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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Kevalidan modul yang dikembangkan termasuk dalam kategori yang 

snagat baik dilihat dari nilai rata- rata dari 2 validator ahli media sebesar 

87,69% dikategori sangat valid, dengan skor 89,68 persen untuk ahli 

materi dalam kategori sangat valid. 

2.  Kepraktisan modul pembelajaran tematik berdasarkan respon siswa 

diperoleh persentase dari respon siswa uji terbatas dikelas III yaitu 87% 

pada kategori sangat praktis   

3. Keefktifan modul pembelajaran tematik termasuk dalam kategori “efekfit” 

dengan skor rata pretes 46 dan skor postes 88,33 setelah menggunakan 

modul pembelajaran tematik, prestasi belajar meningkat,  kemudian Ngain 

adalah 0,754 dan termasuk dalam kategori tinggi, kemudian di kalikan 

100% sehingga menghasilkan 75,4% “efektif” 
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5.2. Saran 

Berdasarkan  hasil pengembangan modul pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti menyarankan sebagai 

berikut:  

1. Bagi peneliti pengembangan selanjutnya media sangat diperlukan, yaitu 

mengembangan modul pembelajaran tematik yang lebih bagus dan kreatif. 

2. Penelitian ini terbatas hanya pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 3, 

disarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan modul 

pembelajaran tematik ini agar mengembangkan lebih lanjut dengan materi 

yang berkaitan dengan pembelajaran tematik. 
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Lampiran 1  : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2 : Surat Balasan Dari Sekolah 
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Lampiran 3 : Lembar Validasi Materi Praktisi 1 
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Lampiran 4 : Lembar Validasi Materi Praktisi 2 
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Lampiran 5 : Lembar Validas Media Praktisi 1 
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Lampiran 6 : Lembar Validas Media Praktisi 2 
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Lampiran 7 :Angket Respon Siswa Uji Terbatas 
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Lampiran 8 : Angket Respon Siswa Uji Lapangan 
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Lampiran 9 : Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

 (RPP) 
 

 

 

 



66 

 

 

Lampiran 10 : RPP 

 

Sekolah :SDN PAYI 

Kelas /Semester  :  2  /2 (dua ) 

Tema  5  :Pengalamanku 

Subtema 1 : Pengalamanku di Rumah 

Pembelajaran ke- : 1 

Fokus Pembelajaran : Bahasa IndonesiadanMatematikaSBdP 

Alokasi Waktu :6 x 35 menit(6 JP) 

 

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,guru, dan tetangga.  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 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 PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Mencermati ungkapan permintaan 

maaf dan tolong melalui teks 

tentang budaya santun sebagai 

gambaran sikap hidup rukun dalam 

kemajemukan masyarakat 

Indonesia. 

 3.6.1.Menulis dengan tulisan tegak 

bersambung menggunakan huruf kapital 

tentang langkah-langkah koordinasi gerak 

kepala, tangan, kaki dalam gerak tari dan 

mempraktikkannya dengan kerjasama 

dan disiplin. 

4.6 Menyampaikan ungkapan 

ungkapan santun (menggunakan 

kata “maaf”,“tolong”) untuk hidup 

rukun dalam kemajemukan.. 

 4.6.1 Membaca indah puisi anak tentang 

permainan tradisional dan 

mengidentifikasi serta meragakan gerak 

pemanasan yang dilakukan sebelum 

melaksanakan permainan tersebut secara 

mandiri dan tanggung jawab 

 

Matematika 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menjelaskan dan menentukan 

panjang (termasuk jarak),berat, dan 

waktu dalam satuan baku, yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

 3.6.1.Membandingkan dan mengukur 

jarak dua tempat terhadap tempat 

tertentu dengan alat ukur meter dan 

berbagai alat ukur kemudian menyajikan 

dalam bentuk lisan dengan teliti dan 
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jujur 

4.6 Melakukan pengukuranpanjang 

(termasuk jarak),berat, dan waktu 

dalam satuanbaku, yang berkaitan 

dengankehidupan sehari-hari. 

4.6.1 Melakukan pengukuran panjang 

(termasuk jarak), berat, dan waktu 

dalam satuan baku, yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

 

SBdP 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Mengenal pola iramasederhana 

melalui lagu anakanak. 

 3.2.1Melakukan Karya  imajinatif dua 

dan tiga dimensi Dan Gerak keseharian 

dan alam dalam  tari 

4.2 Menampilkan pola iramasederhana 

melalui lagu anakanak. 

4.2.1 Mempraktikkan gerak tarik 

seharian untuk melatih kelenturan, dan 

kekuatan dalam rangka pengembangan 

kebugaran jasmani dengan semangat 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan, siswa dapat 

mendengarkan tekspercakapan yang berhubungan dengan budaya 

mintamaaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat 

Indonesia dengan baik. 

2. Dengan maju kedepan kelas, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun 

menggunakan kata “maaf” untuk hidup rukundalam kemajemukan dengan 

benar. 

3. Dengan mengamati gambar jam dinding, siswa dapat mengenal satuan baku 

untuk mengukur panjang dengan tepat. 

4. Dengan mengamati berbagai gambar benda, siswa dapat memilih alat ukur 

yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. 

5. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah 

pada polairama sederhana berbirama dua dengan benar. 

6. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan panjang dan pendek 

bunyi pada pola irama sederhana berirama dua dengan tepat. 

7. Dengan mengamati teks lagu “BundaPiara”, siswa dapat memainkan pola 

irama sederhana  

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. teks tentang budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun  

2. peta pikiran, mengenai satuan baku untuk mengukur panjang 

3. teks,  tentang pola irama 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, 

penugasan, dan ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat :1. Teks bacaan.. 

                                  2. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 
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Bahan : - 

Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru memantau kehadiran kehadiran, ketertiban dan 

kesiapan siswa untuk melaksanakan pembelajaran 

3. Guru menyamoaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan 

pentingnya mempelajari materi 

15 menit 

Bagiatan 

inti 

1. Guru membacakan teks percakapan antara beni dan 

ibunya 

2. Peserta didik diarahkan mendengarkan  teks 

percakapan anatar beni dan ibunya 

3. Peserta didik mendengarkan dengan penuh 

konsentrasi 

4. Peserta didik mengamati gambar jam dinding  

5. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok. 

Bersama dengan kelompoknya peserta didik 

menyelesaikan tugas yang diberikan  

6. Peserta didik mencari tahu apa yang terjadi dengan 

jam dinding dengan cara berdiskusi bersama 

kelompoknya 

7. Secara bergantian,setiap leompok menjelaskan hasil 

diskusi di depan kelompok-kelompok lain 

8. Guru menjelaskan cara untuk mengukur benda  

9. Guru bertanya jawab tentang alat ukur yang  

digunakan untuk mengukur panjang benda 

10. Peserta didik menyebutkan penggaris sebagai alat 

ukur panjang  dan juga yang dapat digunakan dalam 

keidupan sehari-hari 

11. Guru menjelaskan tentang notasi angka 

12. Peserta didik mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan guru tentang notasi angka 

13. Selanjutnya peserta didik membaca teks lagu 

„‟pelangi-pelangi‟‟ 

14. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati 

gambar beni bermain kuda-kudaan bersama ayahnya 

15. Peserta didik diarahakn untuk mengamati gambar 

beni bermain kuda-kudaan bersama ayahnya 

180 menit 
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16. Peserta didik mengamati beberapa gambar gerakan 

bertumpu dan tangan 

17. Guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi 

tentang cara melakukan gerakan bertumpu dengan 

tangan 

18. Peserta didik berdiskusi tentang cara melakukan 

gerakan bertumpu dengan tangan dan menuliskan 

hasil diskusinya 

19. Peserta didik mengamati teks percakapan antara beni 

bersama ayahnya  

20. Peserta didik membaca teks percakapan antara beni 

bersama ayahnya 

21. Guru membacakan teks puisi tentang “burung 

katilang” 

22. peserta didik mendengarkan dengan penuh 

konsentrasi 

23. Peserta didik pemperhatikan dan membacakan 

percakapan antara beni dan sepupunya 

24. Peserta didik membaca puisi tentang “hujan” 

25. Siwa mendiskusikan dengan temannya untuk 

menentukan makna setiap bait pada puisi “hujan” 

Penutup  1. Melakukan refleksi apa yang dipelajari, menanyakan 

perasaan siswasetelah melakukan kegiatan, kegiatan 

yang paling disukai, dan info yangingin diketahui 

lebih lanjut. 

2. mendengarkan arahan guru untuk materi pada 

pertemuan berikutnya 

3. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama. 

15 menit 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

          a. Keterampilan 

 Mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata 

“maaf” 

untuk hidup rukun dalam kemajemukan 

 

No

. 
Kriteria 

Baik 

Sekali(4) 

Baik(3) Cukup (2) PerluBimbing

an (1) 

1 Penggunaa

n kata 

dalam 

santun 

berbahasa. 

Mampu 

menggunaka

n 

bahasa 

verbal 

dan bahasa 

Mampu 

menggunaka

n 

bahasa 

verbal 

yang sangat 

Mampu 

menggunaka

n 

bahasa 

verbal 

dan bahasa 

Belum mampu 

menggunakan 

bahasa verbal 

dan bahasa 

tubuh yang 

santun. 
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tubuh 

yang sangat 

santun. 

santun dan 

bahasa tubuh 

yang cukup 

santun atau 

sebaliknya. 

tubuh yang 

cukup 

santun. 

2 Pengguna

an lafal, 

intonasi, 

dan 

ekspresi. 

Mampu 

mempraktikk

an 

dalam 

menggunaka

n 

lafal, 

intonasi, dan 

ekspresi 

dengan 

tepat. 

Mampu 

sebagian 

besar 

mempraktikk

an 

dalam 

menggunaka

n 

lafal, 

intonasi, 

dan ekspresi 

dengan tepat. 

Mampu 

sebagian 

kecil 

mempraktikk

an 

menggunaka

n 

lafal, 

intonasi, dan 

ekspresi 

dengan 

tepat. 

Belum mampu 

mempraktikka

n 

dalam 

menggunakan 

lafal, intonasi, 

dan ekspresi 

dengan tepat. 

 

b. Memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda 

yangdiukur. 

 

No. Kriteria 
Baik 

Sekali(4) 

Baik(3) Cukup (2) PerluBimbingan 

(1) 

1 Memilih 

alat 

ukur yang 

sesuai 

dengan 

benda. 

Mampu 

memilih 

semua alat 

ukur 

yang sesuai 

dengan 

benda. 

Mampu 

memilih 

sebagian 

besar 

alat ukur 

yang 

sesuai 

dengan 

benda. 

Mampu 

memilih 

sebagian 

kecil alat 

ukur yang 

sesuai 

dengan 

benda. 

Belum mampu 

memilih semua 

alat ukur yang 

sesuai dengan 

benda. 

2 Mengukur 

panjang 

benda. 

Mampu 

mengukur 

panjang 

benda 

yang sesuai 

dengan 

ukuran 

yang 

sebenarnya. 

Mampu 

mengukur 

sebagian 

besar 

benda yang 

sesuai 

dengan 

ukuran 

yang 

sebenarnya. 

Mampu 

mengukur 

sebagian 

kecil 

benda yang 

sesuai 

dengan 

ukuran 

yang 

sebenarnya. 

Belum mampu 

Belum mampu 

mengukur 

panjang benda. 

 

c. Memain kan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu berirama dua. 

No

. 
Kriteria 

Baik 

Sekali(4) 

Baik(3) Cukup (2) PerluBimbinga

n (1) 
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1 Penguasaan 

Lagu. 

Hafal 

seluruh 

syair 

lagu dan 

irama 

dengan 

tepat. 

Hafal 

sebagian 

besar syair 

lagu dan 

irama 

kurang 

tepat 

dan 

sebaliknya. 

Hafal 

sebagian 

kecil syair 

lagu. 

Belum mampu 

menghafal syair 

lagu. 

2 Kepercayaa

n Diri. 

Tidak 

terlihat 

ragu-ragu. 

Terlihat 

raguragu. 

Memerluka

n 

bantuan 

guru. 

Belum 

menunjukkan 

kepercayaan diri. 

3 Pola irama 

sesuai 

dengan lagu 

yang 

diiringi. 

Semua 

pola 

irama 

sesuai 

dengan 

lagu yang 

mengiringi

. 

Sebagian 

besar 

pola irama 

sesuai 

dengan 

lagu yang 

mengiringi

. 

Sebagian 

kecil 

pola irama 

sesuai 

dengan lagu 

yang 

mengiringi. 

Belum mampu 

memainkan 

pola irama yang 

sesuai dengan 

lagu yang 

mengiringi. 

 

Mengetahui 

Kepala SD .......................... 

 

 

 

 

 

..................................... 

NIP.- 

 ............,  .......... , 20..... 

Guru Kelas  2  

 

 

 

 

 

...................................... 

NIP. - 
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(RPP) 
 

Sekolah :SDN PAYI 

Kelas /Semester  :  2  /2 (dua ) 

Tema  5  :Pengalamanku 

Subtema 1 : Pengalamanku di Rumah 

Pembelajaran ke- : 2 

Fokus Pembelajaran : Bahasa IndonesiadanMatematikaSBdP 

Alokasi Waktu :6 x 35 menit(6 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

a. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

b. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

tetangga.  

c. 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. 

d. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

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 PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Mencermati ungkapan 

permintaan maaf dan 

tolong melalui teks 

tentang budaya santun 

sebagai gambaran sikap 

hidup rukun dalam 

kemajemukan 

masyarakat Indonesia. 

 3.6.1.Menulis dengan tulisan tegak 

bersambung menggunakan huruf 

kapital tentang langkah-langkah 

koordinasi gerak kepala, tangan, kaki 

dalam gerak tari dan 

mempraktikkannya dengan 

kerjasama dan disiplin. 

4.6 Menyampaikan 

ungkapan-ungkapan 

santun (menggunakan 

kata “maaf”,“tolong”) 

untuk hidup rukun 

dalam kemajemukan.. 

 4.6.1 Membaca indah puisi anak 

tentang permainan tradisional dan 

mengidentifikasi serta meragakan 

gerak pemanasan yang dilakukan 

sebelum melaksanakan permainan 

tersebut secara mandiri dan tanggung 

jawab 

                     PPKn 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1Mengidentifikasi 

hubungan antara simbol 

 3.1.1.Menjelaskan hubungan gambar 

pada lambang Negara dengan sila-
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dan sila-sila Pancasila 

dalam lambang negara 

“Garuda Pancasila” 

sila Pancasila 

4.1 Menjelaskan hubungan 

gambar pada lambang 

Negara dengan sila-sila 

Pancasila 

4.1.1Mengenal nilai kejujuran, 

kedisiplinan dan senang bekerja 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Dengan mengamati gambar beberapa gerakan bertumpu dengan tangan, 

siswa dapat menjelaskan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam 

aktivitas senam lantai dengan benar. 

b. Dengan mengikuti panduan dari guru, siswa dapat mempraktikkan variasi 

gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan 

benar. 

c. Dengan memilih beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama 

Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang 

sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. 

d. Dengan menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila 

pertama Pancasila, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman 

menerapkan nilai-nilai Pancasila sila pertama di rumah dengan baik. 

e. Dengan mengamati teks percakapan antara Beni bersama ayahnya, siswa 

dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin 

hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat 

pada teks percakapan dengan benar. 

f. Dengan mengamati teks percakapan antara Beni bersama ayahnya, 

siswadapatmenjelaskanmaknaungkapanpermintaanmaaf yang 

ditemukandaritekspercakapandenganbahasasendiridenganbaik. 

g. Dengan bimbingan guru, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun 

dengan menggunakan kata “maaf” untuk hidup rukun dalam 

kemajemukan dengan benar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

a. teks tentang sila pertama Pancasila 

b.peta pikiran, mengenai senam lantai 

c. teks,  teks percakapan 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, 

penugasan, dan ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat :1. Teks bacaan.. 

                                  2. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 
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Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pependahuluan  1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, 

dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru memantau kehadiran kehadiran, ketertiban 

dan kesiapan siswa untuk melaksanakan 

pembelajaran 

3. Guru menyamoaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan 

pentingnya mempelajari materi 

15 5 menit 

K   kegiatan inti 5. Guru membacakan teks percakapan antara beni 

dan ibunya 

6. Peserta didik diarahkan mendengarkan  teks 

percakapan anatar beni dan ibunya 

7. Peserta didik mendengarkan dengan penuh 

konsentrasi 

8. Peserta didik mengamati gambar jam dinding  

9. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok. 

Bersama dengan kelompoknya peserta didik 

menyelesaikan tugas yang diberikan  

10. Peserta didik mencari tahu apa yang terjadi 

dengan jam dinding dengan cara berdiskusi 

bersama kelompoknya 

11. Secara bergantian,setiap leompok menjelaskan 

hasil diskusi di depan kelompok-kelompok lain 

12. Guru menjelaskan cara untuk mengukur benda  

13. Guru bertanya jawab tentang alat ukur yang  

digunakan untuk mengukur panjang benda 

14. Peserta didik menyebutkan penggaris sebagai alat 

ukur panjang  dan juga yang dapat digunakan 

dalam keidupan sehari-hari 

15. Guru menjelaskan tentang notasi angka 

16. Peserta didik mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan guru tentang notasi angka 

17. Selanjutnya peserta didik membaca teks lagu 

„‟pelangi-pelangi‟‟ 

18. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mengamati gambar beni bermain kuda-kudaan 

bersama ayahnya 

19. Peserta didik diarahakn untuk mengamati gambar 

1g10 menit 
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beni bermain kuda-kudaan bersama ayahnya 

20. Peserta didik mengamati beberapa gambar 

gerakan bertumpu dan tangan 

21. Guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi 

tentang cara melakukan gerakan bertumpu dengan 

tangan 

22. Peserta didik berdiskusi tentang cara melakukan 

gerakan bertumpu dengan tangan dan menuliskan 

hasil diskusinya 

23. Peserta didik mengamati teks percakapan antara 

beni bersama ayahnya  

24. Peserta didik membaca teks percakapan antara 

beni bersama ayahnya 

25. Guru membacakan teks puisi tentang “burung 

katilang” 

26. peserta didik mendengarkan dengan penuh 

konsentrasi 

27. Peserta didik pemperhatikan dan membacakan 

percakapan antara beni dan sepupunya 

28. Peserta didik membaca puisi tentang “hujan” 

29. Siwa mendiskusikan dengan temannya untuk 

menentukan makna setiap bait pada puisi “hujan” 

 

Pe penutup  4. Melakukan refleksi apa yang dipelajari, menanyakan 

perasaan siswasetelah melakukan kegiatan, kegiatan 

yang paling disukai, dan info yangingin diketahui 

lebih lanjut. 

5. mendengarkan arahan guru untuk materi pada 

pertemuan berikutnya 

6. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama. 

15 5 menit 

 

H. PENILAIAN 

2. Teknik Penilaian 

          a. Keterampilan 

 Mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata “maaf” 

untuk hidup rukun dalam kemajemukan 

 

No

. 
Kriteria 

Baik 

Sekali(4) 

Baik(3) Cukup (2) PerluBimbing

an (1) 

1 Penggunaa

n kata 

dalam 

santun 

berbahasa. 

Mampu 

menggunaka

n 

bahasa 

verbal 

dan bahasa 

Mampu 

menggunaka

n 

bahasa 

verbal 

yang sangat 

Mampu 

menggunaka

n 

bahasa 

verbal 

dan bahasa 

Belum mampu 

menggunakan 

bahasa verbal 

dan bahasa 

tubuh yang 

santun. 
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tubuh 

yang sangat 

santun. 

santun dan 

bahasa tubuh 

yang cukup 

santun atau 

sebaliknya. 

tubuh yang 

cukup 

santun. 

2 Pengguna

an lafal, 

intonasi, 

dan 

ekspresi. 

Mampu 

mempraktikk

an 

dalam 

menggunaka

n 

lafal, 

intonasi, dan 

ekspresi 

dengan 

tepat. 

Mampu 

sebagian 

besar 

mempraktikk

an 

dalam 

menggunaka

n 

lafal, 

intonasi, 

dan ekspresi 

dengan tepat. 

Mampu 

sebagian 

kecil 

mempraktikk

an 

menggunaka

n 

lafal, 

intonasi, dan 

ekspresi 

dengan 

tepat. 

Belum mampu 

mempraktikka

n 

dalam 

menggunakan 

lafal, intonasi, 

dan ekspresi 

dengan tepat. 

 

b. Memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda 

yangdiukur. 

 

No. Kriteria 
Baik 

Sekali(4) 

Baik(3) Cukup (2) PerluBimbingan 

(1) 

1 Memilih 

alat 

ukur yang 

sesuai 

dengan 

benda. 

Mampu 

memilih 

semua alat 

ukur 

yang sesuai 

dengan 

benda. 

Mampu 

memilih 

sebagian 

besar 

alat ukur 

yang 

sesuai 

dengan 

benda. 

Mampu 

memilih 

sebagian 

kecil alat 

ukur yang 

sesuai 

dengan 

benda. 

Belum mampu 

memilih semua 

alat ukur yang 

sesuai dengan 

benda. 

2 Mengukur 

panjang 

benda. 

Mampu 

mengukur 

panjang 

benda 

yang sesuai 

dengan 

ukuran 

yang 

sebenarnya. 

Mampu 

mengukur 

sebagian 

besar 

benda yang 

sesuai 

dengan 

ukuran 

yang 

sebenarnya. 

Mampu 

mengukur 

sebagian 

kecil 

benda yang 

sesuai 

dengan 

ukuran 

yang 

sebenarnya. 

Belum mampu 

Belum mampu 

mengukur 

panjang benda. 

 

c. Menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila 

pertama di rumah.. 

No Kriteria Baik Baik(3) Cukup (2) PerluBimbinga
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. Sekali(4) n (1) 

1 Menceritaka

n tiga 

sikap sesuai 

sila 

pertama 

Pancasila 

berdasarkan 

pengalaman

.. 

Mampu 

menceritaka

n tiga 

sikap sesuai 

sila 

pertama 

Pancasila 

berdasarkan 

pengalaman

. 

Mampu 

menceritaka

n 

dua sikap 

sesuai 

sila pertama 

berdasarkan 

pengalaman

. 

Mampu 

menceritaka

n satu 

sikap sesuai 

sila 

pertama 

Pancasila 

berdasarkan 

pengalaman

. 

Belum mampu 

menceritakan 

sikap sesuai 

sila pertama 

Pancasila 

berdasarkan 

pengalaman. 

2 Volume 

Suara 

Terdengar 

sampai 

seluruh 

ruang 

kelas. 

Terdengar 

sampai 

setengah 

ruang 

kelas. 

Terdengar 

hanya 

bagian 

depan 

ruang kelas. 

Suara sangat 

pelan atau tidak 

terdengar. 

 

Mengetahui 

Kepala SD .......................... 

 

 

 

 

 

..................................... 

NIP.- 

 ............,  .......... , 20..... 

Guru Kelas  2  

 

 

 

 

 

...................................... 

NIP. - 
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(RPP) 
 

Sekolah :SDN PAYI 

Kelas /Semester  :  2  /2 (dua ) 

Tema  5  :Pengalamanku 

Subtema 1 : Pengalamanku di Rumah 

Pembelajaran ke- : 2 

Fokus Pembelajaran : Bahasa IndonesiadanMatematikaSBdP 

Alokasi Waktu :6 x 35 menit(6 JP) 

 

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,guru, dan 

tetangga.  

3.Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

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

sekolah. 

4.Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

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 PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Mencermati ungkapan 

permintaan maaf dan 

tolong melalui teks 

tentang budaya santun 

sebagai gambaran sikap 

hidup rukun dalam 

kemajemukan 

masyarakat Indonesia. 

 3.6.1.Menulis dengan tulisan tegak 

bersambung menggunakan huruf 

kapital tentang langkah-langkah 

koordinasi gerak kepala, tangan, kaki 

dalam gerak tari dan 

mempraktikkannya dengan 

kerjasama dan disiplin. 

4.6 Menyampaikan 

ungkapanungkapansant

un(menggunakan kata 

“maaf”,“tolong”) untuk 

hidup rukundalam 

kemajemukan.. 

 4.6.1 Membaca indah puisi anak 

tentang permainan tradisional dan 

mengidentifikasi serta meragakan 

gerak pemanasan yang dilakukan 

sebelum melaksanakan permainan 

tersebut secara mandiri dan tanggung 

jawab 

Matematika 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menjelaskan dan  3.6.1.Membandingkan dan mengukur 
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menentukan panjang 

(termasuk jarak), berat, 

dan waktu dalam satuan 

baku, yang berkaitan 

dengan kehidupan 

sehari-hari. 

jarak dua tempat terhadap tempat 

tertentu dengan alat ukur meter dan 

berbagai alat ukur kemudian 

menyajikan dalam bentuk lisan 

dengan teliti dan jujur 

4.6 Melakukan 

pengukuranpanjang 

(termasuk jarak),berat, 

dan waktu dalam 

satuanbaku, yang 

berkaitan 

dengankehidupan 

sehari-hari. 

4.6.1 Melakukan pengukuran 

panjang (termasuk jarak), berat, 

dan waktu dalam satuan baku, yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

 

SBdP 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Mengenal pola irama 

sederhana melalui lagu 

anak-anak. 

 3.2.1Melakukan Karya  imajinatif 

dua dan tiga dimensiDan Gerak 

keseharian dan alam dalam  tari 

4.2 Menampilkan pola 

irama sederhana 

melalui lagu anak-anak. 

4.2.1  Mempraktikkan gerak tari 

keseharian untuk melatih kelenturan, 

dan kekuatan dalam rangka 

pengembangan kebugaran jasmani 

dengan semangat 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Dengan mengamati teks lagu “BurungTantina”, siswa dapat 

memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu 

“BurungTantina” dengan benar. 

b. Dengan menyanyikan lagu “BurungTantina”, siswa dapat 

menunjukkan tekanan nada kuat dan nada lemah pada pola irama 

sederhana dengan benar. 

c. Dengan menyanyikan lagu “BurungTantina”, siswa dapat 

menunjukkan panjang dan pendek bunyi pada polairama sederhana 

dengan benar. 

d. Dengan mengamati gambar Beni bersama kakaknya, siswa dapat 

menulis kalimat/ungkapan permintaan maaf dengan baik. 

e. Dengan menulis kalimat/ungkapan permintaan maaf, siswa dapat 

mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata 

“maaf”untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan baik. 

f. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal satuan baku 

untuk mengukur panjang dengan tepat. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

a. teks lagu “Burung Tantina  

b. peta pikiran, pola irama sederhana  

c. teks,  satuan baku untuk mengukur panjang 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran :  Saintifik. 

Metode Pembelajaran : Simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, 

penugasan, dan ceramah. 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat :1. Teks bacaan.. 

                                  2. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. 

Bahan : - 

Sumber Belajar :1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2, Tema 6: Panas dan 

Perpindahannya. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 (Revisi 2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pe 

pendahulua

n 

1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, 

dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru memantau kehadiran kehadiran, ketertiban 

dan kesiapan siswa untuk melaksanakan 

pembelajaran 

3. Guru menyamoaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan 

pentingnya mempelajari materi 

15  5 menit 

       bagian inti 1. Guru membacakan teks percakapan antara beni dan 

ibunya 

2. Peserta didik diarahkan mendengarkan  teks 

percakapan anatar beni dan ibunya 

3. Peserta didik mendengarkan dengan penuh 

konsentrasi 

4. Peserta didik mengamati gambar jam dinding  

5. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok. 

Bersama dengan kelompoknya peserta didik 

menyelesaikan tugas yang diberikan  

6. Peserta didik mencari tahu apa yang terjadi dengan 

jam dinding dengan cara berdiskusi bersama 

kelompoknya 

7. Secara bergantian,setiap leompok menjelaskan hasil 

diskusi di depan kelompok-kelompok lain 

8. Guru menjelaskan cara untuk mengukur benda  

1810 menit 
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9. Guru bertanya jawab tentang alat ukur yang  

digunakan untuk mengukur panjang benda 

10. Peserta didik menyebutkan penggaris sebagai alat 

ukur panjang  dan juga yang dapat digunakan dalam 

keidupan sehari-hari 

11. Guru menjelaskan tentang notasi angka 

12. Peserta didik mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan guru tentang notasi angka 

13. Selanjutnya peserta didik membaca teks lagu 

„‟pelangi-pelangi‟‟ 

14. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati 

gambar beni bermain kuda-kudaan bersama ayahnya 

15. Peserta didik diarahakn untuk mengamati gambar 

beni bermain kuda-kudaan bersama ayahnya 

16. Peserta didik mengamati beberapa gambar gerakan 

bertumpu dan tangan 

17. Guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi 

tentang cara melakukan gerakan bertumpu dengan 

tangan 

18. Peserta didik berdiskusi tentang cara melakukan 

gerakan bertumpu dengan tangan dan menuliskan 

hasil diskusinya 

19. Peserta didik mengamati teks percakapan antara beni 

bersama ayahnya  

20. Peserta didik membaca teks percakapan antara beni 

bersama ayahnya 

21. Guru membacakan teks puisi tentang “burung 

katilang” 

22. peserta didik mendengarkan dengan penuh 

konsentrasi 

23. Peserta didik pemperhatikan dan membacakan 

percakapan antara beni dan sepupunya 

24. Peserta didik membaca puisi tentang “hujan” 

25. Siwa mendiskusikan dengan temannya untuk 

menentukan makna setiap bait pada puisi “hujan” 

 

Pe penutup  26. Melakukan refleksi apa yang dipelajari, menanyakan 

perasaan siswasetelah melakukan kegiatan, kegiatan 

yang paling disukai, dan info yangingin diketahui 

lebih lanjut. 

27. mendengarkan arahan guru untuk materi pada 

pertemuan berikutnya 

28. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama. 

15 5 menit 
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H. PENILAIAN 

3. Teknik Penilaian 

          a. Keterampilan 

 Mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata “maaf” 

untuk hidup rukun dalam kemajemukan 
No

. 
Kriteria 

Baik Sekali(4) Baik(3) Cukup (2) PerluBimbing

an (1) 

1 Penggunaan 

kata 

dalam 

santun 

berbahasa. 

Mampu 

menggunakan 

bahasa verbal 

dan bahasa tubuh 

yang sangat 

santun. 

Mampu 

menggunakan 

bahasa verbalyang 

sangatsantun dan 

bahasa tubuhyang 

cukupsantun atau 

sebaliknya. 

Mampu 

menggunakan 

bahasa verbal 

dan bahasa 

tubuh yang 

cukup 

santun. 

Belum mampu 

menggunakan 

bahasa verbal 

dan bahasa 

tubuh yang 

santun. 

2 Penggunaa

n lafal, 

intonasi, 

dan 

ekspresi. 

Mampu 

mempraktikkan 

dalammenggunak

an 

lafal, intonasi, dan 

ekspresi dengan 

tepat. 

Mampusebagian 

besar 

mempraktikkan 

dalammenggunak

an 

lafal, intonasi, 

dan ekspresi 

dengan tepat. 

Mampu 

sebagian kecil 

mempraktikka

n 

menggunakan 

lafal, intonasi, 

dan 

ekspresi 

dengan 

tepat. 

Belum mampu 

mempraktikkan 

dalam 

menggunakan 

lafal, intonasi, 

dan ekspresi 

dengan tepat. 

 

b. Memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu berbirama tiga. 

No. Kriteria 
Baik 

Sekali(4) 

Baik(3) Cukup (2) PerluBimbingan 

(1) 

1 Penguasaan 

Lagu. 

Hafal seluruh 

syairlagu, 

irama, 

dantekanan 

kuatlemah 

dengantepat. 

Hafal seluruh 

syair lagu, 

irama, tekanan 

kuat-lemah 

kurang tepat 

atau 

sebaliknya. 

Hafal 

sebagian 

kecil syair 

lagu. 

Belum mampu 

menghafal syair 

lagu. 

2 Kepercayaan 

Diri. 

Tidak terlihat 

ragu-ragu. 

Terlihat 

raguragu. 

Memerlukan 

bantuan guru. 

Belum 

menunjukkan 

kepercayaan diri. 

 

c. Memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur. 

 

No. Kriteria 
Baik 

Sekali(4) 

Baik(3) Cukup (2) PerluBimbingan 

(1) 

1 Memilih alat 

ukur yang 

sesuai 

dengan benda. 

Mampu 

memilih 

semua alat 

ukur 

yang sesuai 

dengan 

benda. 

Mampu 

memilih 

sebagian besar 

alat ukur yang 

sesuai dengan 

benda. 

Mampu memilih 

sebagian kecil 

alat 

ukur yang sesuai 

dengan benda. 

Belum mampu 

memilih semua 

alat ukur yang 

sesuai dengan 

benda. 

2 Mengukur 

panjang 

benda. 

Mampu 

mengukur 

panjang 

Mampu 

mengukur 

sebagian 

Mampu 

mengukur 

sebagian kecil 

Belum mampu 

mengukur 

panjang benda. 
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benda 

sesuai 

dengan 

ukuran yang 

sebenarnya. 

besar benda 

sesuai dengan 

ukuran yang 

sebenarnya. 

benda sesuai 

dengan ukuran 

yang sebenarnya. 

 

Mengetahui 

Kepala SD .......................... 

 

 

 

 

 

..................................... 

NIP.- 

 ............,  .......... , 20..... 

Guru Kelas  2  

 

 

 

 

 

...................................... 

NIP. - 
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Lampiran 11: Lembar Soal Siswa Pretes (Tes Awal) 
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Lampiran 11 : Lembar soal siswa Postes (Tes Akhir) 
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Lampiran 12 Dokumentasi penelitian system BDR 
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