap 
bola dengan 
akurat 
(tidak 
pernah 
meleset) 

Siswa 
melempar 
dan 
menangkap 
bola, tetapi 
1-2 kali 
meleset. 

Siswa 
melempar 
dan 
menangkap 
bola, tetapi 
lebih dari 3 
kali meleset 

Siswa belum 
mampu 
melempar dan 
menangkap 
bola. 
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J. RENCANA TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN  
1. Remidial   

Siswa yang belum mampu memperkenalkan diri, belum mampu 
melakukan permainan sesuai dengan aturan, dan belum mampu 
melempar dan menangkap bola diberikan proses ulasan dan 
pengulangan bagaimana cara agar mampu memperkenalkan diri, 
melakukan permainan sesuai dengan aturan dan mampu melempar 
dan menangkap bola dengan benar. 

2. Pengayaan  
Siswa yang sudah mampu memperkenalkan diri, mampu 

melakukan permainan sesuai dengan aturan, dan mampu melempar 
dan menangkap bola, diberikan tugas tambahan berupa menuliskan 
nama lengkap dan nama panggilan teman-teman baru.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Yogyakarta, 01 Desember 2019 
Mengetahui,  
Kepala Sekolah     Guru Kelas 1 
 
 
Mohamad Agung Rokhimawan, M.Pd.       Ryan Nur Isnaini, S.Pd  
 NIP : 19781113 200912 1 003        NIM : 18104080038 
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LAMPIRAN MATERI PEMBELAJARAN 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 : Materi bahasa Indonesia tema 1 pembelajaran 1 
 
Kita memiliki teman 
Teman kita membuat kita tersenyum. 
Teman kita membuat kita tertawa. 
Teman menolong kita. 
Kita bermain bersama teman. 
Kita belajar bersama teman. 
Kita harus sayang kepada teman. 
Terimakasih tuhan, saya memiliki teman. 
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Ayo mengamati !! 
 

Teman Baru 
Siti senang sekali. 
Ini adalah hari pertama siti bersekolah. 
Siti akan bertemu teman baru. 
Siti siap pergi bersekolah. 
Siti memberi salam kepada orang tuanya. 
  

 

Gambar 1.2 : Materi bahasa Indonesia 2 
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Ayo Mencoba !! 

Siti samapai di sekolah. 

Siti memberi salam kepada guru. 

Siti memberi senyum kepada teman baru. 

Beri salammu kepada gurumu. 

Beri senyummu kepada teman barumu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 : Materi bahasa Indonesia 3 

  

Gambar 1 3 : Materi bahasa Indonesia 3
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Ayo Mencoba !! 

Apakah kamu memiliki teman baru? 

Sudahkah kamu berkenalan dengan teman barumu? 

Siapa nama teman barumu? 

Ayo sebutkan satu persatu siapa nama teman barumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.4 : Materi Bahasa Indonesia 4 
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Ayo Berlatih !! 

Berkenalan dengan teman baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 : Materi Bahasa Indonesia 5 
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Ayo Bernyanyi !! 

Berekenalan dengan teman sambil bernyanyi 

Siapa Namamu 

Ciptaan A.T. Mahmud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
G
gambar 1.6 : Materi Bahasa Indonesia 6 

 

Perhatikan gamabar di atas. 

Siapa yang sedang berkenalan?
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 Ayo Berlatih !! 

Mengenal Warna Suara Teman Baru 

Siti berkenalan dengan teman baru. 

Siti berkenalan dengan bernyanyi. 

Ayo dengarkan suara mereka. 

Suara teman-teman berbeda. 

Itulah warna suara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 : Materi Bahasa Indonesia 7 

 

Kamu dapat berkenalan sambil bermain dan bernyanyi. 

Lakukan seperti gambar di atas secara berantian agar dapat mengetahui warna 
suara teman-temanmu. 
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LAMPIRAN PENILAIAN PEMBELAJARAN  
1. Penilaian sikap  

 
Tabel 14 : Lampiran Penilaian sikap Tema 1 Subtema 1 

Pembelajaran 1 

No Nama 
Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Disiplin Bekerjasama 

B
T 

MT MB SM B
T 

MT MB SM B
T 

M
T 

M
B 

S
M 

1 Zaki             

2 Dhany             

3 Khusni             

Keterangan: 
BT  : Belum Terlihat 
MT : Mulai Terlihat 
MB : Mulai Berkembang 
SM : Sudah Membudaya 
Berilah tanda centang ( ) pada kolom yang sesuai 

2. Penilaian pengetahuan  
1. Sebelum berangkat sekolah sebaiknya kita ... Orang tua. 
2. Saat pulang sekolah sebaiknya langsung menuju .... 
3. Teman sekolah Siti ada banyak ada yang perempuan ada juga 

yang .... 
4. Sebutkan 5 nama panggilan teman barumu .... , .... , .... ,.... , .... 
5. Bertemu dengan teman baru sebaiknya kita .... 
6. Ada ungkapan, Tak kenal maka tak .... 
7. Saat pulang sekolah sebaiknya kita mengucapkan ... kepada guru 

kita.  
8. Jika belum kenal dengan teman satu kelas. Maka kita bisa segera 

untuk .... 
9. Budi memberi salam kepada ibu guru dengan mengucapkan .... 
10. Dengan teman baru kita tidak boleh .... 
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Keterangan:  

Penilaian : Jumlah Soal Benar x 10  

Contoh  : 8 x 10 = 80   

3. Penilaian keterampilan : 
Penilaian Unjuk Kerja 
Memperkenalkan diri lewat permainan dan nyanyian. 
 

Tabel 15 : Lampiran Penilaian Keterampilan Tema 1 Subtema 1 
Pembelajaran 1 

Kriteria Baik Sekali 
4 

Baik 
3 

Cukup 
2 

Perlu 
Pendamping 

1.Kemampuan 
memperkenalk
an diri, 

Siswa 
mampu 
menyebutka
n nama 
panjang dan 
nama 
panggilan 

Siswa 
mampu 
menyebutka
n nama 
panjang 

Siswa 
hanya 
mampu 
menyebutka
n nama 
panggilan 

Siswa belum 
mampu 
memperkenalk
an diri. 

2.Kemampuan 
menjalankan 
peraturan pada 
permainan. 

Siswa 
mampu 
melakukan 
permainan 
sesuai 
dengan 
instruksi 
tanpa 
pengarahan 
ulang 

Siswa 
mampu 
melakukan 
permainan 
sesuai 
aturan 
tetapi 
dengan 1 
kali arahan 
ulang 

Siswa 
mampu 
melakukan 
permainan 
sesuai 
aturan, 
tetapi 
dengan 
lebih dari 1 
kali arahan 
ulang 

Siswa belum 
mampu 
melakukan 
permainan 
sesuai dengan 
aturan. 

4. Kemampua
n 
melakukan 
gerakan 
melempar 
dan 
menangkap 

Siswa 
mampu 
melempar 
dan 
menangkap 
bola dengan 
akurat 
(tidak 
pernah 
meleset) 

Siswa 
melempar 
dan 
menangkap 
bola, tetapi 
1-2 kali 
meleset. 

Siswa 
melempar 
dan 
menangkap 
bola, tetapi 
lebih dari 3 
kali meleset 

Siswa belum 
mampu 
melempar dan 
menangkap 
bola. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

  

PJOK 

Kompetensi Dasar: 

3.1  Memahami gerak dasar lokomotor sesuai 
dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar lokomotor sesuai 
dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau tradisional. 

PEMBELAJARAN 
2 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.9  Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, dan orang-
orang di tempat tinggalnya secara lisan 
dan tulis yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.9  Menggunakan kosakata dan ungkapan 
yang tepat untuk perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana dalam bentuk 
lisan dan tulisan. 
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Satuan Pendidikan : _________________ 

Kelas/Semester  : 1 (Satu)/1 

Tema 1   : Diriku 

Subtema 1  : Aku dan Teman Baru  

Pembelajaran   : 2 

Alokasi waktu  : 1 x Pertemuan (2 x 35 menit) 

A. Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 
dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 
1. Bahasa Indonesia 

Tabel 16 : Kompetensi Dasar dan Indikator Bahasa Indonesia 
Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, dan 
orang-orang di tempat tinggalnya 
secara lisan dan tulis yang dapat 
dibantu dengan kosakata bahasa 
daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1 Menjelaskan kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orangdi 
tempat tinggalnya secara lisan dan 
tulis yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah 

3.9.2 Menemukenali kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orangdi 
tempat tinggalnya secara lisan dan 
tulis yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah 

3.9.3 Menunjukkan kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orangdi 
tempat tinggalnya secara lisan dan 
tulis yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah 

3.9.4 Menguraikan kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orangdi 
tempat tinggalnya secara lisan dan 
tulis yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah 

3.9.5 Memberi contoh kosakata 
dan ungkapan perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orangdi 
tempat tinggalnya secara lisan dan 
tulis yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah 

4.9.1 Menggunakan 
Menggunakan kosakata dan 
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4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
memperkenalkan diri, keluarga, dan 
orang-orang ditempat tinggalnya 
secara sederhana dalam bentuk lisan 
dan tulisan 

 

ungkapan yang tepat untuk 
memperkenalkan diri, keluarga, 
dan orang-orang ditempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulisan 

4.9.2 Menentukan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
memperkenalkan diri, keluarga, 
dan orang-orang ditempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulisan 

4.9.3 Menghubungkan  kosakata 
dan ungkapan yang tepat untuk 
memperkenalkan diri, keluarga, 
dan orang-orang ditempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulisan 

4.9.4 Melengkapi kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
memperkenalkan diri, keluarga, 
dan orang-orang ditempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulisan 

4.9.5 Menemukan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
memperkenalkan diri, keluarga, 
dan orang-orang ditempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulisan 
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2. PJOK 
Tabel 17 : Kompetensi Dasar dan Indikator PJOK Tema 1 

Subtema 1 Pembelajaran 2 
3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 

3.1.1 Menjelaskan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
3.1.2 Menampilkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
3.1.3 Menunjukkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
3.1.4 Memberi contoh gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
3.1.5 Melakukan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
4.1.1 Melaksanakan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
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4.1.2 Berlatih gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
4.1.3 Menampilkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
4.1.4 Menunjukkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 
4.1.5 Melaksanakan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat 

berjalan lurus ke satu arah dengan tepat 
2. Dengan permainan sederhana, siswa dapat bekerja sama dengan 

teman 
3. Dengan bermain “Cerita Teman”, siswa dapat mengikuti aturan 

sebuah permainan 
4. setelah bermain “Cerita Teman”, siswa dapat mengingat nama 

lengkap dan panggilan teman saat memperkenalkan satu teman 
kepada teman yang lain 
 

D. Materi Pembelajaran 
1. Permainan sederhana 
2. Nama lengkap dan panggilan teman kelas 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 
2. Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, dan 

penugasan 
 

F. Sumber, Alat, dan Media Pembelajaran 
1. Sumber belajar 

a. Buku Pedoman Guru Tema  : Diriku Kelas I (Buku Tematik 
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2017) 

b. Buku Siswa Tema   : Diriku Kelas I (Buku Tematik 
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2017) 

2. Media/alat dan bahan : 
a. Saputangan 
b. Benda-benda di sekitar 

 
G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Tabel 18 : Langkah-langkah Pembelajaran tema 1 Subtema 1 
Pembelajaran 2 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru mengawali dengan mengucap 
salam. 

2. Guru dan peserta didik berdoa 
menurut agama dan keyakinan 
masing-masing dengan dipimpin 
oleh salah satu peserta didik. 
(Religius) 

3. Guru menanyakan kabar peserta 
didik dan mengecek kehadiran 
peserta didik.  

4. Menyanyikan lagu “Indonesia 
Raya” bersama-sama. (Nasionalis). 

5. Guru menunjuk peserta didik dan 
diminta untuk mengingat 3-5 nama 
teman baru sambil menunjuk teman 
yang dimaksud 

15 Menit 
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6. Dilakukan pengulangan untuk 
mengamati apakah siswa masih 
ingat nama teman barunya dan 
menyanyikan lagu “Siapa 
Namamu?” (Mengingat) 

Inti 

1. Guru menyampaikan kepada siswa 
mereka akan bermain diluar kelas 
dan Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok, perempuan 
dan laki-laki terpisah 

2. Setiap kelompok diminta berdiri 
membentuk satu barisan ke 
belakang. Siswa di setiap 
kelompok berdiri sambil 
memegang pundak teman 
didepannya . (Mencoba) 

3. Ssemua barisan kelompok berdiri 
digaris awal yang sudah ditentukan 
oleh guru. Setelah diberi aba-aba 
semua kelompok akan berlomba 
berjalan lurus ke satu arah menuju 
garis akhir yang sudah diberi tanda 
oleh guru. (Mengkomunikasikan)  

4. Istirahat 
5. Guru mengajak siswa bermain 

“Cerita Teman” untuk mengenal 
lebih dekat teman barunya. Siswa 
akan berbagi informasi mengenai 
nama lengkap dan pamggilan 
teman sebelahnya 

6. Siswa diminta kembali berkkumpul 
bersama teman kelompok yang tadi 
dan membentuk lingkaran 

7. Guru memberi contoh cara bermain 
“Cerita Teman” sambil 
membagikan saputangan ke setiap 
kelompok 

8. Setiap kelompok memilih teman 
yang akan memberikan aba-aba, 
siswa yang menerima saputangan 

40 Menit 
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mengucapkan terima kasih sebelum 
dan sesudah mengenalkan teman 
sebelahnya, begitu seterusnya 
sampai semua siswa mendapat 
giliran 

9. Siswa yang lain mendengar dan 
membantu mengoreksi jika ada 
informasi yang tidak sesuai 

Penutup 

1. Guru dan siswa menyimpulkan 
bahwa semua siswa mempunyai 
nama lengkap dan panggilan. 
Nama-nama mereka semuanya 
bagus. Adanya nama membuat kita 
menjadi saling mengenal 

2. Guru menutup pembelajaran dan 
salah satu siswa memimpin doa 
penutup sesuai dengan agama dan 
keyakinan masing-masing. 

 

15 Menit 

  
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1.  Penilaian Sikap 

Tabel 19 : Penilaian Sikap Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 2 

No Nama 
Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Disiplin Bekerjasama 

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 

1 Evan             

2 Siti             

3 Fina             

4 ………             

Keterangan: 
BT  : Belum Terlihat 
MT : Mulai Terlihat 
MB : Mulai Berkembang 
SM : Sudah Membudaya 
Berilah tanda centang ( ) pada kolom yang sesuai 
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2. Penilaian Pengetahuan 
Instrumen penilaian: tes tertulis (lembar kerja) 
SEBUTKAN 5 NAMA LENGKAP SERTA NAMA PANGGILAN 
TEMAN DI SEKITAR ! 

1 .... 
2 .... 
3 .... 
4 .... 
5 .... 

3. Penilaian Keterampilan 
a. Penilaian Unjuk Rasa : Berjalan lurus ke satu arah 

Tabel 20 : Penilaian Keterampilan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 2 

No 
Nama 

Siswa 

Kriteria 

Predikat 
Berbaris 

lurus 
memegang 

pundak 

Berjalan 
lurus ke 

satu 
arah 

Mulai 
dan 

berhenti 
berjalan 

sesuai 
aba-aba 

Rapi 
dan 

teratur 

1. Evan     Sangat 
baik 

2. Siti    - Baik 

3. ..      
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b. Penilaian Unjuk Kerja: Memperkenalkan teman lewat 
permainan 

Tabel 21 : Penilaian Unjuk Kerja Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 2 

No Kriteria Baik 
Sekali 
4 

Baik 
3 

Cukup 
3 

Perlu 
Bimbingan 
1 

1. Kemampuan 
menuliskan 
nama 
lengkap dan 
panggilan di 
sebelah 

Siswa 
mampu 
menuliskan 
5 nama 
lengkap 
dan 
panggilan 
di sebelah 

Siswa 
mampu 
menuliskan 
3 nama 
lengkap 
dan 
panggilan 
di sebelah 

Siswa 
mampu 
menuliskan 
2 nama 
lengkap 
dan 
panggilan 
di sebelah 

Siswa 
belum 
mampu 
menuliskan 
nama 
lengkap 
dan 
panggilan 
di sebelah 

 

I. Rencana Tindak Lanjut Hasil Penilaian 

1. Remidial 
Siswa yang belum mampu menghafal nama-nama teman di sebelah 
diberikan pengulangan materi yang sesuai 

2. Pengayaan 
Siswa yang telah tuntas diberikan tugas tambahan atau soal 
tambahan 
 
 
 
 

 

 

Mengetahui,                                                                       Yogyakarta, 1 Des 2019 

Kepala Sekolah,                                                               Guru Kelas 1 

 
 

Dr. Agung Rokhimawan, S.Pd, M.Pd              Musfiroh 

NIP 19781113 200912 1 003          NIM 1810408004 
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LAMPIRAN 

1. Materi Pembelajaran 
 

Ayo Berlatih !! 

Bergerak Bersama Teman 

Amati gambar di bawah ini. 

Apakah yang sedang mereka lakukan? 

Bagaimana mereka berjalan? 

Lakukanlah hal tersebut bersama teman-temanmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1 : Materi Bahasa Indonesia 8 tema 1 
subtema 1 pembelajaran 2 
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Ayo Bercerita !! 

Bermain Sambil Mengenal Teman Baru 

Siti bermain bersama teman baru. 

Merekan bermain “Cerita Teman”. 

Merekan ikut aba-aba Siti. 

Memindah sapu tangan berkeliling. 

Sapu tangan berhenti pada Udin. 

Udin harus mengenakan teman sebeahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Materi Bahasa Indonesia 2 

Ayo lakukan bersama temanmu. 

Siapa nama lengkap temanmu? 

Siapa nama panggilan temanmu? 

Lakukanlah hal tersebut dengan ramah dan sopan. 
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 Kegiatan Bersama Orang Tua 

Orang tua memeinta siswa meneyebutkan nama lengkap dan nama 
panggilan teman-teman baru di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Materi Bahasa Indonesia 3 
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2. Tindak Lanjut 
a. Remidial 

Siswa yang belum mampu menghafal nama-nama teman di 
sebelah diberikan pengulangan materi yang sesuai 

b. Pengayaan 
c. Siswa yang telah tuntas diberikan tugas tambahan atau soal 

tambahan. Kerjakan soal-soal dibawah ini! 
1. Siapa nama teman sebangku mu? 
2. Siapa nama panjang teman sebangkumu? 
3. Coba sebutkan kembali nama-nama panggilan teman 

perempuan dikelas! 
4. Sebutkan nama panjang teman dekatmu 2 saja! 
5. Sebutkan 5 nama-nama teman laki-laki kamu disekolah! 

Kerjakan soal-soal dibawah ini! 

1. Coba kalian ulangi lagi permainan “Cerita Teman” yang telah 
diajarkan Ibu Guru dengan teman dirumahmu! 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

  

PEMBELAJARAN 
4 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.3   Menguraikan lambang bunyi  
vokal dan konsonan  dalam kata 
bahasa Indonesia atau bahasa 
daerahatau bahasa daerah.  

4.3   Melafalkan bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia atau bahasa daerah. 

SBdP 

Kompetensi Dasar: 

3.2 Mengenal elemen musik melalui 
lagu. 

4.2 Menirukan elemen musik melalui 
lagu. 

PJOK 

Kompetensi Dasar: 

3.1  Memahami gerak dasar lokomotor sesuai 
dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan 
dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan 
atau tradisional. 
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Satuan Pendidikan  : __________________ 
Kelas / Semester  : I/ 1 
Tema   : Diriku 
Subtema   : 1 Aku dan Teman baru  
Pembelajaran   : 4 
Alokasi Waktu  : 1 x Pertemuan (2 x 35 menit)  
 

A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan Menjalankan ajaran agama yang dianutnya  
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab , santun , peduli 

dan percaya diri dalam berinterkasi dengan keluarga teman dan guru 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan acara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya , makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda- benda yang dijumpainya dirumah dan disekolah. 

4. Menyampaikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis , dalam karya yang estetis , dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.  
 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan Bahasa Indonesia  

Tabel 22 : Kompetensi Dasar dan Indikator  Bahasa Indonesia 
Tema 1 Subtema 1 pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar Indikator 
 

3.3 Menguraikan lambang bunyi 
vokal dan konsonan dalam 
kata bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah  

3.3.1 Siswa dapat menyebutkan 
huruf vokal  

3.3.2 Siswa dapat menuliskan 
huruf vokal dan konsonan 

3.3.3 Siswa dapat menghafal 
lambang bunyi vokal dan 
konsosnan 

3.3.4 Siswa dapat menunjukkan 
huruf vokal dan huruf 
konsonan 

3.3.5 Siswa dapat mengingat 
kembali lambang bunyi 
vokal dan konsonan dalam 
kata bahasa indonesia atau 
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bahasa daerah 
4.3 Melafalkan bunyi vokal dan 

konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia atau bahasa daerah 

4.3.1 Siswa dapat mengikuti bunyi 
vokal dan konsonan  

4.3.2 Siswa dapat membedakan 
bunyi vokal dan konsonan 

4.3.3 Siswa dapat menirukan 
bunyi vokal dan bunyi 
konsonan 

4.3.4 Siswa dapat mengulangi 
bunyi vokal 

4.3.5 Siswa dapat menyalin huruf 
konsonan dan vokal 

 
Muatan PJOK 
 

Tabel 23 : Kompetensi Dasar dan Indikator PJOK Tema 1 Subtema 1 
Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Memahami gerak dasar 

lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh , ruang , usaha 
dan keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional 

3.1.1Siswa dapat  mengidentifikasi 
gerak lokomotor pada 
aktifitas berjalan  

3.1.2 Siswa dapat menyebutkan 
gerak pemanasan 

3.1.3 Siswa dapat memberi contoh 
gerak pemanasan 

3.1.4 Siswa dapat membandingkan 
gerak lokomotor berjalan zig 
zag dan melengkung 

3.1.5 Siswa dapat memilih gerak 
yang cocok untuk 
pemanasan  
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4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh , ruang , usaha 
dan keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional 

4.1.1 Siswa dapat melakukan gerak 
lokomotor berjalan 

4.1.2 Siswa dapat mencoba gerak 
lokomotor dalam berjalan 
zig zag 

4.1.3 Siswa dapat menirukan gerak 
lokomotor dalam berjalan 
melengkung 

4.1.4 Siswa dapat mengulangi 
gerak lokomotor dalam 
berjalan lurus 

4.1.5 Siswa dapat memposisikan 
diri ketika berbaris 

4.1.6 Siswa menunjjukkan gerak 
pemanasan  

 
Muatan SBdP 
 

Tabel 24 : Kompetensi Dasar dan Indikator SBdP Tema 1 Subtema 1 
Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Mengenal elemen musik 

melalui lagu  
3.2.1 Siswa dapat menghafal teks 

lagu 
3.2.2 Siswa dapat melafalkan lagu a 

b c 
3.2.3 Siswa dapat menyebutkan 

contoh lagu daerah 
3.2.4 Siswa dapat mengingat 

kembali lagu 
3.2.5 Siswa dapat menghafal lagu 

siapa namamu  
3.3 Menirukan elemen musik 

melalui lagu 
3.3.1 Siswa dapat mengikuti teks 

lagu 
3.3.2 Siswa dapat mengulangi lagu  
3.3.3 Siswa dapat menyanyikan lagu 

a b  c 
3.3.4 Siswa dapat menirukan 

pelafallan lagu a b c 
3.3.5 Siswa dapat mempraktekkan 

lagu siapa namamu 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan mendengar arahan dari guru , siswa dapat mempraktikkan 

gerakan berjalan lurus ke satu arah dengan benar 
2. Dengan memperhatikan contoh dari guru , siswa dapat 

mempraktikkan jalan berpasangan sambil bergandengan tangan  
3. Dengan permainan jalan berpasangan , siswa dapat mengenali huruf 

pertama nama sendiri dan nama- nama teman sekelas  
4. Dengan arahan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi suara teman. 

 
D. MATERI 

1. Bermain bersama teman baru 
2. Bernyanyi bersama teman 
3. Mengenal huruf 

 
E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan   : Scientific (mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi, menalar, dan mengkomunikasikan) 

Model  : Cooperative Learning 
Metode  : Permainan/ simulasi ,Tanya jawab, Diskusi dan   

Ceramah 
Strategi  : Problem Based Learning 

 
F. MEDIA 

1. Media : Buku 
2. Bahan : Kertas dan alat tulis  
 

G. SUMBER 
1. Buku Guru, Tema: Diriku  Kelas 1 (Buku Tematik Terpadu 
Kurikulum 2013 (Edisi Revisi 2018) Jakarta: Kementrerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, 2018). 
2. Buku Siswa, Tema: Diriku Kelas 1 (Buku Tematik Terpadu 
Kurikulum 2013 (Edisi Revisi 2018) Jakarta: Kementrerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, 2018). 
 

  



  

76 
 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Tabel 25 : Langkah-Langkah Pembelajaran Tema 1 Subtema 1 

Pembelajaran 4 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi waktu 

Awal 1. Guru mengawali pertemuan dengan 
mengucapkan salam, lalu berdo’a 
bersama-sama menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing. 
2.Guru menanyakan kabar kepada 
seluruh siswa dan mengecek kehadiran 
siswa. 
3.Guru mengecek kesiapan siswa 
dengan memeriksa kerapian pakaian, 
dan posisi tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran. 
4. Guru mengajak berdinamika dengan 
tepuk tangan atau lagu. 
1. Guru menginformasikan tema 
yang akan dipelajari yaitu diriku  
2. Guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran yaitu  

5 menit 

Inti  Ayo Berlatih  
1. Guru mengajak siswa keluar 

kelas , seluruh siswa berbaris 
berdasarkan urutan tinggi badan 

2. Siswa diminta melakukan 
pemanasan sebelum melakukan 
olahraga  

3. Setelah pemanasan selesai , 
siswa dibagi menjadi dua 
kelompok yang sama 
banyaknya, seluruh siswa di 
setiap kelompok diminta 
bebrbaris berjajar yang rapi 
saling berhadapan . Satu 
kelompok di sisi sebelah kiri , 
kelompok yang lain disisi 
sebelah kanan guru , 

4. Seluruh siswa diminta berjalan 
lurus kesatu arah menuju siswa 

60 menit 
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yang berjajar di hadapan 
masing- masing. Kedua 
kelompok siswa saling bertukar 
posisi  

5. Setelah itu siswa diminta untuk 
mencari pasangan yang telah 
ditentukan sebelumnya , Karena 
nanti akan berpegangan tangan, 
siswa perempuan berpasangan 
dengan siswa perempuan , siswa 
laki- laki dengan siswa laki- 
laki. Setiap pasangan salah satu 
anggotanya memiliki nama 
dengan huruf pertama adalah 
konsonan. 

6. Siswa diminta untuk saling 
berpegangan tangan 

7. Seluruh pasangan dibagi dalam 
dua kelompok yang sama 
banyaknya dan berdiri berjajar 
saling berhadapan 

8. Guru kemudian menyediakan 2 
set kartu huruh a-z. masing – 
masing set kartu hruf 
dimasukkan di dalam sebuah 
kotak dan diletakkan di 
belakang masing- masing 
barisan. 

9. Kali ini setiap pasangan 
berlomba untuk mencari kartu 
huruf yang sesuai dengan huruf 
pertama nama masing- masing  

10. Guru mengamati setiap 
pasangan, mana yang bisa 
menemukan kartu huruf dan 
mana yang tidak 
Ayo Berkreasi 

11. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok  

12. Guru menjelaskan aturan 
bermain yaitu siswa diminta 
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untuk memperkenalkan dirinya 
lalu siswa yang lain disuruh 
menghafal suara siswa tersebut 
dan saling bergantian  

13. Salah satu Siswa diminta 
memakai penutup mata lalu 
permainan dimulai salah satu 
siswa yang lain menyanyikan 
lagu siapa namamu dan siswa 
yang memakai penutup mata 
disuruh untuk menebak suara 
siapa  

14. Guru melihat jalannya 
permainan dengan mendatangi 
setiap kelompok  

Penutup 

1. Kegiatan ditutup dengan refleksi 
Bagaimana perasaan kalian  
setelah mengikuti kegiatan hari 
ini? 

2. Guru mengajak semua siswa 
berdo’a bersama dengan 
dipimpin salah satu siswa untuk 
menutup kegiatan pembelajaran 

5 menit 

 
I. PENILAIAN  

1. Lingkup Penilaian : sikap, pengetahuan dan keterampilan  
2. Teknik Penilaian :  

a. Sikap : observasi (mencatat hal-hal menonjol positif/negatif 
yang ditunjukkan siswa dalam sikap percaya diri, peduli, dan santun) 
 

Tabel 26 : Penilaian Sikap Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 4 

No Nama Siswa 
Percaya Diri Disiplin 

BT MT MB SM BT MT MB SM 

1 Siska         

2 Evalina         

3 Dewa         

4 Dino         
Keterangan: 
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  BT  : Belum Terlihat 
  MT :Mulai Terlihat 
  MB :Mulai Berkembang 
  SM :Sudah Membudaya 
b. Penilaian Pengetahuan 

Instrumen penilaian : tes tertulis (lembar kerja) 
1. Tulislah 5 huruf vocal 
2. Tulislah 5 huruf konsonan 

1) ………………………….. 
2) ………………………….. 

Tabel 27 : Penilaian Pengetahuan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 4 

No Kriteria Baik 
Sekali 4 

Baik 
3 

Cukup 
2 

Perlu 
Bimbingan 

1 
1 Kemampuan 

dalam menulis 
huruf vokal 
dan huruf 
konsonan 

Siswa 
mampu 
menulis 
5 huruf 
vokal 
dan 
huruf 
konsonan  

Siswa 
mampu 
menulis 
4/3  
huruf 
vokal 
dan 
huruf 
konsonan 

Siswa 
mampu 
menulis 
2 huruf 
vokal 
dan 
huruf 
konsonan 

Siswa hanya  
mampu 
menulis 1  
huruf vokal 
dan huruf 
konsonan 

c. Penilaian Keterampilan 
1) Penilaian : Unjuk Kerja  

 
Tabel 28 : Penilaian  Keterampilan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 4 

No Kriteria Baik 
Sekali 4 

Baik 
3 

Cukup 
2 

Perlu 
Bimbingan 

1 
1 Kemampuan 

dalam menjawab, 
huruf vokal dan 
huruf konsonan 

Siswa 
mampu 
menjawab 
5 huruf 
vokal dan 
huruf 
konsonan 

Siswa 
mampu 
menjawab 
4/3 huruf 
vokal dan 
huruf 
konsonan 

Siswa 
mampu 
menjawab  
2 huruf 
vokal dan 
huruf 
konsonan 

Siswa 
hanya  
mampu 
menjawab  
1  huruf 
vokal dan 
huruf 
konsonan 
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2 Kemampuan 
siswa dalam 
mempresentasikan 
hasil pengamatan 
pada teks bacaan 
Dayu dan Ikan 
Hias 

Siswa 
mampu 
menjawab 
pertanyaan 
yang ada 
di dalam 
mind map 
sejumlah 6 
soal 

Siswa 
mampu 
menjawab 
pertanyaan 
yang ada 
di dalam 
mind map 
sejumlah 
4-5 soal 

Siswa 
mampu 
menjawab 
pertanyaan 
yang ada 
di dalam 
mind map 
sejumlah 
2-3soal 

Siswa 
hanya 
mampu 
menjawab 
pertanyaan 
yang ada 
di dalam 
mind map 
sejumlah 
1-2 soal 

 
J. RENCANA TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN 

1. Remidi  
Siswa yang belum menegerti mana huruf konsonan dan huruf vokal 
diberi penjelasan ulang lagi  

2. Pengayaan  
Siswa yang tuntas diberikan tugas tambahan lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui,                                                          Yogyakarta, 1 Desember 2019 
Kepala Sekolah                                                                      Guru Kelas 1 
 
 
Moh.Agung Rohimawan,M.Pd                                          Sekar Handarisky 
NIP. 19781113 200912 1 003                                            NIM 18104080040 
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LAMPIRAN 1 

Berjalan Berpasangan dengan Teman 

Amati gambar di bawah ini. 

Apakah yang mereka lakukan? 

Bagaimana cara mereka berjalan? 

Apa yang mereka kalungkan di leher?  

Ayo Berkreasi !! 

Siti dan teman-teman sudah berkenalan. 

Siti mengajak teman baru bermain. 

 

  

Gambar 3.1 : Materi PJOK tema 1 subtema 1 
pembelajaran 4 
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Mereka bermain sambil bernyanyi. 

Ayo, dengarkan suara temanmu. 

Suara siapakah itu 

Lakukan secara bergiliran. 

Lakukanlah dengan sopan dan gembira. 

  

Gambar 3.2 : Materi PJOK 2 tema 1 subtema 1 
pembelajaran 4 
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Kegiatan Bersama Orang Tua  ! 

Orang tua meminta siswa bercerita tentang salah satu teman barunya ! 

 

 

 

 

Kerjakan soal-soal dibawah ini ! 

1. Sebutkan 5 huruf vokal! 
2. Sebutkan 5 huruf konsonan! 
3. Sebutkan macam macam gerakan pemanasan! 
4. Tuliskan abjad a sampai z! 
5. Nyanyikan kembali lagu “siapa namamu dan a b c”! 
  

Gambar 3.3 : Kegiatan Bersama Orang Tua  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  
Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.3  Menguraikan lambang bunyi  vokal dan konsonan  
dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa 
daerahatau bahasa daerah.  

4.3  Melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata 
bahasa Indonesia atau bahasa daerah. 

Matematika 

Kompetensi Dasar: 

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan 
nilai tempat penyusun lambang 
bilangan menggunakan kumpulan 
benda konkret serta cara membacanya. 

4.2 Menuliskan lambang bilangan sampai dua 
angka yang menyatakan banyak 
anggota suatu kumpulan objek dengan 
ide nilai tempat 

PEMBELAJARAN 
5 
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Satuan Pendidikan  : ___________________ 

Kelas / Semester  : I (Satu) / 1 

Tema 1    : Diriku 

Subtema 1   : Aku dan Teman Baru 

Pembelajaran Ke  : 5 

Hari/Tanggal Pelaksanaan : Jum’at / 1 Desember 2019 

Alokasi Waktu   : 1 x Pertemuan (2×35 menit) 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru.  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] dan bertanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 
Tabel 29 : Kompetensi Dasar dan Indikator  Bahasa Indonesia 

Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 5 
No Kompetensi Dasar Indikator 

1 3.3 Menguraikan lambang bunyi  
vokal dan konsonan  dalam 
kata bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah atau bahasa 
daerah. 

3.3.1 Siswa dapat menyebutkan 
lambang bunyi vokal dan 
konsonan. 

3.3.2 Siswa dapat memberi 
definisi lambang bunyi vokal 
dan konsonan. 
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3.3.3 Siswa dapat 
mengidentifikasi lambang bunyi 
vokal dan konsonan pada nama 
teman. 

3.3.4 Siswa dapat melafalkan 
lambang bunyi vokal dan 
konsonan nama pada nama 
teman. 

3.3.5 Siswa dapat menyatakan 
lambang bunyi vokal dan 
konsonan. 

2. 4.3  Melafalkan bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata 
bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah. 

4.2.1. Siswa dapat 
membedakan bunyi vokal 
dan konsonan. 

4.2.2. Siswa dapat menunjukan 
bunyi vokal dan 
konsonan. 

4.2.3. Siswa dapat menirukan 
bunyi vokal dan 
konsonan yang didahului 
oleh guru. 

4.2.4. Siswa dapat 
menggunakan bunyi 
vokal dan kononan 
secara tepat. 

4.2.5. Siswa dapat menanggapi 
penggunaan bunyi vokal 
dan konsonan. 

 
Matematika 

Tabel 30 : Kompetensi Dasar dan Indikator  Matematika Tema 1 
Subtema 1 Pembelajaran 5 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1. 3.2 Menjelaskan bilangan 
sampai dua angka dan nilai 
tempat penyusun lambang 
bilangan menggunakan 
kumpulan benda konkret 

3.4.1 Siswa dapat 
mengidentifikasi benda-
beda di sekitarnya. 

3.4.2 Siswa dapat menyebutkan 
jumlah benda-benda yang 
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serta cara membacanya. ditemukan. 

3.4.3 Siswa dapat membaca 
lambang bilangan yang 
dituliskan. 

3.4.4 Siswa dapat menjodohkan 
benda dengan lambang 
bilangan. 

3.4.5 Siswa dapat menunjukan 
lambang bilangan 1-10. 

2. 4.2 Menuliskan lambang 
bilangan sampai dua angka 
yang menyatakan banyak 
anggota suatu kumpulan 
objek dengan ide nilai 
tempat. 

4.4.1 Siswa dapat menyalin 
lambang bilangan.  

4.4.2 Ssiwa dapat menirukan 
lambang bilanganh 

4.4.3 Siswa dapat menunjukan 
lambang bilangan.  

4.4.4 Siswa dapat mengikuti 
urutan lambang bilangan.  

4.4.5 Siswa dapat mengulangi 
urutan lambang bilangan. 

 
C. MATERI PEMBELAJARAN 

Matematika: 
1. Mengurutkan bilangan 1 – 10 
2. Berhitung jumlah bilangan 

Bahasa Indonesia 

1. Mengenal lambang bunyi vokal dan konsonan 
 

D. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan  : Saintifik (mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan) 
2. Metode   : Ceramah, diskusi, penugasan, dan 

Tanya jawab. 
3. Model Pembelajaran : DL, PBL 
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E. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media 

a. Kartu-kartu huruf dari a-z minimal sebanyak 3 set (atau 
disesuaikan dengan jumlah kelompok yang dibentuk). 

b. Kartu-kartu nama teman dengan huruf yang tidak 
lengkap (huruf konsonan dihilangkan) dan bisa 
dikalungkan di leher. 

c. Kartu lambang bilangan dari 1 sampai dengan 10 
sebanyak 2 set. 

d. Buku Siswa. 
 

2. Sumber belajar 
a. Hendrifiana, Yusfina, dkk. 2017. Buku Siswa Kelas 1 

Tema 1 “Diriku”. Buku Tematik Terpdu Kurikulum 2013 
Untuk SD/MI Kelas I. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 

        
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tabel 31 : Kegiatan Pembelajaran Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 5 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 

Pembuka 

1. Guru mengucapkan salam 
2. Siswa menjawab salam 
3. Meminta salah satu siswa maju untuk 

memimpin do’a 
4. Salah satu siswa maju memimpin do’a. 

Guru menuntun siswa untuk 
mengucapkan kalimat berikut ini: 
“Teman-teman, sebelum mulai belajar 
kita berdo’a terlebih dahulu, supaya kita 
diberi tambahan ilmu dan paham 
terhadap materi yang kita pelajari. 
Berdo’a mulai!” 

5. Selamat pagi anak-anak, bagaimana 
kabarnya hari ini? 

6. Melakukan presensi. Siapa yang tidak 
masuk hari ini? 

7. Mengaitkan materi pembelajaran yang 
akan dilaksanakan dengan pembelajaran 

10 menit 
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sebelumnya. -Jika diperintah oleh Ibu 
untuk berbelanja, bagaimana sikap 
kamu? 

8. Tanya jawab tentang hal-hal yang terkait 
dengan tema hari ini. -Jika kalian diminta 
berhitung 1 – 10 dapatkah kalian 
melakukannya? 

Inti 

1. Guru meminta siswa mengamati benda-
benda di sekitar kelas, lalu minta siswa 
menghitungnya. Berapa banyak meja 
guru? Berapa banyak meja dan bangku 
siswa? Berapa banyak penghapus papan 
tulis? Dan seterusnya. Apakah kalian 
sudah bisa menghitung banyaknya benda 
di kelas?. 

2. Kemudian, minta siswa mengamati 
gambar di halaman 22 dan menjawab 
pertanyaan dari gambar tersebut. 

3. Guru menyampaikan bahwa siswa akan 
belajar konsep bilangan 1 sampai dengan 
10 dan mengenal lambang bilangan 
sambil bermain kartu bilangan. 

4. Guru membagi siswa dalam beberapa 
kelompok. Setiap kelompok 
mendapatkan satu set kartu lambang 
bilangan dari 1 sampai dengan 10.. 

5. Setiap kelompok duduk membentuk 
lingkaran. 

6. Guru menjelaskan aturan bermain. Ada 
kelompok siswa yang memberi soal, ada 
kelompok yang akan menjawab soal itu.  

7. Guru akan mengundi kelompok mana 
yang memberi soal dan yang menjawab 
soal. Apabila kelompok yang mendapat 
kesempatan untuk menjawab soal tidak 
bisa, kelompok lain akan berlomba untuk 
menjawab soal tersebut (rebutan). 

8. Setiap kelompok mendapat giliran untuk 
memberi dan menjawab soal. Oleh 
karena itu, setiap kelompok diminta 
untuk menyiapkan/membuat/ merancang 

50 menit 
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soal. 
9. Soal yang dimaksud adalah setiap 

kelompok menyediakan/menunjuk/ 
membawa beberapa jenis benda yang 
tertentu banyaknya. 

10. Sebagai contoh, kelompok 1 mendapat 
giliran memberi soal, sedangkan 
kelompok 2 mendapat giliran menjawab 
soal. Kelompok 1 maju ke depan kelas. 
Kelompok 1 meminta kelompok 2 untuk 
membilang benda yang 
disediakan/ditunjuk/dibawa. Setelah 
membilang, kelompok 2 memilih 
lambang bilangan yang sesuai dan 
mengangkat kartunya. (lihat buku siswa 
halaman 23) 

11. Begitu seterusnya sampai semua 
kelompok mendapat giliran untuk 
memberi dan menjawab soal 

Penutup 

1. Bersama siswa membuat kesimpulan 
hasil belajar selama sehari. 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah 
dipelajari. 

3. Melakukan penilaian. 
4. Menginformasikan tema pembelajaran 

yang akan datang,yaitu subtema 2: 
Tubuhku. 

5. Mengajak siswa berdo’a bersama. 
6. Guru mengamati sikap siswa dalam 

berdo’a. 
7. Mengingatkan siswa yang kurang khusuk 

dalam berdo’a. 

10 menit 

 

G. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi. 
b. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 
c. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 
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2. Bentuk Instrumen Penilaian 

a. Sikap 

Petunjuk: 

Berilah tanda centang (✓) pada sikap setiap siswa yang terlihat. 

Tabel 32 : Penilaian Sikap Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 5 

 

Keterangan:  

T :  Terlihat  

BT : Belum Terlihat 

b. Pengetahuan 

Skor maksimal  :  100  

Penilaian :       ×100 

Panduan konversi nilai : 

Tabel 33 : Konversi nilai penilaian pengetahuan 

Konversi nilai 
(Skala 0-100) Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (Cukup) 

0-50 D K (Kurang) 

No 
Nama 
Siswa 

Jujur Disiplin Tanggung 
Jawab Santun Peduli Percayadiri 

T TB T TB T TB T TB T TB T TB 

1              

2              

3              
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Memasangkan gambar dengan lambang bilangan. 

1) Menghitung jumlah benda pada gambar dan melingkari lambang bilangannya. 

2) Menemukan huruf yang hilang dari nama beberapa teman. 

c. Keterampilan 

1) Identifikasi Lambang Bilangan 

Tabel 34 : Penilaian Keterampilan 1 Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 5 

No 
Nama 
Siswa 

Kriteria 

Predikat Membilang 
Banyak 
Benda 

Menyebutkan 
Bilangan 

Mengidentifikasi 
Lambang 
Bilangan 
Dengan 

Mengangkat 
Kartu 

Bilangannya 

Mengikuti 
Aturan 

Permainan 
Dengan 
Tertib 

1 ...      

2 ...      

 

2) Menebak Huruf Konsonan yang Hilang dan Mengidentifikasi Huruf Konsonan 

Tabel 35 : Penilaian Keterampilan 2 Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 5 

No 
Nama 
Siswa 

Kriteria 

Predikat 
Menyebutkan 
nama teman 

pemilik kartu 
nama. 

Menebak 
huruf 
yang 

hilang 
dari 

kartu 
nama 
teman 

Mengidentifikasi 
huruf yang 

hilang dengan 
mengangkat 

kartu hurufnya. 

Mengikuti 
aturan 

permainan 
dengan 
tertib. 

1 ...      

2 ...      
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H. REMEDIAL 
1. Guru membantu siswa mengenal huruf a-z. 

a. Guru menyusun kartu huruf a-z secara berurutan. 
b. Siswa menirukan untuk membaca huruf a-z. 
c. Siswa menyebutkan nama sendiri.  
d. Guru menuliskan nama seorang siswa, lalu siswa tersebut 

mengidentifikasi huruf penyusun nama sendiri.  
e. Siswa mengambil huruf-huruf penyusun nama dari kartu huruf. 
f. Siswa menyebutkan nama lengkap dan panggilannya. 

2. Guru membantu siswa mengenal konsep bilangan 1 sampai dengan 10. 
a. Guru  menyusun kartu bilangan dari 1 sampai dengan 10

 secara berurutan. 
b. Siswa menirukan guru membaca bilangan dari 1 sampai dengan 10 

saat guru menunjukkan lambang bilangannya. 
c. Siswa menghitung banyaknya benda yang diberikan oleh guru. 

Dimulai dari yang banyaknya 1 sampai dengan 10 lalu 
menunjukkan lambang bilangannya. 

d. Siswa menirukan ucapan guru membaca nama bilangan dari 1 
sampai dengan 10. 

e. Guru menunjukkan lambang bilangan. Kemudian, siswa mencari 
kartu nama bilangan yang sesuai dengan lambang bilangan yang 
ditunjukkan. 

 
I.  PENGAYAAN 

1. Siswa membuat kartu huruf nama dua anggota keluarga di rumah. 
2. Siswa menghitung benda milik sendiri di sekolah yang banyaknya 1 

sampai dengan 10 lalu menuliskan nama dan lambang bilangannya. 
3. Siswa membentuk kelompok lalu saling bercerita dengan teman di 

kelompoknya tentang aturan saat ke luar dan masuk rumah serta 
berdoa sebelum melakukan kegiatan. 

 

Mengetahui,                                                         Yogyakarta,12 Desember 2019 

Kepala Sekolah.                                                        Guru Kelas 2 

 
 

Dr. Moh. Agung Rokhimawan, M. Pd.                     Wahdany Adha Putra, S.Pd 

NIP 19781113 200912 1 003                                     NIM 18104080011 
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LAMPIRAN 

Materi Pembelajaran 

 

Teman baruku banyak. 

Ada laki-laki dan perempuan. 

Perhatikan gambar ini ! 

Berapa banyak anak laki-laki? 

Berapa banyak anak perempuan? 

 

 

 

  

  

Gambar 4.1 : Materi Matematika 1 tema 1 subtema 1 
pembelajaran 5 



  

95 
 

Ayo Berlatih !! 

 

 Bermain sambil Mengenal Lambang Bilangan 

Apakah kamu sudah punya teman baru? 

Berapa banyak teman barumu? 

Ajak teman barumu bermain bersama. 

Bermain tentang lambang bilangan. 

Kenali lambang bilangan dari 1 sampai 10. 

Hitung banyaknya benda di kelasmu. 

Tunjukkan lambang bilangannya. 

 

 

 

Lakukan secara bergantian. 

Lakukanlah dengan tertib dan sopan. 

  

Gambar 4.2 : Materi Matematika 2 tema 1 subtema 1 pembelajaran 
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  Ayo Berlatih !! 

Mari berlaih bersama teman baru. 

Membilang benda dari 1 sampai 10. 

Lalu cocokkan dengan lambang bilangnya. 

1. Pasangkan gambar dengan lambang bilangnya. 

 

Gambar 4.3 : Materi Matematika 3 tema 1 subtema 1 
pembelajaran 5 
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Gambar 4.4 : Materi Matematika 4 tema 1 subtema 1 
pembelajaran 5 
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Ayo Mencoba !! 

 

Bermain sambil Mengenal Huruf 

Nama teman baru berbeda-beda. 

Hurufnya juga berbeda-beda. 

Tahukah kamu huruf apa yang bilang? 

Ingat hurufnya lalu sebutkan.  

 

 

Ayo, lakukan untuk nama temanmu 

Lakukan secara bergantian 

Lakukanlah dengan tertib. 

 

 

 

 

Gambar 4.5 : Materi Bahasa Indonesia 1 tema 1 
subtema 1 pembelajaran 5 
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Ayo Berlatih !! 

Perhatikan nama teman Siti. 

Amati huruf-hurufnya 

Huruf apakah yang hilang? 

Lingkari huruf yang hilang dari nama teman Siti. 

 

  

 

 

 

  

Gambar 4.6 : Materi Bahasa Indonesia 2 tema 1 subtema 
1 pembelajaran 5 
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Kegiatan Bersama Orang Tua 

Orang tua meminta siswa berlatih menyebutkan huruf-huruf penyusun 
nama teman-teman barunya. 

 

 

 

  



  

101 
 

Lampiran Penilaian 

A. Penilaian Sikap 
Petunjuk: 
Berilah tanda centang (✓) pada sikap setiap siswa yang terlihat. 

Tabel 36 : Lampiran Penilaian Sikap Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 5 

N
o 

Nama 
Siswa 

Jujur Disiplin 
Tanggun
g Jawab Santun Peduli Percaya diri 

T 
B
T 

T BT T 
B
T 

T 
B
T 

T BT T BT 

1              

2              

3              

Keterangan:  
T :  Terlihat  
BT : Belum Terlihat 
 

B. Penilaian Pengetahuan 
1. Tulislah namamu lengkapmu! 
2. Tulislah nama lengkap teman-temanmu sebanyak 2 orang! 
3. Sebutkan lambang bunyi vokal yang kamu ketahui! 
4. Lengkapilah nama-nama teman Siti berikut ini! 

a. D-…-y-u 
b. E-…-o 

5. Berapa jumlah anggota keluargamu dan sebutkan namanya! 
6. Hitunglah jumlah benda-benda yang ada di sekitarmu berikut 

ini: 
a. Kursi : …  
b. Meja : …  
c. Buku : …  

 
Skor maksimal  :  100  
Penilaian : Skor yang diperolehSkor maksimal    ×100 
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Panduan konversi nilai: 

Tabel 37 : Panduan konversi nilai Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 
5 

Konversi nilai 
(Skala 0-100) 

Predikat Klasifikasi 

81-100 A SB (Sangat Baik) 

66-80 B B (Baik) 

51-65 C C (Cukup) 

0-50 D K (Kurang) 

 

C. Keterampilan 
1. Identifikasi Lambang Bilangan 

Tabel 38 : Instrumen Penilaian Identifikasi Lambang Bilangan 

No 
Nama 
Siswa 

Kriteria 

Predikat Membilang 
Banyak 
Benda 

Menyebutkan 
Bilangan 

Mengidentifikasi 
Lambang 

Bilangan Dengan 
Mengangkat 

Kartu 
Bilangannya 

Mengikuti 
Aturan 

Permainan 
Dengan 
Tertib 

1 ...      

2 ...      
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2. Menebak Huruf Konsonan yang Hilang dan Mengidentifikasi 
Huruf Konsonan 

Tabel 39 : Menebak Huruf Konsonan yang Hilang dan 
Mengidentifikasi Huruf Konsonan 

No 
Nama 
Siswa 

Kriteria 

Predikat 
Menyebutkan 
nama teman 
pemilik kartu 
nama. 

Menebak 
huruf 
yang 

hilang 
dari 
kartu 
nama 
teman 

Mengidentifikasi 
huruf yang 

hilang dengan 
mengangkat 

kartu hurufnya. 

Mengikuti 
aturan 

permainan 
dengan 
tertib. 

1 ...      

2 ...      
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

  
Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.3  Menguraikan lambang bunyi  vokal 
dan konsonan  dalam kata 
bahasa Indonesia atau bahasa 
daerahatau bahasa daerah.  

4.3  Melafalkan bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia atau bahasa daerah. 

Matematika 

Kompetensi Dasar: 

3.2 Menjelaskan bilangan sampai dua 
angka dan nilai tempat penyusun 
lambang bilangan menggunakan 
kumpulan benda konkret serta 
cara membacanya. 

4.2 Menuliskan lambang bilangan sampai 
dua angka yang menyatakan 
banyak anggota suatu kumpulan 
objek dengan ide nilai tempat 

PPKn 

Kompetensi Dasar: 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari- hari di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan 
yang berlaku dalam kehidupan sehari-
hari di rumah. 

PEMBELAJARAN 
6 
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Status Pendidikan : _________________ 
Kelas/ Semester  : I (Satu)/ I (Satu) 
Tema 1   : Diriku 
Subtema 1  : Aku dan Teman Baru 
Pembelajaran Ke : 6 (Enam) 
Alokasi Waktu  : 1 x Pertemuan (2x35 menit) 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-beda 
yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia.  

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 
Pendidikan Kewarganegaraan 

Tabel 40 : Kompetensi Dasar dan Indikator  Kewarganegaraan 
Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 6 

No Kompetensi Dasar Indikator 
1. 3.2 Mengidentifikasi aturan 

yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di 
rumah 

3.2.1 Siswa dapat 
mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 
3.2.2 Siswa dapat menuliskan 
apa yang yang harus 
dilakukan ketika sampai 
rumah. 
3.2.3 Siswa dapat membaca 
aturan yang diberlakukan 
dalam rumah. 
3.2.4 Siswa dapat menjalaskan 
apa saja aturan dalam 
keseharian di rumah. 
3.2.5 Siswa dapat menyusun 
daftar aturan yang berlku 
dalam rumah. 
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3.2.6 Siswa dapat memberi 
contoh sikap aapa yang 
dilakukan ketika berangkat ke 
sekolah. 

2. 4.2 Menceritakan kegiatan 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah. 

4.2.1 Siswa dapat 
menguraikan aturan ketika 
hendak keluar rumah. 
4.2.2 Siswa dapat menjelaskan 
apa yang harus dilakukan 
sebelum makan. 
4.2.3 Siswa dapat 
menyimpulkan kenapa harus 
ada aturan dalam rumah. 
4.2.4 Siswa dapat menyatakan 
apa yang harus dilakukan 
ketika sebelum tidur. 
4.2.5 Siswa dapat 
menunjjukan aturan apa yang 
berlaku dalam rumah ketika 
hendak berman diluar rumah. 
4.2.6 Siswa dapar 
menceritakan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan di 
rumah.  

Bahasa Indonesia 
Tabel 41 : Kompetensi Dasar dan Indikator  Bahasa Indonesia 

Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 6 

No Kompetensi Dasar Indikator 
1. 3.3 Menguraikan lambang 

bunyi vokal dan konsonan 
dalam kata bahasa 
Indonesia atau bahasa 
daerah. 

3.3.1 Siswa dapat memahami 
kaidah lambang bunyi vokal 
dalam suatu teks. 
3.3.2  Siswa dapat memahami 
kaidah lambang konsonan dalam 
suatu teks 
3.3.3.Siswa dapat menjelaskan 
tentang bunyi vokal dan 
konsonan dalam sebuah teks 
3.3.4 Siswa dapat meghafal 
lambang bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata bahasa 
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Indonesia dalam sebuah teks. 
3.3.5. Siswa dapat menyebutkan 
lambang bunyi vokal dan 
konsona dalam kata bahasa 
Indonesia dalam sebuah teks. 
3.3.6 Siswa dapat menuliskan 
lambang bunyi vokal dan 
konsonan dalam seuah teks. 

2. 4.3 Melafalkan bunyi 
vokal dan konsonan dalam 
kata bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah 

 4.3.1 Siswa dapat menerangkan 
bunyi vokal dan konsonan 
dalam kata bahasa Indonesia 
sesuai dengan teks. 
4.3.2 Siswa dapat 
mendeskripsikan bunyi vokal 
dan konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia sesuai dengan teks. 
4.3.3. Siswa dapat memberi 
contoh bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia sesua dengan teks. 
4.3.4 Siswa dapat menyatakan 
pendapat tentang bunyi vokal 
dan konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia sesua dengan teks. 
4.3.5 Siswa dapat menyusun 
daftar kata bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia sesuai dengan teks. 
4.3.6 Siswa dapat membedakan 
makna kata bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia sesuai dengan teks. 
 

Matematika 
Tabel 42 : Kompetensi Dasar dan Indikator  Matematika Tema 1 

Subtema 1 Pembelajaran 6 

No Kompetensi Dasar Indikator 
1 3.2 Menjelaskan bilangan 

sampai dua angka dan 
nilai tempat penyusun 

3.2.1 Siswa dapat menjodohkan 
gambar dengan tabel. 
3.2.2. Siswa dapat menemukan 
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lambang bilangan 
menggunakan kumpulan 
benda kankret serta cara 
membacanya. 

hasil dari menghitung gambar di 
tabel. 
3.2.3 Siswa dapat menuliskan 
jumlah siswa pada gambar. 
3.2.4 Siswa dapat memberi 
contoh bilangan sampai dua 
angka dalam sebuah teks. 
3.2.5 Siswa dapat memberi 
contoh seperti pada soal. 
3.2.6 Siswa dapat menghafal 
jumlah dari hasil yang di dapat 
pada tabel. 

2 4.2 Menuliskan lambang 
bilangan sampai dua 
angka yang menyatakan 
banyak anggota suatu 
kumpulan objek dengan 
ide nilai tempat. 

4.2.1 Siswa dapat menjelaskan 
tentang lambang bilangan sampai 
dua angka yang menyatakan 
banyak anggota sesuai dengan 
gambar. 
4.2.2 Siswa dapat menerangkan 
hasil yang diperolehnya sesuai 
dengan tabel. 
4.2.3 Siswa dapat menyimpulkan 
suatu gambar yang disajikan. 
4.3.4 Siswa dapat menyebutkan 
berapa hasil hitung dari gambar 
yang sudah disediakan. 
4.3.5 Siswa dapat menyusun 
daftar hasil pada tabel yang 
sudah disediakan. 
4.3.6 Siswa dapat menampilkan 
hasil hitung pada sebuah lembar 
kerja yang telah disediakan. 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan berman kartu huruf dan berlatih, siswa dapat menyusun 
huruf-huruf penyusun nama dengan benar.  

2. Setelah bermain kartu huruf dan berlatih , siswa dapat mengenali 
huruf pertama dari sebuah nama, baik huruf vokal maupun konsonan. 

3. Dengan bercerita, siswa dapat menggunakan huruf vokal dan 
konsonan dalam sebuah kata dan menyusunnya menjadi kalimat. 

4. Dengan bercerita, siswa dapat membilang banyaknya huruf penyusun 
nama sendiri dan nama teman. 
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5. Dengan belajar dan berlatih, siswa dapat membilang benda dan 
menuliskan lambang bilangannya. 

6. Dengan berdoa sebelum melakukan kegiatan di sekolah, siswa dapat 
mempraktikannya di rumah. 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan sebelum pembelajaran kelas di mulai (lampiran 1) 
2. Menentukan dari huruf acak menjadi perpaduan huruf yang benar 

hingga menjadi kata (lampiran 2) 
3. Menuliskan berapa jumlah gambar pada tabel yang sudah disediakan 

(lampiran 3) 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

6. Pendekatan  : Saintifik 
7. Strategi   : Cooperative Learning  
8. Metode   : Tanya jawab, diskusi, penugasan, 

pengamatan, dan  Ceramah 
9. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Kartu-kartu huruf dari a-z minimal sebanyak 3 set. (atau disesuaikan 
dengan jumlah kelompok yang dibentuk). 

2.  Kartu-kartu huruf vokal minimal sebanyak 3 set (atau disesuaikan 
dengan jumlah kelompok yang dibentuk) dan bisa dikalungkan. 

3.  Kartu bilangan. 
4.  Buku Siswa. 

 
G. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Buku Siswa Tema : Diriku kelas 1 (Buku Tematik Terpadu 2013 
Rev. 2017 Jakarta: Kementrian pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tabel 43 : Kegiatan Pembelajaran Tema 1 Subtema 1 

Pembelajaran 6 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan  Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

3. Guru memberikan salam 
dan mengajak semua siswa 
membeca doa sebelum 
belajar. 

4. Menanyakan kabar peserta 
didik. 

5. Memastikan lingkungan 
belajar kondusif dan 
mengecek kesiapan diri 
melalui lember kehadiran 
dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi duduk 
disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 

6. Menginfokan tema yang 
akan dipelajari. 

7. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

10 menit 

Inti 

1. Guru membimbing 
siswa untuk 
mengamati gambar-
gambar kegiatan 
silaturahmi di rumah 
Siti. 

2. Siswa membaca teks 
bacaan yang berkaitan 
dengan silaturahmi 
keluarga Siti. 

3. Guru memberikan 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan teks 
untuk mengecek 
pemahaman. 

4. Guru membimbing 
siswa untuk mencari 
informasi tentang 
warna kesukaan 
teman sekelas. 

50 menit 
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5. Siswa mendaftar hasil 
pengamatan tentang 
warna kesukaan. 

6. Siswa menentukan 
warna yang paling 
banyak disukai. 

7. Beberapa siswa 
ditunjuk untuk 
bercerita dongeng 
“Kecerdikan 
Menumbuhkan 
Kebaikan” di depan 
kelas. 

8. Siswa lain 
menanggapi cerita 
yang dibawakan 
temannya. 

9. Siswa mengerjakan 
latihan yang berkaitan 
dengan dongeng 
tersebut. 

10. Siswa mengamati 
gambar puding untuk 
menemukan konsep 
pecahan. 

11. Siswa mendiskusikan 
gambar pudding. 

12. Siswa berdiskusi 
tentang gambar 
pudding. 

13. Siswa menuliskan 
hasil diskusinya. 

14. Siswa mengerjakan 
soal tentang pecahan 
berdasarkan konsep 
pecahan. 

Penutup 

1. Bersama-sama dengan 
siswa membuat 
kesimpulan atau 
rangkuman hasil 
belajar selama sehari. 

2. Bertanya jawab 
tentang materi yang 
telah dipelajari. 

10 menit 
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3. Melakukan penilaian 
hasil belajar. 

4. Pemberian tugas 
untuk dikerjakan di 
rumah. 

5. Untuk mengakhiri 
pembelajaran, guru 
mengajak siswa 
membaca doa 
bersama-sama. 

 
I. PENILAIAN 

1. Lingkup penilaian : Sikap, Pengetahuan,  Keterampilan 
2. Teknik penilaian   : 

a. Sikap : Bersikap santun, saling menghormati, peduli 
b. Pengetahuan : Tes terlulis dan berhitung. 
c. Keterampilan : Dapat mengelompokkan berapa jumlah siswa 

yang ada pada gambar ke tabel 
3. Bentuk Pengamatan : 

a. Sikap : Rubrik Pengamatan (lampiran 4) 
b. Pengetahuan : Soal Isian (lampiran 5) 
c. Keterampilan : Rubrik Pengamatan (lampiran 6) 

 

Tabel 44 : Bentuk Pengamatan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 6 
No. Nama 

Siswa 
Kriteria Predikat 

Menyebutkan 
anama diri 
sendiri dan 

nama teman. 

Membilang  
banyaknya 

huruf 
penyusun 

nama. 

Menyebutkan 
huruf-huruf 
penyusun 

nama sendiri 
dan nama 

teman. 

Bercerita 
dengan 
lancar 

1       
2       
3       

 
J. REMEDIAL 

1. Guru membantu siswa mengenal huruf a-z. 
a. Guru menyusun kartu huruf a-z secara beruntutan. 
b. Siswa menirukan untuk membaca huruf a-z. 
c. Siswa menyebutkan nama sendiri. 
d. Guru menuliskan nama seorang siswa, lalu siswa tersebut 

mengidentifikasi huruf penyusun nama sendiri. 
e. Siswa mengambil huruf-huruf penyusun nama dari kartu huruf. 
f. Siswa menyebutkan nama lengkap dan panggilannya. 
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2. Guru membantu siswa mengenal konsep bilangan 1 sampai dengan 
10. 
a. Guru menyusun kartu bilangan dari 1 sampai dengan 10 secara 

beruntutan. 
b. Siswa menirukan guru membaca bilangan dari 1 sampai dengan 

10 saat guru menunjukkan lambang bilangannya. 
c. Siswa menghitung banyaknya benda yang diberikan oleh guru. 

Dimulai dari yang banyaknya 1 sampai dengan 10 lalu 
menunjukkan lambang bilangannya. 

d. Siswa menirukan ucapan guru membaca nama bilangan dari 1 
sampai dengan 10. 

e. Guru menunjukkan lambang bilangan. Kemudian, siswa mencari 
kartu nama bilangan yang sesuai dengan lambang bilangan yang 
ditunjukkan. 
 

K. PENGAYAAN 
1. Siswa membuat kartu huruf nama dua anggota keluarga di rumah. 
2. Siswa menghitung benda milik sendiri di sekolah yang banyaknya 1 

sampai dengan 10 lalu menuliskan nama da lambang bilangannya. 
3. Siswa membentuk kelompok lalu saling bercerita dengan teman di 

kelompoknya tentang aturan saat keluar dan masuk rumah serta 
berdoa sebelum melakukan kegiatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengetahui,     Yogyakarta, 1 Desember 2019 
Kepala Sekolah Guru Kelas 1 
 
 
Moh.Agung Rohimawan,M.Pd                                             Okki Demusti 
NIP. 19781113 200912 1 003                                               NIM 18104080009 
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LAMPIRAN 
 Ayo Mengamati ! 
Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 
 
Ini adalah teman-teman Siti. 
Apakah yang sedang mereka lakukan ?. 
Mereka sedang berdoa’a. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 5.1 : Materi Bahasa Indonesia 1 tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 
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2. Menentukan dari huruf acak menjadi perpaduan huruf yang benar hingga 
menjadi kata (lampiran 2) 
 
Ayo Bercerita ! 
Ceritakan tentang dirimu sendiri. 
Ceritakan juga tentang teman barumu. 
Lakukan di depan kelas. 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 5.2 : Materi Bahasa Indonesia 2 tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 
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Menuliskan berapa jumlah gambar pada tabel yang sudah disediakan (lampiran 
3) 
Ayo Mencoba !! 

Kamu sudah mempunyai teman baru. 

Berapa banyak teman barumu ? 

Hitung teman barumu, lalu tuliskan lambang bilangannya.  

Perhatikan contoh. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 : Materi Matematika tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 
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PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Penilaian Sikap 

Observasi dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan. 
 

Tabel 45 : Penilaian Sikap 

No. Nama 

Kriteria 

Keaktifan  Disiplin  Percaya Diri 

BT MB SB BT MB SB BT MB SB 

1. ZIA          

2. NIA          

3. TIO          

4. DIO          

 
Keterangan : 
BT = Belum Terlihat 
MB = Mulai Berkembang 
SB = Sudah Berkembang 

2. Penilaian Pengetahuan 
Tes tertulis 

Nilai pengetahuan mengambil dari ketika siswa disuruh 
mengerjakan soal dan pada saat diberi pertanyaan tentang 
materi yang sudah depelajari. 
 
Tabel 46 : Penialaian Pengetahuan  

No. Nama 

Kriteria 

Pemahaman Ketepatan 
Kesesuaian 

dengan Meteri 

A B C A B C A B C 

1. ZIA          

2. NIA          
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3. TIO          

4. DIO          

 
Keterangan : 
A = 86-100 
B = 70-85 
C = 50-69 

SOAL ! 

a. Pendidikan Kewarganegaraan 
1. Bagaimana sikap kita kepada orang yang lebih tua ! 
2. Sebutkan hal-hal yang wajib dilakukan ketika sapai rumah 

sepulang dari sekolah ! 
3. Sebutkan aturan-aturan yang ada di rumahnya masing-

masing ! 
4. Urutkan aturan-aturan di rumah masing-masing pada saat 

menonton TV ! 
5. Tuliskan contoh sikap yang harus dilakukan ketika akan 

berangkat sekolah ! 
6. Apa saja hal yang dilakukan sebelum makan dan sebelum 

tidur ! 
7. Mengapa dalam melakukan sesuatu harus sesuai dengan 

aturan ? 
b. Bahasa Indonesia 

1. Apa perbedaan huruf vokal dan konsonan ! 
Teks Cerita ! 

Kerbau dan Gajah 
Suatu hari ada seekor kerbau mencari gajah di 

dalam hutan. Kerbau itu mencari gajah dengan tujuan 
supaya gajah dapat menemani kerbau mencari makanan di 
hutan. Akhirnya Kerbau bertemu dengan Gajah, kemudian 
Kerbau mengajak gajah pergi ke hutan mencari makanan. 
Kerbau berkata “Jika Gajah mau menemani Kerbau 
mencari makan, akan diberi imbalan”. Dengan kesepakatan 
itu, Gajah mau menemani Kerbau ke hutan. 

2. Tuliskan lambang bunyi vokal dan konsonan dari teks 
cerita “Kerbau dan Gajah” ! 
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3. Buatlah daftar kata bunyi vokal dan konsonan  dari teks 
cerita “Kerbau dan Gajah” ! 

c. Matematika  
1. Jodohkan bangun datar di bawah ini sesuai dengan 

jumlahnya ! 
Tabel 47 : Soal 

  
7 

 

4 

 
3 

  

6 

 

2 

 
2. Berapa hasil dari 
a.                                  

 
 

b.                                  
 
 

c.         
 

d. Hitunglah ada berapa jumlah siswa dan jumlah siswi di 
dalam kelas ! Jika semuanya dijumlahkan ada berapa? 
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3. PENILAIAN KETERAMPILAN 

 
Rubrik Pengamatan (lampiran 6) 
Soal 

1. Sebutkan aturan-aturan umum yang berada dalam rumah kalian! 
2. Jelaskan bagaimana sikap yang baik ketika hendak berangkat ke 

sekolah! 
3. Sebutkan apa yang harus dilakukan sebelum makan! 
4. Ceritakan bagaimana keseharianmu di rumah! 
5. Sebutkan lambang bunyi vokal! 
6. Sebutkan lambang bunyi konsonan! 
7. Jelaskan apa itu vokal dan konsonan! 
8. Sebutkan contoh bilangan sampai dua angka! 
9. Hasil dari 4 orang siswa + 5 orang siswi adalah? 
10. Jelaskan ada berapakah murid dalam kelasmu lalu tentukan 

berapa laki-laki dan berapa perempuan! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 

  

PEMBELAJARAN 
5 

Matematika 

Kompetensi Dasar: 

3.2  Menjelaskan bilangan sampai dua angka dan 
nilai tempat penyusun lambang bilangan 
menggunakan kumpulan benda konkret serta 
cara membacanya. 

4.2  Menuliskan lambang bilangan sampai dua 
angka yang menyatakan banyak anggota suatu 
kumpulan objek dengan ide nilai tempat 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.3  Menguraikan lambang bunyi  vokal dan konsonan  dalam kata 
bahasa Indonesia atau bahasa daerahatau bahasa daerah.  

4.3   Melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia atau bahasa daerah. 
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Satuan Pedidikan  : ____________________ 
Kelas / Semester  : 1 / 1 
Tema 1    : Diriku 
Subtema 2   : Tubuhku 
Pembelajaran   : 5 
Alokasi Waktu   : 1 x Pertemuan (2 x 35 menit) 
Hari /Tanggal Pelaksanaan : Senin, 2 Desember 2019 
 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan bertanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : Bahasa Indonesia 
Tabel 48 : Kompetensi Dasar dan Indikator  Bahasa Indonesia 

Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 5 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.3 Menguraikan lambang bunyi 
vokal dan konsonan dalam kata 
bahasa Indonesia atau bahasa 
daerah. 

3.3.1 Siswa dapat membaca huruf 
vokal dan konsonan dengan benar 
3.3.2 Siswa dapat menuliskan 
huruf vokal dan konsonan dengan 
benar 
3.3.3 Siswa dapat menghafal huruf 
vokal dan konsonan 
3.3.4 Siswa dapat memilih mana 
huruf vokal dan mana huruf 
konsonan 
3.3.5 Siswa dapat memberi contoh 
kata yang memuat huruf vokal dan 
konsonan 

4.3 Melafalkan bunyi vokal dan 4.3.1 Siswa dapat mengikuti guru 
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konsonan dalam kata bahasa 
Indonesia atau bahasa daerah. 

dalam pengucapan huruf 
4.3.2 Siswa dapat mengulangi 
huruf yang diucapkan guru atau 
teman 
4.3.3 Siswa dapat menirukan kata 
yang diucapkan teman 
4.3.4 Siswa dapat menunjukkan 
huruf vokal yang ada dalam kata 
4.3.5 Siswa dapat membuat 
kembali kata yang tekah diacak 
hurufnya 

Muatan : Matematika 
Tabel 49 : Kompetensi Dasar dan Indikator  Matematika Tema 1 

Subtema 2 Pembelajaran 5 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Menjelaskan bilangan sampai 
dua angka dan nilai tempat 
penyusun lambang bilangan 
menggunakan kumpulan benda 
konkret serta cara membacanya. 

3.2.1 Siswa dapat menyebutkan 
bilangan 1 sampai 10 
3.2.2 Siswa dapat menghafal nama 
bilangan 1 sampai 10 
3.2.3 Siswa dapat menyusun daftar 
bilangan 1 sampai 10 
3.2.4 Siswa dapat memberi contoh 
penggunaan bilangan 1 sampai 10 
dalam kehidupan sehari-hari 
3.2.5 Siswa dapat menceritakan 
suatu cerita yang ada unsur antara 
bilangan 1 sampai 10 di dalamnya 

4.2 Menuliskan lambang bilangan 
sampai dua angka yang 
menyatakan banyak anggota suatu 
kumpulan objek dengan ide nilai 
tempat. 

4.2.1 Siswa dapat menyalin angka 
1 sampai 10 dengan benar 
4.2.2 Siswa dapat membedakan 
bentuk lambang bilangan 1 sampai 
10 
4.2.3 Siswa dapat mengulangi 
bentuk tulisan 1 sampai 10 dengan 
benar  
4.2.4 Siswa dapat menunjukkan 
jumlah benda yang ada di dekatnya 
4.2.5 Siswa dapat mereplikasi 
jumlah benda yang ada di 
sekitarnya dengan bentuk lambang 
bilangan 1 sampai 10 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melakukan permainan kartu huruf, siswa mampu menyusun 
huruf-huruf menjadi kata nama anggota tubuh. 

2. Dengan bimbingan guru, siswa mampu menyebutkan nama lambang 
bilangan dari 1 sampai 10.  

3. Setelah melakukan permainan kartu bilangan, siswa mampu 
membaca lambang bilangan 1 sampai 10.  
 

D. MATERI 
1. Bermain sambil Mengenal Huruf (terlampir) 
2. Membaca Lambang Bilangan (terlampir) 
3. Bermain sambil Membaca Bilangan (terlampir) 

 
E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Scientific (mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi, menalar dan mengkomunikasikan) 

Model  : Cooperative Learning 
Metode : Pengamatan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan 

Ceramah 
Strategi : Bermain Kartu 
 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Kartu-kartu huruf dari a-z 
2. Kartu-kartu huruf vokal 
3. Kartu-kartu bilangan 1-10 
4. Buku siswa 

 
G. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Guru Kelas 1 Tema 1 
2. Buku Siswa Kelas 1 Tema 1 

 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Tabel 50 : Langkah-langkah Pembelajaran Tema 1 Diriku Subtema 
2 Pembelajaran 5 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 

Awal 

1. Guru memberikan salam sebelum 
memulai kegiatan 

2. Guru dan siswa berdoa bersama untuk 
mengawali kegiatan 

10 
menit 
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3. Guru mengecek kesiapan seluruh siswa  
4. Guru dan siswa bersama-sama 

menyanyikan lagu kebangsaan 
5. Guru menyampaikan motivasi kepada 

siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inti 

1. Siswa diajak untuk membaca nama-nama 
gambar bagian tubuh yang ditempel di 
papan tulis beserta huruf-huruf 
penyusunnya. 

2. Guru menyimpan kartu nama gambar 
bagian tubuh tersebut dan gambarnya 
tetap terpasang. 

3. Guru membagi siswa dalam beberapa 
kelompok. Setiap kelompok mendapatkan 
satu set kartu huruf dari a sampai z. 

4. Siswa berlatih untuk menyusun huruf-
huruf nama bagian tubuh dengan melihat 
Buku Siswa halaman 62. 

5. Guru mengamati kerja dari masing-
masing kelompok. 

6. Setelah selesai, setiap kelompok diminta 
untuk bergantian maju ke depan, 
melafalkan dan menjelaskan nama bagian 
tubuh yang disusunnya.  

7. Siswa diminta untuk kembali ke tempat 
duduk lalu mengerjakan latihan di 
halaman 63 Buku Siswa. 

8. Guru menyiapkan kartu bilangan dari 1 
sampai 10. 

9. Guru menempel salah satu kartu bilangan 
di depan dan siswa diminta untuk 
menyebutkannya.  

10. Siswa diminta untuk membaca lambang 
bilangan yang ditunjuk oleh guru secara 
acak.  

11. Siswa diajak untuk melakukan permainan 
berupa tebak lambang bilangan antar 
siswa. Siswa secara bergantian 
memberikan soal dan menjawab.  

12. Selanjutnya guru membimbing para siswa 
untuk mengerjakan latihan di Buku Siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
menit 
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halaman 66 dan 67.  
 
 
 
Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan 
kegiatan belajar yang telah dilakukan. 

2. Guru menyampaikan judul materi untuk 
pertemuan selanjutnya 

3. Guru bersama siswa berdoa sebelum 
pulang 

4. Guru mengucapkan salam untuk menutup 
kegiatan 

 
 
 
5 menit 

 
I. PENILAIAN 

1. Lingkup Penilaian  : Sikap, Pengetahuan, Keterampilan 
2. Teknik Penilain   

a. Sikap    : spiritual, sosial 
b. Pengetahuan  : teks tertulis 
c. Keterampilan   : kinerja 

3. Bentuk Instrumen 
a. Sikap   : rubrik pengamatan (terlampir) 
b. Pengetahuan  : latihan soal (terlampir) 
c. Keterampilan   : rubrik pengamatan (terlampir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Kepala Sekolah                      

                                     

Guru Kelas 

Dr.  Moh. Agung Rokhimawan S.pd.,M.Pd.                       Khusnul Khuluq 
NIP 19781113 200912 1 003.                                              NIM 18104080014 
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LAMPIRAN 1 Materi Bermain sambil Mengenal Huruf 

 

Bermain Sambil Mengenal Huruf 

Kamu sudah mengenal anggota tubuh. 

Nama anggota tubuh terdiri dari huruf-huruf. 

Susunlah huruf sesuai dengan nama anggota tubuhmu. 

Coba sebutkan hurufnya. 

Ceritakan tentang anggota tubuh itu. 

 

 

 
 
Gambar 6.1 : Materi Bahasa Indonesia tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 
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LAMPIRAN 2 Materi Membaca Lambang Bilangan 
 
 

Membaca Lambang Bilangan 

Kamu sudah mengenal urutan bilangan. 

Tahukah kamu cara membacanya? 

Tirukan gurumu. 

Bersyukur kepada Tuhan kita mempunyai mulut. 

 
Gambar 6.2 : Materi Matematika 1 tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 
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LAMPIRAN 3 Materi Bermain sambil Membaca Bilangan 
 
 

Bermain Sambil Membaca Bilangan 

Beni bermain bersama teman. 

Beni bermain kartu bilangan. 

Menebak lambang dan nama bilangan. 

Menghitung banyaknya anggota tubuh. 

 

 
Gambar 6.3 : Materi Matematika 2 tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 
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LAMPIRAN 4 Penilain Sikap 
Nama siswa   : 
Kelas / Semester  : 
Pelaksanaan pengamatan : 
 

Tabel 51 : Lampiran Penilaian Sikap Tema 1 Diriku Subtema 2 
Pembelajaran 5 

No. Aspek yang diamati Tanggal Catatan guru 
1.    

  
2    
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LAMPIRAN 5 Penilain Pengetahuan 

 
1. Cobalah kalian susun huruf-huruf acak yang ada di sebelah kiri menjadi nama 
anggota tubuh kalian, lalu pasangkan dengan kata nama anggota tubuh yang 
benar di sebelah kanan. 

 
Jumlah jawaban benar dikali 2   
Gambar 6.4 : Penilaian Pengetahuan 1 
 
2. Coba kalian hitung jumlah benda yang ada di bawah ini, lalu pasangkan 
dengan nama bilangan yang sesuai di sebelah kanan. 

 
Jumlah jawaban benar dikali 2,5 
Gambar 6.5 : Penilaian Pengetahuan 2 
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3. Hitung jumlah benda yang ada di sebelah kiri, lalu pasangkan dengan 
lambang bilangan yang ada di tengah, kemudian pasangkan lagi dengan 
nama bilangan yang ada di sebelah kanan 

 
Gambar 6.6 : Penilaian Pengetahuan 3 
Jumlah jawaban benar dikali 2 
 
Semua nilai dijumlahkan lalu dibagi 3 
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LAMPIRAN 6 Penilain Keterampilan 
 

Tabel 52 : Lampiran Penilaian Keterampilan Tema 1 Diriku Subtema 2 
Pembelajaran 5 

No Nama 
siswa 

Kriteria 

Predikat 

Mengidentifikasi 
lambang 
bilangan 1 
sampai dengan 
10 

Membaca 
nama 
bilangan 
1 sampai 
dengan 
10 

Membilang 
banyaknya 
benda 

Rapi 
dan 
teratur 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP ) 

 
  

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

3.3  Menguraikan lambang bunyi  vokal dan konsonan  dalam kata 
bahasa Indonesia atau bahasa daerahatau bahasa daerah.  

4.3   Melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia 
atau bahasa daerah. 

PPKn 

Kompetensi Dasar: 

 3.3  Mengidentifikasi keberagaman 
karateristik individu di rumah.  

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam keberagaman 
karakteristik individu di rumah 

SBdP 

Kompetensi Dasar: 

 3.4 Mengenal bahan alam dalam 
berkarya.  

4.4 Membuat karya dari bahan 
alam. 

PEMBELAJARAN 
1 



  

135 
 

 

Sekolah                 :  ___________________ 

Kelas / Semester    :  I / 1(ganjil) 

Tema                    :  1 Diriku 

Sub Tema             :  4. Aku Istimewa 

Pembelajaran       :  1 [satu] 

Alokasi Waktu     :  1 x Pertemuan (2x 35 menit) 

 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 

3. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
4. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru 
5. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengarkan, melihat, membaca) dan menanya, berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, 
dan benda- benda yang dijumpainya dirumah dan disekolah. 

6. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 
 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
Muatan Pendidikan kewarganegaraan 

Tabel 53 : Kompetensi Dasar dan Indikator Pendidikan 
Kewarganegaraan Tema 1 Diriku Subtema 4 Pembelajaran 1 

 
No Kompetensi Dasar Indikator 
1  3.3.  Mengenal keberagaman 

karakteristik individu di 
rumah  

3.3.1. Siswa dapat mengetahui 
pengertian keberagaman 
karakteristik individu 

3.3.2. siswa dapat meyebutkan 
karakteristik dari masing-masing 
anggota keluarganya dirumah 
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melalui foto keluarga 

3.3.3. Siswa dapat menjelaskan 
perbedaan karakteristik teman di 
lingkungan rumahnya. 

3.3.4. Siswa dapat 
mengklasifikasikan individu 
berdasarkan keberagaman 
karakterisitk individu melalui teks 
bacaan 

3.3.5 siswa dapat menemukan 
karakteristik individu melalui teks 
bacaan 

2  4.4. Mengamati dan 
menceriterakan keberagaman 
karakteristik individu di 
sekolah. 

 

4.4.1 . Siswa dapat mengetahui 
pengertian keberagaman 
karakteristik individu 

4.4.2. Siswa dapat menunjukkan 
sikap menerima keberagaman 
diantara teman-temannya di 
sekolah 

4.4.3. siswa dapat menentukan 
keberagaman karakteristik teman 
dikelasnya. 

4.4.4. Siswa dapat 
membandingkan karakteristik 
individu di rumah dan di sekolah 

4.4.5. siswa dapat meyesuaikan 
hasil yang diamati dengan yang 
diceritakan tentang keberagaman 
karakterisitik  individu.  

4.4.6. Siswa dapat menyimpulkan  
isi cerita tentang keberagaman 
karakteristik  individu 
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Muatan Bahasa Indonesia 
Tabel 54 : Kompetensi Dasar dan Indikator  Bahasa Indonesia Tema 1 

Subtema 4 Pembelajaran 1 

No Kompetensi Dasar Indikator 
1 3.3  Menguraikan  lambang 

bunyi vokal dan konsonan 
dalam kata bahasa 
Indonesia atau bahasa da 
erah. 

 

3.1.1. Siswa dapat 
mengidentifikasi 
lambang bunyi vocal 
dan konsonan. 

3.1.2. Siswa dapat menulis 
lambang bunyi vocal 
dan konsonan  

3.1.3.  Siswa dapat 
menyebutkan 
lambang bunyi vocal 
dan konsonan dalam 
kata bahasa Indonesia 
atau bahasa daerah. 

3.1.4. Siswa dapat 
menyimpulkan 
lambang bunyi vocal 
dan konsonan dalam 
bahasa daerah 

3.1.5. Siswa dapat membuat 
kata sederhana dari 
lambang bunyi vocal 
dan konsonan. 
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2 4.3. Melafalkan bunyi vocal 
dan konsonan dalam kata 
bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah. 

4.3.1. Siswa dapat 
menghafalkan bunyi 
vocal dan konsonan  

4.3.2. Siswa dapat 
menemukan lambang 
bunyi vocal dan 
konsonan dalam kata 
bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah 

4.3.3. Siswa dapat 
membandingkan 
antara pengucapan 
bunyi vocal dan 
konsonan 

4.3.4. Siswa dapat  
melengkapi kata 
bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah dengan 
bunyi vocal dan 
konsonan  
 

Muatan SBdP  
Tabel 55 : Kompetensi Dasar dan Indikator  SBdP Tema 1 

Subtema 4 Pembelajaran 1 

No Kompetensi Dasar Indikator 
1. 3.4.  Mengenal bahan alam 

dalam berkarya. 
 

3.4.1. Siswa dapat 
menuliskan  bahan yang 
digunakan dalam berkarya. 

3.4.2. Siswa dapat  
menunjukkan  bahan dalam 
membuat boneka 

3.4.3.  siswa dapat 
mengkombinasikan bahan 
sintesis dengan  bahan alami 
dalam berkarya 

3.4.4.  Siswa dapat membagi 
mana bahan yang akan 
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digunakan  terlebih dulu  

3.4.5. Siswa dapat 
menyesuaikan karya yang 
dibuat dengan bahan yang 
tersedia 

2.  4.4.  Membuat karya dari bahan 
alam 

4.4.1 . Siswa dapat mendesain 
pola karya yang akan dibuat 

4.4.2.  siswa dapat mengikuti 
panduan yang diberikan oleh 
guru 

4.4.3. Siswa dapat 
menghubungkan bagian-
bagian dari boneka dengan 
menggunakan lem 

4.4.4. siswa dapat 
memposisikan bagian-bagian 
boneka sesuai dengan 
tempatnya 

4.4.5. Siswa dapat 
menyimpulkan  hasil karya 
yang dibuat pada teman dan 
guru 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati teks sederhana tentang keberagaman, siswa 
dapat menunjukkan huruf   vokal dalam suatu kata yang terkait 
dengan sub tema aku istimewa dengan tepat. 

2. Setelah mengidentifikasi kosa kata yang berkaitan dengan aku  
istimewa, siswa dapat  melafalkan huruf vokal yang terdapat pada 
kosakata tersebut dengan tepat. 

3. Dengan mengamati foto keluarga, siswa dapat menggali informasi 
tentang ciri khas masing masing individu di rumah dengan tepat. 

4. Setelah memperoleh informasi mengenai ciri khas anggota keluarga, 
siswa dapat menceritakan pengalaman mengenal kekhasan 
masingmasing anggota keluarga dalam kebersamaan di rumah 
dengan lancar. 



  

140 
 

5. Dengan mengamati boneka kulit jagung, siswa dapat 
mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat karya 
kerajinan dengan tepat. 

6. Dengan menyimak cara membuat boneka kulit jagung yang 
diperagakan oleh guru, siswa dapat membuat sebuah hiasan pensil 
berupa boneka kulit jagung. 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Menceritakan pengalaman mengenal ciri khas anggota keluarga 

secara lisan dengan lancar    (lampiran 1) 
2. foto keberagaman individu di Indonesia ( lampiran 2) 
3. Membuat boneka dari bahan alami ( lampiran 3) 

 
E. PENDEKATAN METODE 

1. Pendekatan         : Scientifik 
2. Metode              : Penugasan ,Tanya Jawab, ,Ceramah 

 
F. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 pegangan siswa “Diriku “ 
hal 115 s/d 121 

2. Buku  Tematik Terpadu Kurikulum 2013 pegangan Guru “ Diriki “ 
hal 124 s/d 128 
 

G. Media / Alat Pembelajaran 
1. Foto keluarga siswa yang diminta untuk dibawa beberapa hari 

sebelum pertemuan Pembelajaran 1 Subtema 4. 
2. Gambar masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. 
3. Kulit jagung yang sudah siap pakai, gunting, dan lem tembak 

(bila ada). 
4. Boneka Kulit Jagung 
5. Buku Siswa 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tabel 56 : Kegiatan Pembelajaran Tema 1 Subtema 4 

Pembelajaran 1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

c. Guru memberikan salam dan 
mengajak semua siswa membeca 
doa sebelum belajar. 

d. Menanyakan kabar peserta didik. 
e. Memastikan lingkungan belajar 

kondusif dan mengecek kesiapan 
diri melalui lember kehadiran dan 
memeriksa kerapian pakaian, 
posisi duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 

f. Menginfokan tema yang akan 
dipelajari. 

g. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

h. Mengajak Siswa mengamati 
gambar dibuku 

10 Menit 

Inti 

1. Guru mengawali pembelajaran 
dengan menunjukkan gambar 
orang dari berbagai daerah di 
Indonesia, siswa mengamati 
gambar tersebut. 

2. Guru menggugah rasa ingin tahu 
siswa dan memotivasi untuk 
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang berhubungan 
dengan gambar yang diamati. 

3.  Kemudian, siswa menyimak 
cerita guru tentang keberagaman 
masyarakat Indonesia seperti 
diceritakan di Buku Siswa. Guru 
juga menjelaskan bahwa setiap 
individu memiliki ciri khas yang 
membuatnya menjadi istimewa. 

4.  Selesai bercerita, guru bertanya 
kepada siswa mengenai kosakata 
yang baru mereka dengar atau 

50 Menit 
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belum tahu artinya. 
5. Guru menuliskan satu per satu 

kata-kata yang disebutkan oleh 
siswa di papan tulis. 

6. Guru meminta siswa untuk 
mengamati berbagai rangkaian 
huruf yang ada di papan tulis. 

7. Diskusikan dengan siswa apakah 
huruf-huruf juga memiliki 
keistimewaan. 

Penutup 

 

1. Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan,rangkuman hasil belajar . 

2. Bertanya jawab tentang materi 
yang telah dipelajari. 

3. Melakukan penilaian hasil belajar. 

4. Memberikan tindak lanjut berupa 
tugas. 

5. Mengajak semua siswa untuk 
berdoa mengakhiri pelajaran. 

10 menit 

 
I. PENILAIAN 

1. Penilaian Proses 
a. Guru berkeliling mengamati kerjasama kelompok dalam 

mengerjakan tugas 
b. Guru menilai kerjasamanya, tanggungjawabnya, 

kedisiplinannya, keaktifannya. 
c. Guru menilai dengan lembar pengamatan perilaku 

2. Teknik Penilaian 
a. Penilaian sikap  : Observasi   
b. Penilaian pengetahuan : Tes ( lampiran 4) 
c. Penilaian keterampilan : Unjuk Kerja  
d. Penilaian Sikap 

Petunjuk 
Berilah tanda centang ( ) pada sikap setiap siswa yang terlihat! 
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Tabel 57 : Penilaian Sikap Tema 1 Subtema 4 Pembelajaran 1 

No Nama Siswa 
Jujur Disiplin Tanggun

g Jawab Santun Peduli Percaya 
Diri 

T B T B T B T B T B T B 
1.              
2.              
3.              

Keterangan : 
T : Terlihat 
B : Belum Terlihat 

3. Penilaian Pengetahuan 
Instrumen Penilian: Tes Tertulis (Isian) dan lisan ( Hafal) 

1. Mengelompokkan teman berdasarkan Karakteristik (PPKn KD 
3.3 dan KD 4.3) 

Rekap Skor Siswa 
Tabel 58 : Penilaian Pengetahuan Tema 1 Subtema 4 Pembelajaran 

1 
No. Nama Skor 

1.   
2.   
3.   
4.   

2. Menghafalkan  bunyi vocal dan konsonan (Bahasa Indonesia 
KD 3.3 dan KD 4.3) 

Rekap Skor Siswa 
 

Tabel 59 : Rekap Skor Siswa Menghafalkan  Bunyi Vocal dan 
Konsonan. 

No. Nama Skor 
1.   
2.   
3.   
4.   
 
3. Penilaian Keterampilan 

a. Menceritakan pengalaman mengenal ciri khas anggota 
keluarga secara lisan dengan lancar. Isi dengan tanda centang 
( ) 
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Tabel 60 : Penilaian Keterampilan  Tema 1 Diriku Subtema 4 

Pembelajaran 1 

No Nama Siswa 

Kriteria 

Predika
t 

Sesuai 
dengan ide 

pokok 

Alur 
penyamp

aian 
runut 

Menggunak
an intonasi 
yang benar 

Lancar 
dalam 

penyampaia
n 

1 Aisyah Nurul      
2 Hanif Achmad      
3 Saiq Abdullah      
4 Dst...      

  
a. Membuat karya kerajinan boneka kulit jagung. 

Tabel 61 : Rekap Hasil Membuat Karya Kerajinan Boneka 
Kulit Jagung. 

N
o 

Nam
a 
Sisw
a 

Kriteria Predi
kat  Sesuai 

denga
n 
tema   

Mengelem 
bagian-
bagian 
boneka 
dengan rapi 

Ketepata
n waktu 
dalam 
mengum
pul 

Komposis
i bentuk 
boneka 
seimbang 

1       
2       
3       

  
J. RENCANA TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN 

a. Remidial 
1) Jika siswa belum bisa mengelompokkan teman berdasarkan 

karakterisitik individu, maka guru dapat melakukan bimbingan. 
2) Jika siswa belum bisa bercerita dengan baik, maka guru dapat 

memberikan bimbingan. 
3) Jika siswa belum membuat hasil karya dengan baik, maka guru 

dapat melakukan bimbingan dengan menambah contoh soal.  
b. Pengayaan 

1) Jika siswa sudah bisa mengelompokkan teman berdasarkan 
karakterisitik individu, maka guru dapat menugaskan siswa 
memberi contoh lain. 

2) Jika siswa sudah bisa bercerita dengan baik, maka guru dapat 
memberikan penugasan membaca buku yang berkaitan dengan 
materi. 
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3) Jika siswa sudah bisa membuat hasil karya dengan baik , maka 
guru dapat memberikan latihan tambahan. 
 

 
Mengetahui, 

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah                      

                                     

Guru Kelas 

Dr.  Moh. Agung Rokhimawan S.pd.,M.Pd.                       Adi Masita 
NIP 19781113 200912 1 003.                                              NIM 18104080006 
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LAMPIRAN MATERI  1 
Ayo Mengamati !! 

Keberagaman dalam Keluarga 

Amati foto keluarga Udin. 

Apa persamaan mereka? 

Apa perbedaan mereka?  

 

Rambut Udin lurus. 

Rambut kakak juga lurus. 

Udin memakai kacamata. 

Kakak tidak memakai kacamata. 

Udin suka bermain bola. 

Kakak suka bermain boneka. 

 

Setiap orang berbeda,  

Meskipun berasal dari  

satu keluarga. 

 

Temukan ciri khas  

anggota keluargamu. 

Ceritakan kepada  

Teman atau guru.  
Gambar 7.1 : Materi Bahasa Indonesia 1 tema 1 
subtema 4 pembelajaran 1 
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LAMPIRAN MATERI 2  
Ayo Mengamati !! 

 

Mensyukuri Perbedaann 

 

 

 

 

 

 

Lihatlah Udin dan teman-teman. 

Mereka semua berbeda. 

Mereka berbeda fisik. 

Mereka berbeda sifat. 

Mereka juga berbeda budaya. 

Ada banyak perbedaan budaya. 

Tetapi mereka tetap berteman. 

Setiap orang istimewa. 

Perbedaan itu rahmat Tuhan. 

Kita harus mensyukurinya. 

 

 
 
 

Mensyukuri Perbedaann

Gambar 7.2 : Materi Bahasa Indonesia 2 tema 1 
subtema 4 pembelajaran 1 
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LAMPIRAN MATERI 3 

 
Ayo Berkreasi !! 

 Ibu Udin mempunyai kelebihan. 

Ibu pandai membuat boneka. 

Bahan boneka dari kulit jagung. 

Boneka dibuat menjadi hiasan pensil. 

Ikuti cara membuatnya. 

Mintalah bantuan orang dewasa. 

Bahan : 

 Kulit jagung 
 Gunting 
 Lem 
 Spidol 

Cara membuat : 

1. Bentuk kulit jagung menjadi bulat untuk kepala. 

2. Gunting kulit jagung menyerupai baju. 

3. Bekatkan bagian kepala dan baju, lalu pasang pada pensil. 

4. Pasang rambut dari jagung, lalu gambar wajah memakai spidol 
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Gambar 7.3 : Materi SPdB  tema 1 subtema 4 
pembelajaran 1 

Gambar 7.4 : Materi SPdB 2 tema 1 subtema 4 
pembelajaran 1 
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SOAL TEMATIK KELAS 2 SD  
Tema : 1 – Diriku 
Subtema  : 4 – Aku Isitimewa 
A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C ATAU D PADA 
JAWABAN YANG BENAR! 

1. Andi siswa yang bisa cepat membaca 
Hal itu termasuk …. 
a. Kekurangan 
b. Kelebihan 
c. Keburukan 

2. Semua kemampuan yang kita punya adalah karunia …. 
a. Tuhan 
b. Diri 
c. Kakek 

3. Sesama teman kita harus saling …. 
a. Menghina 
b. Marah 
c. Menghargai 

4. Semua kelebihan yang dipunyai harus kita …. 
a. Jauhi 
b. Syukuri 
c. Lupakan 

5. Menghargai teman adalah perbuatan yang …. 
a. Baik 
b. Jahat 
c. Buruk 

6. Andi adalah pemeluk Islam 
Santi adalah pemeluk Budha 
Andi dan Santi berbeda …. 
a. Hobi 
b. Agama 
c. Daerah 

7. Risna berkulit putih 
Sari berkulit coklat 
Risna dan Sari berbeda …. 



  

151 
 

a. Warna rambut 
b. Warna kulit 
c. Warna baju 

8. Danu berasal dari Jambi 
Galang berasal dari Semarang 
Danu dan Galang berbeda asal …. 
a. Sekolah 
b. Agama 
c. Daerah 

9.  Soni memiliki tubuh yang pendek dan Ahmad memiliki tubuh yang tinggi 
Walau begitu mereka tidak boleh saling …. 
a. Berteman 
b. Mengejek 
c. Bersahabat 

10. Keistimewaan yang kita punya tidak boleh membuat kita menjadi …. 
a. Baik 
b. Sombong 
c. Senang 

11. Rani suka bermain voli, Dani suka bermain bola dan Arin suka bermain tenis. 
Berbeda kesukaan bukanlah suatu …. 
a. Masalah 
b. Kebaikan 
c. Yang baik 

12. E – N – I – R – M – A 
Jika disusun dengan benar dapat menjadi kata …. 
a. Meniru 
b. Lemari 
c. Menari 

13. L – I – S – U – E – M – K 
Jika disusun dengan benar dapat menjadi kata …. 
 
a. Menangis 
b. Melukis 
c. Menangkis 
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14. E – R – I – J – P – U – T 
Jika disusun dengan benar dapat menjadi kata …. 
a. Belajar c. Keriput 
b. Terpuji  
B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI 
DENGAN BENAR! 

1. Setiap orang punya kelebihan dan …. 

2. Teman yang kesusahan harus kita …. 

3. Dengan teman kita harus bisa saling …. 

4. Mengejek teman termasuk perbuatan yang …. 

5. Menghargai teman yang berbeda agama termasuk perbuatan yang …. 

6. Semua kelebihan dan kekurangan yang kita miliki adalah karunia dari …. 

7. Untuk bisa menjadi anak yang pandai maka kita harus rajin …. 

KUNCI  JAWABAN  

A. Pilihan Ganda 
1. b. Kelebihan 8. c. Daerah 
2. a. Tuhan 9. b. Mengejek 
3. c. Menghargai 10. b. Sombong 
4. b. Syukuri 11. a. Masalah 
5. a. Baik 12. c. Menari 
6. b. Agama 13. b. Melukis 
7. b. Warna kulit 14. b. Terpuji 

B. Isai 

1. Kekurangan 
2. Bantu 
3. Menghargai / menolong 
4. Tidak baik / tercela 
5. Baik / Mulia 
6. Tuhan 
7. Belajar 
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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37 TAHUN 2018... 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 

NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG KOMPETENSI INTI DAN 
KOMPETENSI 

DASAR PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA 
PENDIDIKAN DASAR DAN 
PENDIDIKAN MENENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK 

INDONESIA, 
 
Menimbang :  

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam 
mengembangkan kemampuannya pada era digital, perlu 
menambahkan dan mengintegrasikan muatan informatika pada 
kompetensi dasar dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum 
2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti 
dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 575); 

 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN NOMOR 24 TAHUN 2016 
TENTANG KOMPETENSI INTI DAN 
KOMPETENSI DASAR PELAJARAN PADA 
KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR 
DAN PENDIDIKAN MENENGAH. 

Pasal I 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan 
Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 
pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
971) diubah sebagai berikut: 
 
1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) 

Pasal yaitu Pasal 2A sebagai berikut: 
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Pasal 2A 
(1) Muatan informatika pada Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dapat 
digunakan sebagai alat pembelajaran dan/atau 
dipelajari melalui ekstrakurikuler dan/atau 
muatan lokal.  

(2) Mata Pelajaran Informatika pada Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs) dan Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dimuat 
dalam Kompetensi Dasar yang digunakan 
sebagai acuan pembelajaran. 

 
2. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran 

pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah sebagaimana tercantum 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran 
pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah diubah dengan 
menambahkan Kompetensi Inti dan Kompetensi 
Dasar Informatika SMP/MTs pada nomor urut 60 
dan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Informatika SMA/MA pada nomor urut 61 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
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Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Desember 201821 Juni 2018 
 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
MUHADJIR EFFENDY 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Desember 2018 
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
WIDODO EKATJAHJANA 
 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 
1692 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
 
 
 
Dian Wahyuni 
NIP 196210221988032001 
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SALINAN 
LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN  
NOMOR 37 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 24 TAHUN 2016 
TENTANG 
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA 
PENDIDIKAN 
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH 

 
1. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR BAHASA 

INDONESIA SD/MI 
KELAS: I 
 
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi 
sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. 
Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, 
kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 
 
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap 
Sosial, yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui 
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, 
pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik 
mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 
proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai 
pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih 
lanjut.  
 



  

163 
 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan 
sebagai berikut. 
 
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 

4. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 

 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.1 Menjelaskan kegiatan 
persiapan membaca permulaan 
(cara duduk wajar dan baik, jarak 
antara mata dan buku, cara 
memegang buku, cara membalik 
halaman buku, gerakan mata dari 
kiri ke kanan, memilih tempat 
dengan cahaya yang terang, dan 
etika membaca buku) dengan cara 
yang benar.  

4.1 Mempraktikkan kegiatan 
persiapan membaca permulaan 
(duduk wajar dan baik, jarak antara 
mata dan buku, cara memegang 
buku, cara membalik halaman 
buku, gerakan mata dari kiri ke 
kanan,memilih tempat dengan 
cahaya yang terang) dengan benar.  

3.2 Mengemukakan kegiatan 
persiapan menulis permulaan 
(cara duduk, cara memegang 
pensil, cara menggerakkan pensil, 
cara meletakkan buku, jarak 
antara mata dan buku, pemilihan 
tempat dengan cahaya yang 
terang) yang benar secara lisan.  

4.2 Mempraktikkan kegiatan 
persiapan menulis permulaan (cara 
duduk, cara memegang pensil, cara 
meletakkan buku, jarak antara mata 
dan buku, gerakan tangan atas-
bawah, kiri-kanan, latihan 
pelenturan gerakan tangan dengan 
gerakan menulis di udara/pasir/ 
meja, melemaskan jari dengan 
mewarnai, menjiplak, 
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menggambar, membuat garis tegak, 
miring, lurus, dan lengkung, 
menjiplak berbagai bentuk gambar, 
lingkaran, dan bentuk huruf di 
tempat bercahaya terang) dengan 
benar.  

3.3 Menguraikan lambang bunyi 
vokal dan konsonan dalam kata 
bahasa Indonesia atau bahasa 
daerahatau bahasa daerah.  

4.3 Melafalkan bunyi vokal dan 
konsonan dalam kata bahasa 

Indonesia atau bahasa daerah.  

3.4 Menentukan kosakata tentang 
anggota tubuh dan pancaindra 
serta perawatannya melalui teks 
pendek (berupa gambar, tulisan, 
slogan sederhana, dan/atau syair 
lagu) dan eksplorasi lingkungan.  

4.4 Menyampaikan penjelasan 
(berupa gambar dan tulisan) 
tentang anggota tubuh dan panca 
indera serta perawatannya 
menggunakan kosakata bahasa 
Indonesia dengan bantuan bahasa 
daerah secara lisan dan/atau tulis.  

3.5 Mengenal kosakata tentang 
cara memelihara kesehatan 
melalui teks pendek (berupa 
gambar, tulisan, dan slogan 
sederhana) dan/atau eksplorasi 
lingkungan.  

4.5 Mengemukakan penjelasan 
tentang cara memelihara kesehatan 
dengan pelafalan kosakata Bahasa 
Indonesia yang tepat dan dibantu 
dengan bahasa daerah.  

3.6 Menguraikan kosakata tentang 
berbagai jenis benda di 
lingkungan sekitar melalui teks 
pendek (berupa gambar, slogan 
sederhana, tulisan, dan/atau syair 
lagu) dan/atau eksplorasi 
lingkungan.  

4.6 Menggunakan kosakata bahasa 
Indonesia dengan ejaan yang tepat 
dan dibantu dengan bahasa daerah 
mengenai berbagai jenis benda di 
lingkungan sekitar dalam teks tulis 
sederhana.  

3.7 Menentukan kosakata yang 
berkaitan dengan peristiwa siang 
dan malam melalui teks pendek 
(gambar, tulisan, dan/atau syair 

4.7 Menyampaikan penjelasan 
dengan kosakata Bahasa Indonesia 
dan dibantu dengan bahasa daerah 
mengenai peristiwa siang dan 
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lagu) dan/atau eksplorasi 
lingkungan.  

malam dalam teks tulis dan 
gambar.  

3.8 Merinci ungkapan 
penyampaian terima kasih, 
permintaan maaf, tolong, dan 
pemberian pujian, ajakan, 
pemberitahuan, perintah, dan 
petunjuk kepada orang lain 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun secara lisan dan 
tulisan yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah.  

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa yang 
santun kepada orang lain secara 
lisan dan tulis.  

3.9 Merinci kosakata dan 
ungkapan perkenalan diri, 
keluarga, dan orang-orang di 
tempat tinggalnya secara lisan dan 
tulis yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah.  

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 

perkenalan diri, keluarga, dan 
orang-orang di tempat tinggalnya 
secara sederhana dalam bentuk 
lisan dan tulis.  

3.10 Menguraikan kosakata 
hubungan kekeluargaan melalui 
gambar/bagan silsilah keluarga 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah.  

4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan 
gambar/bagan silsilah keluarga.  

3.11 Mencermati puisi anak/syair 
lagu (berisi ungkapan kekaguman, 
kebanggaan, hormat kepada orang 
tua, kasih sayang, atau 
persahabatan) yang 
diperdengarkan dengan tujuan 
untuk kesenangan.  

4.11 Melisankan puisi anak atau 
syair lagu (berisi ungkapan 
kekaguman, kebanggaan, hormat 
kepada orang tua, kasih sayang, 
atau persahabatan) sebagai bentuk 
ungkapan diri.  
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2. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATEMATIKA 
SD/MI 

KELAS: I 
 
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi 
sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. 
Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, 
kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 
 
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial 
yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan 
guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak 
langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya 
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 
kebutuhan dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 
proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 
pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih 
lanjut. 
 
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan 
sebagai berikut ini. 
 
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 

4. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 
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Kompetensi Dasar  Kompetensi Dasar  

3.1 Menjelaskan makna bilangan 
cacah sampai dengan 99 sebagai 
banyak anggota suatu kumpulan 
objek.  

4.1 Menyajikan bilangan cacah 
sampai dengan 99 yang bersesuaian 
dengan banyak anggota kumpulan 
objek yang disajikan.  

3.2 Menjelaskan bilangan sampai 
dua angka dan nilai tempat 
penyusun lambang bilangan 
menggunakan kumpulan benda 
konkret serta cara membacanya.  

4.2 Menuliskan lambang bilangan  
sampai dua angka yang menyatakan 
banyak anggota suatu kumpulan 
objek dengan ide nilai tempat.  

3.3 Membandingkan dua bilangan 
sampai dua angka dengan 
menggunakan kumpulan benda- 
benda konkret.  

4.3 Mengurutkan bilangan-bilangan 
sampai dua angka dari bilangan 
terkecil ke bilangan terbesar atau 
sebaliknya  dengan menggunakan 
kumpulan benda-benda konkret.  

3.4 Menjelaskan dan melakukan 
penjumlahan dan pengurangan 
bilangan yang melibatkan 
bilangan cacah sampai dengan 99 
dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan penjumlahan dan 
pengurangan.  

4.4 Menyelesaikan masalah 
kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan  penjumlahan dan 
pengurangan bilangan  yang 
melibatkan bilangan cacah sampai 
dengan 99.  

3.5 Mengenal pola bilangan yang 
berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau 
lainnya.  

4.5 Memprediksi dan membuat 
pola bilangan yang berkaitan 
dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau 
lainnya.  

3.6 Mengenal bangun ruang dan 
bangun datar dengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret.  

4.6 Mengelompokkan bangun 
ruang dan bangun datar 
berdasarkan sifat tertentu dengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret.  
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3. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN SD/MI 

KELAS : 1 
 
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 

3. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 

4. Memahami pengetahuan faktual 
dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) 
dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 

 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.1 Mengenal simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambing negara 
“Garuda Pancasila”. (C1) 

4.1 Menceritakan simbol-simbol 
sila Pancasila pada Lambang 
Garuda sila Pancasila. 

3.7 Mengidentifikasi bangun datar 
yang dapat disusun membentuk 
pola pengubinan.  

4.7 Menyusun bangun-bangun datar 
untuk membentuk pola pengubinan.  

3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan satuan 
tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret.  

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam  satuan tidak baku 
dengan menggunakan benda/situasi 
konkret.  

3.9 Membandingkan panjang, 
berat, lamanya waktu, dan suhu  
menggunakan benda/ situasi 
konkret.  

4.9 Mengurutkan benda/kejadian/ 
keadaan berdasarkan panjang, 
berat, lamanya waktu, dan suhu.  
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3.2 Mengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
seharihari di rumah. (C1) 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 

3.3 Mengidentifikasi 
keberagaman karateristik individu 
di rumah. (C1) 

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam keberagaman 
kehidupan individu di rumah. 

3.4 Mengidentifikasi bentuk 
kerjasama dalam keberagaman di 
rumah. (C1) 

4.4 Menceritakan pengalaman 
kerjasama dalam keberagaman di 
rumah. 
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Lahir di Langam, Sumbawa 15 Februari 2000. Penulis ialah anak 

kedua dari pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Eti Sukaeni. Penulis 
memiliki dua saudari. Kakaknya bernama Yulia Evi Susanti, beliau 
merupakan lulusan S1 Keperawatan dan profesi Ners tahun 2019. Dan si 
bungsu  bernama Yunindi Tri Sukma Dewi yang masih duduk di bangku 
Sekolah Dasar kelas 6. Penulis sendiri sekarang sedang menempuh 
pendidikan Strata 1 semester 3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
mengambil prodi PGMI fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pernah 
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pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Lopok dan 
selanjutnya Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Sumbawa Besar.  

penulis pernah menjadi anggota OSIS sejak SMP dan ketua 
PMR SMP serta pernah menjadi perwakilan duta anak sanitasi mewakili 
kabupaten, di bangku SMA penulis menjadi Sekretaris OSIS dan pernah 
memenangka 2 kali berturut-turut lomba LCC tim tingkat kabupaten. 
Pernah meraih juara 2 lomba pidato kependudukan yang diselenggarakan 
oleh BKKBN tingkat kabupaten. Buku ini sendiri merupakan buku ke-3 
dimana penulis terlibat sebagai penulis/penyusun bersama teman-teman 
yang lain. Penulis merupakan orang yang tidak diikat oleh acuan motto 
hidup. Melainkan selalu berprinsip bahwa hidup harus dijalani dengan 
baik. 
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pasangan Bapak Sutriyo dan Ibu Istingaisah, serta adik saya yang masih 
SMP namanya Nabila Hilma Humaira. Saya tinggal di Dusun Mutihan 
002/015, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten 
Magelang. Saya pernah sekolah di TK Pertiwi Gunungpring pada tahun 
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selama 6  tahun dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu, melanjutkan ke 
SMP N 3 Muntilan dan saya secara resmi dinyatakan lulus pada tahun 
2014. Kemudian saya melanjutkan jenjang pendidikan atas di SMK N 1 
Kota Magelang mengambil jurusan Teknik Kelistrikan.  Kegiatan rutin 
saya waktu itu yakni membantu mengajar ngaji di pondok pesantren 
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Setelah itu saya melanjutkan belajar di pondok pesantren selama 1 bulan. 
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Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan. Saya memilih prodi itu, karena saya rasa saya yakin bahwa 
saya mampu menjadi tenaga pendidik yang hebat. Semua itu saya 
lakukan karena keinginan saya dan orang tua saya terutama ibu saya. 
Kata-kata yang saya sukai sampai saat ini adalah “Apabila kamu ingin 
jadi orang baik, maka diam sudah cukup. Tapi kalau kamu mau jadi 
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orang yang bermanfaat maka harus ada pengorbanan. Kemudian ada 
tiga hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam belajar. Pertama guru 
yang mengajar dengan sungguh-sunguh, kedua  orang tua yang 
menyemangati, membiayai dan mendoakan, dan ketiga adalah diri kita 
sendiri yang selalu semangat dalam menggapai cita-cita. 
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menempuh pendidikan Dasar di SD N Tangkil. Kemudian melanjutkan 
pendidikan menengah di MTs N Dlingo selama 3 tahun, kemudian lanjut 
menempuh pendidikan di SMK Pleret jurusan Teknik Komputer dan 
Jaringan, dan sekarang di UIN Sunan Kalijaga.  

Penulis pernah beberapa kali mengikuti perlombaan di bidang 
sains selama di MTs dan SMK. Terutama saat SMK, penulis pernah 
meraih juara 1 Olimpiade Sains Matematika Terapan tingkat SMK se 
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organisasi Al Ibtidaiyah. Motto hidup yang selalu memotivasi diri  
penulis adalah “Bahwa segala bentuk perjuangan tidak akan pernah sia-
sia jika dilakukan dengan tulus.” 
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Penulis mempunyai motto hidup yaitu “Man Jadda wa Jada”, karena 
dengan motto tersebut penulis percaya bahwa sesuatu hal apabila 
dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang 
sesuai dengan usaha yang dilakukan. 
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