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Kata Pengantar 

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena 
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Model Silabus dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk mata pelajaran Tematik SD ini dengan sebaik-baiknya. Model 
Silabus dan RPP merupakan komponen dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang 
disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing tingkat satuan pendidikan. 

Model Silabus dan RPP ini disusun sebagai pelengkap buku Pembelajaran Tematik SD. Penyusunan 
model ini dimaksudkan untuk membantu para guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas dalam 
menyampaikan materi kepada anak didiknya. Namun, model yang kami susun ini sifatnya hanya sebagai 
alternatif sehingga para guru dapat menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. 
 Kami menyadari sepenuhnya bahwa model ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, demi perbaikan 
pada edisi berikutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya 
membangun. 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri beserta staf dan karyawannya sehingga model ini dapat diterbitkan dan dimanfaatkan oleh guru 
sebagai panduan dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi para pembaca. 

Solo, Januari 2008 

Penulis 
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK SD/MI  
MATERI PEMBELAJARAN TEMA I: AKU DAN KELUARGAKU 

Nama Sekolah: SD/MI : ………………………….. 
Kelas/Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   21 hari 
Standar Kompetensi : 

Mata Pelajaran Standar Kompetensi 

IPS Memahami identitas diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga 

Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan 
Pkn 

Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah 

IPA Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan:  Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya 

Bilangan: Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 
Matematika 

Geometri dan Pengukuran: Mengenal beberapa bangun ruang 

Penjas Orkes 
Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan sederhana/ aktivitas jasmani dan nilai yang terkandung di 
dalamnya 

Seni Budaya Seni Rupa:  a. Mengapresiasi karya seni rupa   b.Mengekspresikan diri melalui karya  seni rupa 

Mendengarkan : Memahami bunyi bahasa, perintah, dan dongeng yang dilisankan 

Berbicara: Mengungkapkan pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan dengan perkenalan dan tegur sapa, 
pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh,  dan deklamasi 

Membaca:  Memahami teks pendek dengan membaca nyaring 

Bahasa Indonesia 

Menulis: Menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin 

 
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 

IPS 

• Mengidentifikasi identitas diri, 
keluarga, dan kerabat 

• Menceritakan kasih sayang 
antar anggota keluarga 

• Menunjukkan sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan 
keluarga 

 
� Mengidentifikasi identitas diri, keluarga dan kerabat. 
� Menyebutkan nama pendek dan nama panjang. 
� Menyebutkan nama-nama anggota keluarga. 
� Mengidentifikasi nama-nama kerabat. 
� Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga. 

 

 
� Mengamati gambar tentang keluarga. 
� Bertanya jawab tentang nama-nama anggota keluarga. 
� Mendeskrisikan kasih sayang anggota keluarga. 
� Menceritakan pengalaman diri. 
� Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga. 
� Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. 

 
21 hari 

 
� Buku Pembelajaran Tematik 

Belajar Lebih Menyenangkan 1A 
untuk SD dan MI Semester 1 

� Kurikulum Standar Isi 2006 mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia, 
IPA, PKn, IPS, Matematika, 
Orkes, Seni-Budaya dan Agama. 

� Kerangka Dasar Kurikulum  
Standar Isi 2006. 

� Lingkungan sekitar (rumah, 
sekolah, dan masyarakat) yang 
relevan dengan tema. 

� Penilaian tingkah laku. 
� Mengamati kesiapan 

siswa dalam 
mengikuti pelajaran. 

� Mencatat aktifitas 
siswa dalam 
merespon pertanyaan 
guru. 

� Mengamati kesiapan 
siswa dalam 
mengikuti pelajaran. 

� Mencatat aktifitas 
siswa dalam 
merespon pertanyaan 
guru. 

� Penilaian Lisan. 
� Mengamati dan 

menilai siswa ketika 
belajar membaca. 

� Mengamati  aktivitas 
siswa  lain yang tidak 
sedang belajar  
membaca. 

� Mengumpulkan dan 
menilai hasil tugas 
siswa  
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 

PKn 

• Menjelaskan perbedaan jenis 
kelamin, agama, dan suku 
bangsa. 

• Memberikan contoh hidup 
rukun di rumah 

• Menerapkan hidup rukun di 
rumah 

 
� Mengidentifikasi macam-macam contoh perbedaan. 
� Menceritakan cara bekerja sama dengan anggota keluarga. 
� Menjelaskan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga 
� Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah 

dan di sekolah 
� Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah 

 
� Mengamati gambar tentang keluarga. 
� Bertanya jawab tentang anggota keluarga. 
� Berdiskusi kelas membahas kasih sayang keluarga. 
� Mengidentifikasi macam-macam contoh keperbedaan. 
� Menceritakan kasih sayang keluarga. 
� Menjelaskan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga. 
� Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 
� Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. 

BAHASA INDONESIA 
Mendengarkan:  
Membedakan berbagai bunyi 
bahasa. 
Berbicara: 
Memperkenalkan diri  sendiri 
dengan kalimat sederhana dan 
bahasa yang santun. 
Mendeskripsikan benda-benda di 
sekitar dan fungsi anggota tubuh 
dengan kalimat sederhana. 
Membaca: 
Membaca nyaring suku kata dan 
kata dengan lafal yang tepat 
Menulis: 

• Menjiplak berbagai bentuk 
gambar, lingkaran dan 
bentuk huruf. 

• Menebalkan berbagai bentuk 
gambar, lingkaran, dan 
bentuk huruf yang tepat. 

• Melengkapi kalimat yang 
belum selesai berdasarkan 
gambar 

 
 
 
 
 
 

 
� Membedakan  berbagai bunyi bahasa (kata dan kalimat 

dengan jelas). 
� Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat.  
� Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat 

tinggal) dengan kalimat sederhana.  
� Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung.  
� Menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara 

kandung teman sekelas.  
� Menunjukkan posisi duduk dengan benar  
� Mengatur jarak antara mata dan obyek harus tepat (30 Cm)  
� Memegang obyek dengan benar  
� Membuka buku dengan urutan yang benar  
� Menjiplak berbagai bentuk huruf, 
� Memegang alat tulis dan menggunakannya dengan benar. 
� Mewarnai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Diajak bertepuk tangan dengan suara keras, sedang dan lemah. 
� Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat.  
� Menjawab pertanyaan guru sesuai dengan isi materi. 
� Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat.  
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai dengan informasi yang didengarkan  
� Menyelesaikan gambar yang belum  selesai.  
� Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dg kalimat 

sederhana.  
� Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung.  
� Menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara kandung teman 

sekelas.  
� Menyebutkan nama anggota badan dan keguna annya dengan kalimat 

sederhana.  
� Menunjukkan posisi duduk dengan benar.  
� Mengatur jarak antara mata dan obyek harus tepat (30 Cm).  
� Memegang obyek dengan benar.  
� Membuka buku dengan ururtan yang benar. 
� Mengamati gambar tentang keluarga. 
� Bertanya jawab tentang makna gambar. 
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat dalam 

paragraf serta menggu nakan afal dan intonasi yang tepat sehingga dapat 
dipahami orang lain. 

� Mengenali huruf-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan 
kalimat sederhana. 

� Membaca penggalan cerita dg lafal dan intonasi yang benar. 
� Menggerakkan telunjuk untuk membuat berbagai bentuk garis dan 

lingkaran. 
� Memegang alat tulis dan mengguna-kannya dengan benar.  
� Mewarnai. 

 

 sda sda 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 

SENI BUDAYA DAN 
KETERAMPILAN 

• Mengidentifikasi unsur rupa 
pada benda di alam sekitar 

• Menunjukkan sikap apresiatif 
terhadap unsur rupa pada 
benda di alam sekitar 

• Mengekspresikan diri melalui 
teknik menggunting dan 
menyobek 

• Mengidentifikasi 
unsur/elemen musik dari 
berbagai sumber bunyi yang 
dihasilkan oleh tubuh 
manusia 

• Mengelompokkan bunyi 
berdasarkan sumber bunyi 
yang dihasilkan tubuh 
manusia 

• Menunjukkan sikap apresiatif 
terhadap sumber bunyi yang 
dihasilkan tubuh manusia 

• Mengekspresikan diri melalui 
alat musik atau sumber bunyi 
yang dihasilkan tubuh 
manusia 

• Menyanyikan lagu anak-anak 
secara individu, kelompok, 
atau klasikal 

 
 
� Mengelompokkan berbagai jenis dan ukuran:bintik, garis, 

bidang, warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi 
di alam sekitar  

� Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan 
unsur rupa  

� Menentukan sumber bunyi 
 

 
 
� Mengelompokkan bidang, warna dan bentuk pada benda dua dan tiga 

dimensi di alam sekitar  
� Mengelompokkan berbagai ukuran :bintik, garis, bidang, warna dan bentuk 

pada benda dua dan tiga dimensi di alam sekitar  
� Mengelompokkan berbagai jenis :bintik, garis, bidang, warna dan bentuk 

pada seni rupa dua dan tiga dimensi  
� Mengelompokkan berbagai ukuran :bintik, garis, garis, bidang, warna dan 

bentuk pada karya seni rupa dua dan tiga dimensi  
� Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur rupa  
� Menentukan sumber bunyi 

 

 sda sda 

IPA 

• Mengenal bagian-bagian 
tubuih dan kegunaannya 
serta cara perawatannya 

• Membiasakan hidup sehat  

 
� Memberi makna pada hasil pengamatan  
� Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk 

menjawab pertanyaan  
� Menerangkan bagian-bagian tubuh misanya mata, telinga, 

hidung, lidah, kulit dan gigi 
� Menceritakan kegunaan bagian-bagian tubuh yang diamati 

Meenentukan cara hidup sehat  

 
� Memberi makna pada hasil pengamatan  
� Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab 

pertanyaan  
� Menerangkan bagian-bagian tubuh misal nya mata, telinga, hidung, lidah, 

kulit dan gigi 
� Menceritakan kegunaan bagian-bagian tubuh yang diamati 
� Menentukan cara hidup sehat  

 sda sda 

MATEMATIKA 

• Membilang banyak benda 

• Mengurutkan banyak benda 

• Mengelompokkan berbagai 
bangun ruang sederhana 
(balok dan bola) 

 

 
� Membilang atau menghitung secara urut  
� Menyebutkan banyak benda  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih 

banyak, lebih sedikit atau sama banyak  
� Membaca dan menulis lambing bilangan 
� Mengelompokkan berbagai bangun ruang  
 

 
� Membilang atau menghitung secara urut  
� Menyebutkan banyak benda  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih 

sedikit atau sama banyak  
� Membaca dan menulis lambing bilangan 
� Membaca dan mengelompokkan berbagai bangun ruang 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER PENILAIAN 

1 2 3 4 5 6 

PENJAS ORKES 
� Mempraktikkan gerak dasar 

jalan, lari dan lompat dalam 
permainan sederhana, serta 
nilai sportivitas, kejujuran, 
kerjasama, toleransi dan 
percaya diri  

� Mempraktikkan gerak dasar 
memutar, mengayun atau 
menekuk dalam permainan 
sederhana , serta nilai 
sportivitas, kejujuran, 
kerjasama, toleransi dan 
percaya diri  

� Mempraktikkan gerak dasar 
lempar, tangkap, dan 
sejenisnya dalam permainan 
sederhana , serta nilai 
sportivitas, kejujuran, 
kerjasama, toleransi dan 
percaya diri  

 
� Mendemontrasikan sikap tubuh yang benar dalam berbagai 

posisi 
� Mengetahui bagian-bagian tubuh: kepala, bahu, dada, 

punggung, pinggang, le ngan, pergelangan, jari tangan, 
tungkai, engkel dan kaki  

  

 
� Mengetahui bagian-bagian tubuh: kepala, bahu, dada, punggung, 

pinggang, le ngan, pergelangan, jari tangan, tungkai, engkel dan kaki  
� Mengetahui lokasi paru dan keguna annya  
� Melakukan beberapa sikap duduk de ngan benar 

 sda sda 
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK SEKOLAH DASAR KELAS 1 
TEMA: AKU DAN SEKOLAHKU 

Nama Sekolah: SD/MI : ………………………….. 
Kelas/Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   3 Minggu ( 3 x 6 hari) = 18 hari 
Standar Kompetensi : 

Mata Pelajaran Standar Kompetensi 

IPS Memahami identitas diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga 

Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan 
Pkn 

Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah 

IPA Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan:  Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya 

Bilangan: Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 
Matematika 

Geometri dan Pengukuran: Mengenal beberapa bangun ruang 

Penjas Orkes 
Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan sederhana/ aktivitas jasmani dan nilai yang terkandung di 
dalamnya 

Seni Budaya Seni Rupa:  1. Mengapresiasi karya seni rupa   2.Mengekspresikan diri melalui karya  seni rupa 

Mendengarkan : Memahami bunyi bahasa, perintah, dan dongeng yang dilisankan 

Berbicara: Mengungkapkan pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan dengan perkenalan dan tegur sapa, 
pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh,  dan deklamasi 

Membaca:  Memahami teks pendek dengan membaca nyaring 

Bahasa Indonesia 

Menulis: Menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin 

 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER 
PENILAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 
      

PKn 

• Menjelaskan pentingnya 
tata tertib di sekolah 

• Melaksanakan tata tertib 
di sekolah 

• Memberikan contoh 
hidup rukun melalui 
kegiatan di sekolah 

• Menerapkan hidup rukun 
di sekolah 

 
 

 
� Menyebutkan kegunaan tata tertib di 

sekolah 
� Menceritakan perilaku tata tertib di 

sekolah 
� Menyebutkan contoh hidup rukun di 

sekolah 
� Mengaplikasikan hidup rukun di 

sekolah 

 
� Menayangkan gambar. 
� Mengajak semua siswa mengamati gambar.  
� Bertanya jawab tentang makna gambar. 
� Berdiskusi membahas tata tertib di sekolah. 
� Menyebutkan tata tertib di sekolah. 
� Menceritakan perilaku dalam melaksanakan tata tertib di sekolah 
� Berdiskusi tentang hidup rukun di sekolah 
� Menceritakan perilaku dalam menerapkan hidup rukun di sekolah 

IPS 

• Menceritakan 
pengalaman diri 

• Menunjukkan sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 

• Menceritakan kasih 
sayang antar anggota 
keluarga  

 
� Menceritakan tentang pengalaman 

diri. 
� Mengidentifikasi tentang sikap hidup 

rukun dalam keluarga. 
� Menyebutkan ciri-ciri hidup rukun. 
� Menceritakan perilaku dalam 

kehidupatan antar anggota keluarga. 

 
� Menayangkan gambar. 
� Mengajak semua siswa mengamati gambar.  
� Bertanya jawab tentang makna gambar. 
� Mendiskusikan kasih sayang dalam keluarga. 
� Mengidentifikasi ruang tentang sikap hidup rukun dalam keluarga 
� Menyebutkan ciri-ciri hidup rukun. 
� Menceritakan perilaku dalam kehidupan antar anggota keluarga. 

2 minggu = 
12 hari  

• Buku Pembelajaran Tematik Belajar 
Lebih Menyenangkan 1A untuk SD 
dan MI Semester 1 

• Kurikulum Standar Isi 2006 mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, 
PKn, IPS, Matematika, Orkes, Seni-
Budaya dan Agama. 

• Kerangka Dasar Kurikulum  Standar 
Isi 2006. 

• Lingkungan sekitar (rumah, sekolah, 
dan masyarakat) yang relevan 
dengan tema. 

� Penilaian tingkah laku. 
� Mengamati kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 
� Mencatat aktifitas siswa dalam 

merespon pertanyaan guru. 
� Mengamati kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 
� Mencatat aktifitas siswa dalam 

merespon pertanyaan guru. 
� Penilaian Lisan. 
� Mengamati dan menilai siswa 

ketika belajar membaca. 
� Mengamati  aktivitas siswa  lain 

yang tidak sedang belajar  
membaca. 

� Mengumpulkan dan menilai hasil 
tugas siswa dalam. 
mengidentifikasi benda-benda di 
rumah. 

� Mengumpulkan dan menilai hasil 
tugas siswa dalam 
mengidentifikasi barang-barang. 
dalam gambar 

� Mengamati dan menilai 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER 
PENILAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 

BAHASA INDONESIA 

• Melaksanakan sesuatu 
sesuai dengan atau  
perintah petunjuk 
sederhana  

• Membedakan berbagai 
bunyi bahasa  

• Mendengarkan bunyi 
suara dan menirukan  

• Menyapa orang lain 
dengan menggunakan 
kalimat sapaan yang 
tepat dan bahasa yang 
santun 

• Membaca nyaring suku 
kata, kata, dan kalimat  

• Melengkapi kalimat yang 
belum selesai 
berdasarkan gambar 

 
� Melafal bunyi bahasa secara tepat. 
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai 

dengan informasi yang didengarkan. 
� Menentukan nama benda-benda 

yang dideskripsikan guru sesuai 
dengan ciri-ciri fisiknya. 

� Mendeskripsikan benda-benda lain 
dengan bimbingan guru. 

� Menyebutkan ciri-ciri fisik benda-
benda di sekitar (nama, bentuk, 
warna, bahan dll) menggunakan 
kalimat sederhana dan kosakata 
yang sudah dikuasai. 

� Mengenali huruf-huruf dan 
membacanya sebagai suku kata, 
kata, dan kalimat sederhana. 

� Membaca nyaring (didengar siswa 
lain) kalimat demi kalimat  dalam 
paragraf serta menggunakan lafal 
dan intonasi yang tepat sehingga 
dapat dipahami orang lain. 

� Menyalin atau mencontoh huruf, kata 
atau kalimat dari buku atau papan 
tulis dengan benar. 

 
� Menyimak perintah guru. 
� Bertanya jawab tentang sesuatu yang tidak dimengerti. 
� Melafal bunyi bahasa secara tepat. 
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai dengan informasi yang 

didengarkan. 
� Menentukan nama benda-benda yang dideskripsikan guru sesuai 

dengan ciri-ciri fisiknya. 
� Mendeskripsikan benda-benda lain dengan bimbingan guru. 
� Menyebutkan ciri-ciri fisik benda-benda di sekitar (nama, bentuk, 

warna, bahan dll) menggunakan kalimat sederhana dan kosakata yang 
sudah dikuasai. 

� Mengenali huruf-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan 
kalimat sederhana. 

� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat  dalam 
paragraf serta menggunakan lafal dan intonasi yang tepat sehingga 
dapat dipahami orang lain. 

� Menyalin atau mencontoh huruf, kata atau kalimat dari buku atau 
papan tulis dengan benar. 

 

SENI BUDAYA DAN 
KETERAMPILAN 

• Mengekspresikan diri 
melalui gambar ekspresif 

• Mengekspresikan diri 
melalui teknik 
mengunting dan 
menyobek 

• Mengekspresikan diri 
melalui vokal 

• Menampilkan pola irama 
sederhana 

• Melafalkan lagu anak-
anak. 

• Menyanyikan lagu anak-
anak secara individual, 
kelompok, atau klasikal. 

 

 
 
� Membuat gambar ekspresi berbagai 

tema imajinatif dengan unsur rupa  
� Menggunting dan menyobek sesuai 

gambar 
� Menentukan sumber bunyi  dari 

tepukan tangan. 
� Membedakan kuat dan lemahnya 

bunyi dengan gerakan/tepukan.  
� Menyanyikan lagu dengan syair yang 

benar.  
 
 

 
 
� Menyimak penjelasan guru. 
� Melaksanakan perintah guru. 
� Membuat gambar ekspresif 
� Menngunting dan menyobek sesuai gambar 
� Menentukan sumber bunyi  dari tepukan tangan. 
� Membedakan kuat dan lemahnya bunyi dengan gerakan/tepukan.  
� Menyanyikan lagu dengan syair yang benar.  

 

  Penilaian tingkah laku 
� Mengamati dan menilai sikap dan 

perilaku siswa dengan 
menggunakan format 
pengamatan, siswa yang aktif 
dan yang tidak penilaian 
portofolio. 

� Mengumpulkan  dan menilai 
tugas siswa dalam melengkapi 
kata. 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER 
PENILAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 

IPA   

• Mengenal cara menjaga 
lingkungan agar tetap 
sehat 

• Membedakan 
lingkungan sehat dan 
lingkungan tidak sehat 

• Mengidentifikasi 
kebutuhan tubuh agar 
tumbuh sehat dan kuat 
(makanan, air, pakaian, 
udara, dan lingkungan 
sehat) 

• Membiasakan hidup 
sehat 

 
� Menjelaskan ciri-ciri lingkungan 

rumah sehat. 
� Menjelaskan air kotor, tumpukan 

sampah, asap merupakan kondisi 
lingkungan kurang baik bagi 
kesehatan. 

� Membuang sampah atau meludah 
pada tempatnya. 

� Menceritakan alasan perlunya 
merawat dan memelihara lingkungan. 

 
 

 
� Mengamati gambar dan memaknai. 
� Bertanya jawab tentang gambar. 
� Mengidentifikasi  macam-macam kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat. 
� Menjelaskan pentingnya memenuhi keutuhan tubuh. 
� Menjelaskan air kotor, tumpukan sampah, asap merupakan kondisi 

lingkungan kurang baik bagi kesehatan. 
� Mendeskripsikan pentingnya hidup di lingkungan yang bersih. 
� Membuang sampah atau meludah pada tempatnya. 
� Menceritakan alasan perlunya merawat dan memelihara lingkungan. 

 

  Penilaian tingkah laku 
� Mengumpulkan dan menilai 

pekerjaan siswa dalam 
mengerjakan  soal secara 
individu. 

� Mengamati sikap siswa ketika 
melakukan kegiatan outdoor. 

MATEMATIKA 

• Melakukan penjumlahan 
dan pengurangan 
bilangan sampai 20 

• Menyelasikan masalah 
yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan 
pengurangan sampai 20 

• Menentukan waktu 
(pagi, siang, dan malam) 
hari dan jam (secara 
bulat) 

 
� Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan. 
� Menghitung secara urut. 
� Membaca dan menggunakan simbol 

+, - dan  = dalam pengerjaan hitung. 
� Menentukan waktu. 

 
� Berdiskusi mengerjakan pengurangan danpenjumlahan. 
� Melakukan penjumlahan dan pengurangan. 
� Menghitung secara urut. 
� Membaca dan menggunakan simbol +, - dan  = dalam pengerjaan 

hitungan. 
� Menentukan waktu. 

  � Mengamati sikap dan perilaku 
siswa dalam berlomba, dan 
menilai hasil lomba.  

Penjas Orkes 

• Mendemonstrasikan 
sikap tubuh dalam posisi 
berdiri 

• Mendemonstrasikan 
sikap tubuh dalam posisi 
berjalan 

 
� Melakukan sikap tubuh dalam berdiri 
� Melakukan sikap tubuh dalam 

berjalan. 

 
� Mengamati dan mendengarkan perinatah guru. 
� Bermain dengan sikap tubuh berdiri 
� Bermain dengan sikap tubuh berjalan 

 

  Penilaian portofolio. 
Dalam menghubungkan gambar 
maupun dalam mengisi kolom 
sesuai dengan angka. 
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK SEKOLAH DASAR KELAS 1 
TEMA: AKU DAN TEMANKU 

Nama Sekolah: SD/MI : ………………………….. 
Kelas/Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   3 Minggu ( 2 x 6 hari) = 18 hari 
Standar Kompetensi : 

Mata Pelajaran Standar Kompetensi 

IPS Memahami identitas diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga 

Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan 
Pkn 

Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah 

IPA Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan:  Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya 

Bilangan: Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 
Matematika 

Geometri dan Pengukuran: Mengenal beberapa bangun ruang 

Penjas Orkes 
Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan sederhana/ aktivitas jasmani dan nilai yang terkandung di 
dalamnya 

Seni Budaya Seni Rupa:  1. Mengapresiasi karya seni rupa   2.Mengekspresikan diri melalui karya  seni rupa 

Mendengarkan : Memahami bunyi bahasa, perintah, dan dongeng yang dilisankan 

Berbicara: Mengungkapkan pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan dengan perkenalan dan tegur sapa, 
pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh,  dan deklamasi 

Membaca:  Memahami teks pendek dengan membaca nyaring 

Bahasa Indonesia 

Menulis: Menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin 

 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN/KEGIATAN  BELAJAR ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER 
 

PENILAIAN 
 

PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN  

• Menjelaskan perbedaan 
agama dan suku bangsa 

• Melaksanakan hidup rukun 
di rumah dan di sekolah 

• Memberikan contoh hidup 
rukun melalui kegiatan di 
rumah dan di sekolah  

 

 
 

� Mengidentifikasi  perbedaan agama dan 
suku bangsa 

� Menceritakan hidup rukun di rumah dan 
di sekolah   

� Menjelaskan perilaku yang seharusnya 
diterapkan di rumah dan di sekolah 

 

 
 
� Mengamati gambar tentang rumah dan sekolah. 
� Bertanya jawab untuk mengidentifikasi macam-macam 

agama dan suku bangsa. 
� Mendeskripsikan kegunaan hidup rukun. 
� Mengidentifikasi kegiatan hidup rukun.  
� Menjelaskan perilaku yang seharusnya diterapkan di 

rumah dan sekolah. 
 

IPS 

• Menceritakan kasih sayang 
antar anggota dalam 
masyarakat 

• Menujukkan sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan 
masyarakat 
 

 
� Mengidentifikasi kegiatan di masyarakat 
� Menjelaskan pentingnya menjaga sikap 

kasih sayang 
� Mendeskripsikan sikap hidup rukun 

dalam kemajemukan masyarakat 
 

 
� Mengamati gambar tentang kehidupan di masyarakat 
� Bertanya jawab untuk mengidentifikasi macam-

macam kegiatan masyarakat 
� Mendeskripsikan kegunaan kasih sayang 
� Menjelaskan pentingnya menjaga sikap hidup rukun 

dalam kemajemukan di masyarakat 

2 Minggu  
 

� Kurikulum Standar Isi 2006 
mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia, IPA, PKn, IPS, 
Matematika, Orkes, Seni-
Budaya dan Agama. 

� Kerangka Dasar Kurikulum  
Standar Isi 2006. 

� Lingkungan sekitar (rumah, 
sekolah, dan masyarakat) 
yang relevan dengan tema. 

� Buku  Pembelajaran Tematik 
Kelas 1A 

� Penilaian lisan. 
� Penilaian Unjuk kerja.  
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Subyektif. 
� Penilaian Obyektif. 
� Penilaian Tingkah Laku. 
� Penilaian Portofolio. 
� Mengamati kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 
� Mencatat aktifitas siswa dalam 

merespon pertanyaan guru. 
� Mengamati kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 
� Mencatat aktifitas siswa dalam 

merespon pertanyaan guru. 
� Penilaian lisan. 
� Mengamati dan menilai siswa ketika 

belajar membaca. 
� Mengamati  aktivitas siswa  lain yang 

tidak sedang belajar membaca. 
� Mengumpulkan dan menilai hasil tugas 

siswa dalam mengidentifikasi benda-
benda di rumah. 

� Mengumpulkan dan menilai hasil tugas 
siswa dalam mengidentifikasi barang-
barang dalam gambar. 
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IPA 
Membiasakan hidup sehat 
Mengidentifikasi kebutuhan 
tubuh agar tumbuh sehat 
dan kuat 
Mengidentifikasi kegunaan 
benda di sekitar 
 

 
� Menyebutkan hidup sehat 
� Mengidentifikasi kebutuhan tubuh . 
� Menjelaskan kegunaan benda di sekitar. 

 

 
� Mengamati gambar tentang kebutuhan hidup. 
� Bertanya-jawab untuk mengidentifikasi macam-macam 

kebutuhan hidup. 
� Mendeskripsikan kegunaan hidup sehat. 
� Menjelaskan kegunaan benda di sekitar  
� Mendeskripsikan pentingnya memelihara kesehatan. 
.  

BAHASA INDONESIA 
Mendengarkan:  
Melaksanakan sesuatu 
sesuai dengan perintah 
atau petunjuk sederhana. 
Berbicara: 
Mendeskripsikan benda-
benda di sekitar dengan 
kalimat sederhana. 
Membaca: Membaca 
nyaring suku kata dan kata 
dengan lafal yang tepat. 
 

 

 
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat.  
� Menjelaskan isi gambar tunggal atau 

gambar seri.  
� Menjelaskan isi teks dengan kalimatnya 

sendiri. 
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) 

kalimat demi kalimat dalam paragraf serta 
menggunakan lafal dan intonasi yang tepat 
sehingga dapat dipahami orang lain.  

� Membaca dengan memberikan penekanan 
pada kata tertentu sesuai dengan 
konteksnya.  

� Membaca penggalan cerita dengan lafal 
dan intonasi yang benar. 

  

 
� Mengamati gambar dan memberikan jawaban 

tentang makna gambar. 
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat.  
� Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri.  
� Menjelaskan isi teks dengan kalimatnya sendiri. 
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi 

kalimat dalam paragraf serta menggunakan lafal dan 
intonasi yang tepat sehingga dapat dipahami orang 
lain.  

� Membaca dengan memberikan penekanan pada kata 
tertentu sesuai dengan konteksnya.  

� Membaca penggalan cerita dengan lafal dan intonasi 
yang benar.  

� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, 
lingkaran dan bentuk huruf.  
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Membaca nyaring kalimat 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang tepat. 
 
Menulis: Mencontoh huruf, 
kata, atau kalimat 
sederhana dari buku atau 
papan tulis dengan benar. 

 
 

� Membaca dengan memberikan penekanan 
pada kata tertentu sesuai dengan 
konteksnya.  

� Membaca penggalan cerita dengan lafal 
dan intonasi yang benar.  

� Menjiplak dan menebalkan berbagai 
bentuk gambar, lingkaran dan bentuk 
huruf. 

� Menyalin atau mencontoh huruf, kata, 
kalimat dari buku atau papan tulis yang 
ditulis guru dan menuliskannya pada buku 
tulis.  

� Membaca huruf, kata, dan kalimat 
sederhana.  

� Menuliskan pikiran dan pengalaman 
dengan huruf sambung dengan rapi yang 
mudah dibaca orang lain.  

 

� Membaca penggalan cerita dengan lafal dan intonasi 
yang benar.  

� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, 
lingkaran dan bentuk huruf.  

� Menyalin atau mencontoh huruf, kata, kalimat dari 
buku atau papan tulis yang ditulis guru dan 
menuliskannya pada buku tulis.  

� Membaca huruf, kata, dan kalimat sederhana.  
� Menuliskan huruf, kata, dan kalimat sederhana 

dengan benar dan dapat dibaca oleh orang lain.  
� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf 

sambung dengan rapi dan mudah dibaca orang lain.  
 

 

Matematika 
Bilangan: Mengurutkan 
banyak benda. 
Geometri dan 
Pengukuran: 
Mengelompokkan berbagai 
bangun ruang sederhana 
(batok, prisma, tabung, 
bola, dan kerucut). 

 

� Menyebutkan banyak benda. 
� Membandingkan dua kumpulan benda 

melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit 
atau sama banyak. 

� Membaca dan menulis lambang 
bilangan. 

 

� Menyebutkan banyak benda. 
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah 

lebh banyak, lebih sedikit atau sama banyak. 
� Membaca dan  menulis lambang bilangan. 
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Se – Bud dan Keterampilan 
Seni Rupa:  
Mengidentifikasi unsur rupa 
pada benda di alam sekitar. 
Seni Musik: 
Mengidentifikasi 
unsur/elemen musik dari 
berbagai sumber bunyi yang 
dihasilkan tubuh manusia. 
Seni Tari: Menunjukkan 
sikap apresiatif terhadap 
gerak tari menurut tingkatan 
tinggi rendah. 

 
 

� Mengidentifikasi benda di alam sekitar. 
� Membuat gambar ekspresi berbagai 

obyek imajinatif melalui unsu-unsur rupa 
dari alam sekitar.  

� Mengungkapkan perasaan yang dialami 
tentang perubahan tempo pada lagu 
melalui gerak. 

� Mengungkapkan perasaan yang dialami 
tentang perubahan dinamik pada lagu 
secara lisan. 

� Mengungkapkan perasaan tentang 
perubahan tempo dan dinamik.  

� Menyanyikan lagu dengan benar. 

� Mengidentifikasi benda di alam sekitar. 
� Membuat gambar ekspresi berbagai obyek imajinatif 

melalui unsur-unsur rupa dari alam sekitar.  
� Mengungkapkan perasaan yang dialami tentang 

perubahan tempo pada lagu melalui gerak. 
� Mengungkapkan perasaan yang dialami tentang 

perubahan dinamik pada lagu secara lisan. 
� Mengungkapkan perasaan tentang perubahan tempo 

dan dinamik.  
� Menyanyikan lagu dengan benar. 

 

Penjas Orkes 
Mempraktikkan gerak dasar 
memutar, mengayun 
ataupun menekuk dalam 
permainan sederhana, serta 
nilai permainan sederhana, 
serta nilai sportivitas, 
kejujuran, kerjasama, 
toleransi dan percaya diri. 
� Bekerjasama dalam 

bermain.  
� Melakukan kombinasi 

gerak langkah kaki 
dengan berirama.  

� Melangkah ke berbagai 
arah berirama.  

� Mengayunkan lengan ke 
berbagai arah berirama.  

 
 

 
Mempraktikkan gerak dasar memutar, 
mengayun ataupun menekuk dalam 
permainan sederhana, serta nilai permainan 
sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, 
kerjasama, toleransi dan percaya diri. 
� Bekerjasama dalam bermain.  
� Melakukan kombinasi gerak langkah kaki 

dengan berirama.  
� Melangkah ke berbagai arah berirama.  
� Mengayunkan lengan ke berbagai arah 

berirama.  
 

  

 . 
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK SEKOLAH DASAR KELAS 1 
TEMA: AKU DAN LINGKUNGANKU  

Nama Sekolah: SD/MI : ………………………….. 
Kelas/Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   3 Minggu ( 2 x 6 hari) = 18 hari 
Standar Kompetensi : 

Mata Pelajaran Standar Kompetensi 

IPS Memahami identitas diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga 

Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan 
Pkn 

Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah 

IPA Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan:  Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya 

Bilangan: Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 
Matematika 

Geometri dan Pengukuran: Mengenal beberapa bangun ruang 

Penjas Orkes 
Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan sederhana/ aktivitas jasmani dan nilai yang terkandung di 
dalamnya 

Seni Budaya Seni Rupa:  1. Mengapresiasi karya seni rupa   2.Mengekspresikan diri melalui karya  seni rupa 

Mendengarkan : Memahami bunyi bahasa, perintah, dan dongeng yang dilisankan 

Berbicara: Mengungkapkan pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan dengan perkenalan dan tegur sapa, 
pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh,  dan deklamasi 

Membaca:  Memahami teks pendek dengan membaca nyaring 

Bahasa Indonesia 

Menulis: Menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin 

 

 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR KEGIATAN  PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN 
SUMBER 

 
PENILAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 
      

PKn 
Melaksanakan tata tertib di 
rumah dan di sekolah. 
Melaksanakan aturan yang 
berlaku di masyarakat. 
 

 

� Menjelaskan cara supaya hidup sehat. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah bersih dan 

sehat. 
� Menceritakan perilaku dalam menjaga 

kebersihan  dan keamanan di rumah  
dan di sekolah. 

 

� Membaca wacana tentang kesehatan, kebersihan tubuh dan 
kebersihan rumah. 

� Mendiskusikan cara hidup bersih dan sehat. 
� Menjelaskan cara supaya hidup sehat. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah bersih dan sehat.   
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan  dan keamanan 

di rumah  dan di sekolah. 

   

IPS 
Menceritakan pengalaman diri. 
Menjelaskan lingkungan rumah 
sehat dan perilaku dalam 
menjaga kebersihan rumah. 

 

� Menjelaskan bagaimana cara 
membersihkan anggota badan. 

� Menceritakan pentingnya kesehatan bagi 
pertumbuhan tubuh. 

� Melaksanakan kebersihan tubuh sesuai 
aturan. 

 

� Mengamati gambar tentang kebersihan tubuh. 
� Mendiskusikan tentang cara membersihkan anggota tubuh. 
� Menjelaskan bagaimana cara membersihkan anggota badan. 
� Menceritakan pentingnya kesehatan bagi pertumbuhan tubuh. 
� Melaksanakan kebersihan tubuh sesuai aturan. 

 

3 minggu � Kurikulum Standar Isi 2006 
mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia, IPA, PKn, IPS, 
Matematika, Orkes, Seni-
Budaya dan Agama. 

� Kerangka Dasar Kurikulum  
Standar Isi 2006. 

� Buku Tematik untuk Kelas 
1A.. 

� Lingkungan sekitar (rumah, 
sekolah, dan masyarakat) 
yang relevan dengan tema. 

� Penilaian Unjuk kerja.  
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Subyektif. 
� Penilaian Obyektif. 
� Penilaian Tingkah Laku. 
� Penilaian Portofolio. 
� Mengamati kesiapan siswa 

dalam mengikuti pelajaran. 
� Mencatat aktifitas siswa 

dalam merespon pertanyaan 
guru. 

� Mengamati kesiapan siswa 
dalam mengikuti pelajaran. 

� Mencatat aktifitas siswa 
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KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR KEGIATAN  PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN 
SUMBER 

 
PENILAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 
BAHASA INDONESIA 

Melaksanakan sesuatu sesuai 
dengan perintah. 
Mendeskripsikan benda-benda 
di sekitar dan fungsi anggota 
tubuh dng kalimat sederhana. 
Membaca nyaring suku kata 
dan kata dengan lafal yang 
tepat. 
Mencontoh huruf, kata, atau 
kalimat sederhana dari buku 
atau papan tulis dengan benar. 

 

 

� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat.  
� Mencocokkan gambar sesuai dengan 

informasi yang didengarkan.  
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai 

dengan informasi yang didengarkan.  
� Mengenali huruf dan membacanya 

sebagai suku kata, kata dan kalimat 
sederhana.  

� Membaca nyaring (didengar siswa lain) 
kalimat demi kalimat dalam paragraf serta 
menggunakan lafal dan intonasi yang 
tepat sehingga dapat dipahami orang lain.  

� Mengidentifikasikan kata-kata kunci dari 
bacaan yang agak panjang. 

� Menyalin dan mencontoh huruf, kata, 
kalimat dari buku atau papan tulis yang 
ditulis guru dan menuliskannya pada 
buku tulis.   

� Menuliskan huruf, kata dan kalimat 
sederhana dengan benar dan  dapat 
dibaca oleh orang lain.  

� Menulsikan kalimat dengan tepat 
mengikuti apa yang didektekan guru.  

� Menulis dengan menggunakan huruf 
sambung.  

 

 

� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat.  
� Mencocokkan gambar sesuai dg informasi yang didengarkan.  
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai dengan informasi yang 

didengarkan.  
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan 

kalimat sederhana.  
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat 

dalam paragraf serta menggunakan lafal dan intonasi yang tepat 
sehingga dapat dipahami orang lain.  

� Mengidentifikasikan kata-kata kunci dari bacaan agak panjang. 
� Menyalin dan mencontoh huruf, kata, kalimat dari buku atau 

papan tulis yang ditulis guru dan menuliskannya pada buku tulis.   
� Menuliskan huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan benar 

dan  dapat dibaca oleh orang lain.  
� Menulsikan kalimat secara benar dan tepat mengikuti apa yang 

didektekan guru.  
� Menulis dengan menggunakan huruf sambung.  

 

 

MATEMATIKA 
Melakukan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan sampai 
20. 
Mengenal panjang suatu benda 
melalui kalimat sehari-hari 
(pendek, panjang) dan 
membandingkannya. 

 

� Menyatakan masalah sehari-hari yang 
terkait penjumlahan dan pengurangan. 

� Menterjemahkan bentuk penjumlahan 
dan pengurangan ke dalam kalimat 
sehari-hari. 

� Menghitung fakta dasar penjumlahan dan 
pengurangan. 

� Menggunakan sifat operasi hitung 
pertukaran dan pengelompokan untuk 
mempermudah perhitungan penjumlahan. 

 

� Menyatakan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan dan 
pengurangan. 

� Menterjemahkan bentuk penjumlahan dan pengurangan ke 
dalam kalimat sehari-hari. 

� Menghitung fakta dasar penjumlahan dan pengurangan. 
� Menggunakan sifat operasi hitung pertukaran dan 

pengelompokan untuk mempermudah perhitungan 
penjumlahan. 

 

   

ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Makhluk hidup dan proses 
kehidupan:  
Mengenal bagian-bagian tubuh 
dan kegunaannya serta cara 
perawatannya. 
Mengidentifikasi kebutuhan 
tubuh agar tumbuh sehat dan 
kuat (makanan, air, pakaian, 
udara, lingkungan sehat). 
Benda dan sifatnya: 
Mengidentifikasi kegunaan 
benda di lingkungan sekitar. 

� Membandingkan benda berdasarkan 
persamaan.  

� Memberikan makna pada hasil 
pengamatan.  

� Menggunakan infornmasi dari hasil 
pengamatan untuk menjawab 
pertanyaan.  

� Menunjukkan cara merawat tubuh.  
� Menyebutkan makanan sehat untuk 

pertumbuhan.  
� Menceritakan perlunya air, makanan, 

pakaian, udara, danlingkungan bersih 
untuk tumbuh sehat.  

� Menjaga kebersihan diri, rumah dan 

� Membandingkan benda berdasarkan persamaan.  
� Memberikan makna pada hasil pengamatan.  
� Menggunakan infornmasi dari hasil pengamatan untuk 

menjawab pertanyaan.  
� Menunjukkan cara merawat tubuh.  
� Menyebutkan makanan sehat untuk pertumbuhan.  
� Menceritakan perlunya air, makanan, pakaian, udara, 

danlingkungan bersih untuk tumbuh sehat.  
� Menjaga kebersihan diri, rumah, dan sekolah. 
� Membuang sampah pada tempatnya.  
� Menerangkan kegunaan benda di rumah, sekolah, dan 

tempat lain.  
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KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR KEGIATAN  PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN 
SUMBER 

 
PENILAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 

 sekolah.  
� Membuang sampah pada tempatnya.  
� Menerangkan kegunaan benda di 

rumah, sekolah dan di tempat lain.  

 
SENI-BUDAYA & 
KETERAMPILAN 

Seni Rupa: Mengekspresikan  
diri melalui gambar ekspresif. 
Seni Musik: Menunjukkan 
sikap spresiatif terhadap 
sumber bunyi yang dihasilkan 
tubuh manusia 
Menyanyikan lagu anak 
dengan benar. 
Seni Tari: Menanggapi 
rangsangan bunyi dengan 
gerakan spontan. 

 
 

� Mengekspresikan diri melalui pembuatan 
gambar. 

� Mengungkapkan perubahan yang dialami 
melalui perubahan tempo.  

� Menyanyikan lagu dengan syair yang 
benar.  

� Membedakan keras dan lemahnya bunyi 
suara yang ditampilkan oleh anggota 
tubuh. 

 
 

� Mengekspresikan diri melalui pembuatan gambar. 
� Mengungkapkan perubahan yang dialami melalui perubahan 

tempo.  
� Menyanyikan lagu dengan syair yang benar.  
� Membedakan keras dan lemahnya bunyi suara yang ditampilkan 

oleh anggota tubuh. 

 

  

ORJASKES 
Menjaga kebersihan diri yang 
meliputi kuku dan kulit. 
Mengenal pentingnya 
imunisasi. 
Mempraktikkan gerak dasar 
jalan, lari dan lompat dalam 
permainan sederhana serta 
nilai sportivitas, kejujuran, 
kerjasama toleransi dan 
percaya diri. 

 

� Menjaga keselamatan diri dan orang lain 
dalam melakukan aktifitas. 

� Bergerak merubah arah dan kecepatan 
dalam kelompok.  

� Bekerjasama dalam bermain. 
� Mengayunkan lengan ke berbagai arah 

berirama. 
� Membersihkan anggota badan sesuai 

aturan. 

 

� Menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktifitas. 
� Bergerak merubah arah dan kecepatan dalam kelompok. 
� Bekerjasama dalam bermain. 
� Mengayunkan lengan ke berbagai arah berirama. 
� Membersihkan anggota badan sesuai aturan. 
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK SEKOLAH DASAR KELAS 1 
TEMA: AKU DAN KEGEMARANKU 

Nama Sekolah: SD/MI : ………………………….. 
Kelas/Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   3 Minggu ( 2 x 6 hari) = 18 hari 
Standar Kompetensi : 

Mata Pelajaran Standar Kompetensi 

IPS Memahami identitas diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga 

Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan 
Pkn 

Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah 

IPA Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan:  Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya 

Bilangan: Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 
Matematika 

Geometri dan Pengukuran: Mengenal beberapa bangun ruang 

Penjas Orkes 
Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan sederhana/ aktivitas jasmani dan nilai yang terkandung di 
dalamnya 

Seni Budaya Seni Rupa:  1. Mengapresiasi karya seni rupa   2.Mengekspresikan diri melalui karya  seni rupa 

Mendengarkan : Memahami bunyi bahasa, perintah, dan dongeng yang dilisankan 

Berbicara: Mengungkapkan pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan dengan perkenalan dan tegur sapa, 
pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh,  dan deklamasi 

Membaca:  Memahami teks pendek dengan membaca nyaring 

Bahasa Indonesia 

Menulis: Menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin 

 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR  ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER 
 

PENILAIAN 
 

1 3  5 6  

      
PKn 

Melaksanakan tata tertib 
dalam mengendarai alat-alat 
transportasi 
Melaksanakan aturan yang 
berlaku di masyarakat. 

� Menyebutkan peristiwa yang pernah dialami. 
� Menceritakan peristiwa menyenangkan yang pernah 

dialami sendiri.  
� Menceritakan kembali hal-hal yang pernah dialami 

berdasarkan cerita orang tua atau orang lain.  
 

� Mengamati gambar alat-alat transportasi. 
� Berdiskusi tentang perilaku ketika berada di tempat transportasi. 
� Menyebutkan peristiwa yang pernah dialami.  
� Menceritakan peristiwa menyenangkan yang pernah dialami 

sendiri. 
� Menceritakan kembali hal-hal yang pernah dialami berdasarkan 

cerita orang tua atau orang lain.  
 

IPS 
Menceritakan pengalaman 
diri. 
Menceritakan peristiwa 
penting yang dialami sendiri 
di lingkungan keluarga. 

 
� Mengidentifikasi macam-macam alat transportasi. 
� Menceritakan pengalaman naik berbagai macam alat 

transportasi. 
� Membedakan berbagai macam alat transportasi. 
� Menyebutkan transportasi darat, laut dan udara. 
� Menjelaskan pentingnya alat transportasi. 

� Mengamati gambar alat-alat transportasi. 
� Berdiskusi tentang macam-macam alat transportasi. 
� Mengidentifikasi macam-macam alat transportasi. 
� Menceritakan pengalaman naik berbagai macam alat 

transportasi. 
� Membedakan berbagai macam alat transportasi.  
� Menyebutkan transportasi darat, laut. dan udara. 
� Menjelaskan pentingnya alat transportasi. 

3 Minggu � Kurikulum Standar Isi 2006 mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia, 
IPA, PKn, IPS, Matematika, 
Orkes, Seni-Budaya dan Agama. 

� Kerangka Dasar Kurikulum  
Standar Isi 2006. 

� Buku PembelajaranTematik 
untuk Kelas 1A. 

� Lingkungan sekitar (rumah, 
sekolah, dan masyarakat) yang 
relevan dengan tema. 

 
 

� Mengumpulkan dan menilai 
pekerjaan siswa dalam mencatat 
bahan bakar apa saja yang 
dikenalnya. 

� Mengamati dan menilai sikap 
siswa dalam berkelompok dan 
bertanya jawab. 

� Mengamati dan menilai aktifitas 
serta sikap siswa dalam 
membandingkan gambar 

� Menilai cerita siswa dalam 
memperagakan kegiatan 
berdasarkan hasil 
pengamatannya. 

�  Mengamati danmenilai sikap 
siswa dalam berdiskusi. 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR  ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER 
 

PENILAIAN 
 

1 3  5 6  

BAHASA INDONESIA 
Mendengarkan: 
Menyebutkan tokoh dalam 
cerita. 
Berbicara: Menyapa orang 
lain dengan menggunakan 
kalimat sapaan yang tepat 
dan bahasa yang santun. 
Membaca: Membaca 
nyaring kalimat sederhana 
dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 
Menulis: Melengkapi kalimat 
yang belum selesai 
berdasarkan gambar. 

 

 
� Mengisi kolom, memberi tanda sesuai dengan informasi 

yang didengarkan.  
� Mengungkapkan dalam satu atau dua kalimat perasaan 

suka atau tidak suka pada benda atau kegiatan.  
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, 

kata dan kalimat sederhana.  
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi 

kalimat dalam paragraf serta menggunakan lafal dan 
intonasi yang tepat sehingga dapat dipahami orang lain. 

� Membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi 
yang benar.  

� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, 
lingkaran, dan bentuk huruf. 

� Menyalin dan mencontoh huruf, kata, kalimat dari buku 
atau papan tulis yang ditulis guru dan menuliskannya 
pada buku tulis. 

� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf 
sambung dengan rapi yang mudah dibaca orang lain.  
 
 
 
 

� Bertanya-jawab tentang  materi alat transportasi. 
� Mengisi kolom, memberi tanda sesuai dengan informasi yang 

didengarkan.  
� Mengungkapkan dalam satu atau dua kalimat perasaan suka 

atau tidak suka pada benda atau kegiatan.  
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan 

kalimat sederhana.  
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat 

dalam paragraf serta menggunakan lafal dan intonasi yang tepat 
sehingga dapat dipahami orang lain. 

� Membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang 
benar.  

� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, 
dan bentuk huruf. 

� Menyalin dan mencontoh huruf, kata, kalimat dari buku atau 
papan tulis yang ditulis guru dan menuliskannya pada buku tulis. 

� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung 
dengan rapi dan mudah dibaca oleh orang lain.  

 

IPA 
Makhluk Hidup dan Proses 
Kehidupan: Membiasakan 
hidup sehat. 
Mengenal cara menjaga agar 
lingkungan tetap sehat. 
Benda san sifatnya: 
Mengidentifikasi kegunaan 
benda di lingkungan sekitar. 
 

� Melakukan pengamatan objek tunggal berdasarkan ciri-ciri 
fisiknya.  

� Menceritakan hasil pengamatan secara lisan atau 
menggunakan gambar Memberi makna pada hasil 
pengamatan (ada di semua kegiatan). 

� Membedakan bentuk benda yang mudah bergerak dan 
benda yang sulit bergerak.  

� Memperagakan cara menggerakkan benda.  
� Menjelaskan penyebab gerak.  
� Menunjukkan baterai, pegas/per, dorongan tangan dan 

magnet sebagai sumber energi gerak. 
 

� Melakukan pengamatan objek tunggal berdasarkan ciri-ciri 
fisiknya.  

� Menceritakan hasil pengamatan secara lisan atau menggunakan 
gambar.  

� Memberi makna pada hasil pengamatan (ada di semua kegiatan). 
� Membedakan bentuk benda yang mudah bergerak dan benda 

yang sulit bergerak.  
� Memperagakan cara menggerakkan benda.  
� Menjelaskan penyebab gerak.  
� Menunjukkan baterai, pegas/per, dorongan tangan dan magnet 

sebagai sumber energi gerak.  
 

 

MATEMATIKA 
Bilangan: Menyelesaikan 
masalah yang berkaitan 
dengan penjumlahan dan 
pengurangan sampai 20. 
Geometri & pengukuran: 
Menentukan waktu (pagi, 
siapng, malam, dan jam 
(secara bulat). 
 
 

� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih 
banyak, lebih sedikit, atau sama banyaknya   

� Menuliskan bilangan dua angka dalam bentuk 
penjumlahan puluhan dan satuan  

� Mengurutkan sekelompok bilangan dari terkecil sampai 
terbesar.  

� Menggunakan sifat operasi hitung pertukaran dan 
pengelompokan untuk mempermudah perhitungan 
penjumlahan. 

 

� Berdiskusi membahas soal penjumlahan. 
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, 

lebih sedikit, atau sama banyaknya.   
� Menuliskan bilangan dua angka dalam bentuk penjumlahan 

puluhan dan satuan.  
� Mengurutkan sekelompok bilangan dari terkecil sampai terbesar.  
� Menggunakan sifat operasi hitung pertukaran dan pengelompokan 

untuk mempermudah perhitungan penjumlahan. 

 

SENI-BUDAYA & 
KETERAMPILAN 

Melafalkan  lagu anak-anak. 
Menyanyikan lagu anak-anak 
secara individual, kelompok 
maupun klasikal. 
Menanggapi rangsangan 
bunyi dengan gerakan 
spontan. 

 
 

� Melakukan tepukan bervariasi.   
� Memainkan alat musik sederhana.  
� Menyanyikan syair lagu dengan baik.  

 
 

� Melakukan tepukan bervariasi.   
� Memainkan alat musik sederhana.  
� Menyanyikan syair lagu dengan baik.  
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR  ALOKASI 
WAKTU 

SARANA DAN SUMBER 
 

PENILAIAN 
 

1 3  5 6  

ORJASKES 
Mempraktikkan gerak dasar 
jalan, lari, dan lompat dalam 
permainan sederhana, serta 
nilai sportivitas, kejujuran, 
kerjasama, toleransi dan 
percaya diri. 
 

 
� Berjalan dengan langkah pendek/panjang ke berbagai 

arah.  
� Melangkah ke berbagai arah berirama.  
� Mengayunkan lengan ke berbagai arah berirama.  
� Melakukan kombinasi gerak langkah kaki dan lengan 

berirama.  
 

 
� Mendengarkan petunjuk guru.  
� Melaksanakan perintah guru.  
� Berjalan dengan langkah pendek/panjang ke berbagai arah.  
� Melangkah ke berbagai arah berirama.  
� Mengayunkan lengan ke berbagai arah berirama.  
� Melakukan kombinasi gerak langkah kaki dan lengan berirama.  
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 1, 2, dan 3 

TEMA  : AKU DAN KELUARGAKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 3  kali pertemuan @ 5 JP/hari (3 hari) 

 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1.  PKN 

Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa 
2. BAHASA INDONESIA 

Membedakan berbagai bunyi bahasa 

Memperkenalkan diri  sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun  

Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun  

Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat  

Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf  

Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf  

3. MATEMATIKA 
Membilang banyak benda. 
Mengurutkan banyak benda. 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang  

4. ILMU PENGETAHUAN ALAM .  
Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 
Mengenal anggota tubuh 
Menceritakan cara merawat bagian tubuh  

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat 
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga. 

6. ORJASKES 
Permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri  

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar 
Mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia 
Melafalkan lagu anak-anak  

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi macam-macam contoh keperbedaan (PKn). 
� Menjelaskan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga. 
� Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 
� Mengidentifikasi identitas diri, keluarga dan kerabat (IPS). 
� Menyebutkan nama pendek dan nama panjang. 
� Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga. 
� Membedakan berbagai bunyi bahasa (BI). 
� Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dg kalimat sederhana . 
� Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung.  
� Mengelompokkan berbagai jenis dan ukuran:bintik, garis, bidang, warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi di alam 

sekitar.  
� Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur rupa.  
� Menentukan sumber bunyi. 
� Memberi makna pada hasil pengamatan (IPA). 
� Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan.  
� Membilang atau menghitung secara urut (Mat). 
� Menyebutkan banyak benda.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak.  
� Mendemontrasikan sikap tubuh yang benar dalam berbagai posisi (Orkes). 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu “Aku Sayang Ibu” sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, 

Budaya-Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (Aku Dan Keluargaku). 
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2.   Kegiatan Inti  
1) Meminta semua siswa mengamati gambar Keluarga Adi Yang terdiri dari ayah, ibu, asih dan adi. Guru menceritakan makna 

gambar, dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang nama masing-masing siswa. 
2) Guru membacakan teks dan semua siswa menirukan cara membaca dengan lafal yang tepat. 
 

3) Menugaskan semua siswa untuk menyebutkan data dirinya (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dan anggota 
keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan kalimat sederhana (PKWn & IPS & BI, MAT). 

� siapa nama panggilannya,  
� siapa nama panjang/lengkapnya 
� siapa nama ayahnya  
� dan ibunya (PKWn & IPS & BI)  

4) Semua siswa diminta mengamati  contoh huruf sambung dan contoh huruf lepas, serta cara penulisannya.  
5) Setiap  siswa belajar menulis data dirinya di buku masing-masing, untuk mengenali huruf-huruf dan membacanya 

sebagai suku kata, kata dan kalimat sederhana (PKWn & IPS & BI). 
6) Bertanya jawab apakah siswa mempunyai foto juga seperti keluarga Adi 
7) Meminta siswa (yang berani, kalau tidak berani sendirian, bisa dua atau tiga anak) untuk menyanyi lagu yang mereka 

bisa nyanyikan. Yang lain bertepuk tangan memberi semangat. 
8) Guru bercerita bahwa di dunia ini selain manusia ada bermacam-macam isinya 

� Ada manusia 
� Ada hewan 
� Ada tumbuhan 
� Dan semua orang pastilah punya nama 

9) Bertanya jawab tentang keadaan keluarga siswa, apakah ayah dan ibu saling menyayangi, guru bercerita tentang 
keluarga yang saling menyayangi  dan bagaimana hubungan kasih sayang di rumah yang baik (PKWn & PS & BI). 

10) Memanggil salah satu siswa untuk bercerita tentang kasih sayang di keluarganya (untuk melatih keberanian dalam 
mengungkapkan isi hatinya) (PKWn & PS & BI). 

11) Guru bercerita  bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan. 
� Ada laki-laki 
� Ada perempuan 
� Ayah yang sudah tua 
� Ada yang masih anak-anak 
� Ada yang senang olah raga 
� Ada yang senang menyanyi 

12) Menugaskan siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangku, membahas tentang gambar sikap orang tua terhadap 
anak, sikap terhadap teman yang berbeda jenis kelamin (PKn & PS & BI). 

13) Kalau belajar ibu akan menemani. 
14) Kalau mandi, ibulah yang menyiapkan bajunya. 
15) Ayah juga sayang kepada anak-anak. Ayah yang mencari nafkah, ibu juga membantu ayah 
16) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-

perilaku positif yang ada dalam buku. 
 

3.    Kegiatan Akhir/Penutup 
1) Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
2) Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil 

belajar) 
3) Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 

 
IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Pembelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama) 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama) 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
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Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 4, 5, dan 6 

TEMA  : AKU DAN KELUARGAKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 3  kali pertemuan @ 5 JP/hari (3 hari) 

 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1.  PKN 

Mengidentifikasi macam-macam contoh keperbedaan 
Menjelaskan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga. 
Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 
Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa 

2. BAHASA INDONESIA 

Membedakan berbagai bunyi bahasa 

Memperkenalkan diri  sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun  

Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun  

Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat  

Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf  

Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf  

3. MATEMATIKA 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang  

Membilang banyak benda. 

Mengurutkan banyak benda. 
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM .  

Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 
Mengenal anggota tubuh 
Menceritakan cara merawat bagian tubuh 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat 
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga. 

6. ORJASKES 
Permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri  

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar 
Mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia 
Melafalkan lagu anak-anak 

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi identitas diri, keluarga dan kerabat (IPS). 
� Menyebutkan nama pendek dan nama panjang. 
� Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga. 
� Membedakan berbagai bunyi bahasa (BI). 
� Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dg kalimat sederhana . 
� Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung.  
� Mengelompokkan berbagai jenis dan ukuran:bintik, garis, bidang, warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi di alam 

sekitar.  
� Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur rupa.  
� Menentukan sumber bunyi. 
� Memberi makna pada hasil pengamatan (IPA). 
� Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan.  
� Membilang atau menghitung secara urut (Mat). 
� Menyebutkan banyak benda.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak.  
� Mendemontrasikan sikap tubuh yang benar dalam berbagai posisi (Orkes). 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan) 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (Aku Dan Keluargaku) 
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2. Kegiatan Inti 
1) Bertanya  jawab membahas anggota keluarga di rumah (keluarga inti dan keluarga tambahan : PKn, Mat, IPS & BI) 
2) Guru memberikan wawasan bahwa semua orang pasti mempunyai nama, punya orang tua, punya kerabat seperti 

paman/om, tante/bibi, kakek dan nenek dsb  
3) Semua siswa ditugaskan untuk belajar menulis nama keluarga inti dan keluarga tambahan yang ada di rumah 

masing-masing siswa dan alamat rumah (PKn, Mat, IPS, BI) 
� Nama paman (adik ayah/ibu) 
� Nama bibi/tante (adik ayah/ibi) 
� Nama kakek 
� Nama nenek 

4) Bertanya jawab tentang sikap kasih sayang terhadap keluarga di rumah, dan menunjuk salah satu siswa untuk 
bercerita di depan kelas  

5) Guru bercerita bahwa di dunia ini ada beberapa perbedaan suku, dan agama dan pakaian adatnya 
� Ada yang suku jawa 
� Ada yang suku madura 
� Ada yang suku sunda 
� Ada yang suku batak 
� Ada yang suku osing  
� Dan sebagainya 

6) Guru membacakan teks, semua siswa menirukan membaca. Siswa diminta membaca sambil memahami huruf dan 
tulisannya 

7) Bertanya jawab apa suku dan agama para siswa di kelas 1 ini.  
8) Semua  siswa diharuskan saling menghargai meskipun berbeda suku, adat, agama dan bahasa daerahnya 
9) Guru bercerita bahwa di rumah, kemungkinan  ada yang berbeda agama, berbeda kesukaan, berbeda suku dan 

sebagainya dan bagaiman seha rusnya sikap yang baik (PKn, Mat, IPS, BI) 
10) Bertanya jawab apa saja kesukaan anak-anak dalam melihat acara TV. Dan apakah kesukaan adik/kakak? Apa 

kesukaan ayah kalau nonton TV dsb 
11) Semua siswa ditugaskan  mengamati gambar dan menjiplak garis, bentuk, warna, bintik dan bidang serta 

menyebutkan warna-warnanya di buku masing-2 
� Siswa ditugaskan untuk menirukan macam-macam garis di bukunya  
� Siswa menyebut nama-nama kotak, panjang, dsb 

12) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-
perilaku positif yang ada dalam buku. 

 
3.    Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil 

belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 

 
IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Pembelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama) 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama) 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 7, 8, dan 9 

TEMA  : AKU DAN KELUARGAKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 3  kali pertemuan @ 5 JP/hari (3 hari) 

 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1.  PKN 

Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa  
2. BAHASA INDONESIA 

Membedakan berbagai bunyi bahasa 
Memperkenalkan diri  sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun 
Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun 
Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat 
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf 

Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf  

3. MATEMATIKA 
Membilang banyak benda. 
Mengurutkan banyak benda. 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang  

4. ILMU PENGETAHUAN ALAM .  
Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 
Mengenal anggota tubuh 
Menceritakan cara merawat bagian tubuh 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat 
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga. 

6. ORJASKES 
Permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri  

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar 
Mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia 
Melafalkan lagu anak-anak 

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi macam-macam contoh keperbedaan (PKn). 
� Menjelaskan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga. 
� Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 
� Mengidentifikasi identitas diri, keluarga dan kerabat (IPS). 
� Menyebutkan nama pendek dan nama panjang. 
� Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga. 
� Membedakan berbagai bunyi bahasa (BI). 
� Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dg kalimat sederhana . 
� Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung.  
� Mengelompokkan berbagai jenis dan ukuran:bintik, garis, bidang, warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi di alam 

sekitar.  
� Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur rupa.  
� Menentukan sumber bunyi. 
� Memberi makna pada hasil pengamatan (IPA). 
� Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan.  
� Membilang atau menghitung secara urut (Mat). 
� Menyebutkan banyak benda.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak.  
� Mendemontrasikan sikap tubuh yang benar dalam berbagai posisi (Orkes). 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan) 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (Aku Dan Keluargaku) 
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2.   Kegiatan Inti 
1) Semua siswa ditugaskan mengamati gambar dan bertanya jawab tentang siapa saja yang ada dalam gambar tersebut. 

Berapa jumlah orang dalam gambar  
2) Semua siswa ditugaskan untuk menyelesaikan gambarnya dengan cara menghubungkan titik-2 serta memberi warna. 

(PKWn & PS, BI, MAT & KTK) 
3) Menugaskan siswa berkelompok dengan cara mencari pasangan  

� adik +kakak; 
� kakek +nenek;  
� Ayah + Ibu 

4) Semua siswa mencari pasangannya dan setelah menemukan pasangannya (kelompok berpasangan) ditugaskan 
mengerjakan unsur rupa   

5) Hasil pekerjaan diwarnai dan dikumpulkan kepada guru sebagai bagian dari portofolio. 
6) Mengajak semua siswa menyanyikan lagu 
7) Setelah semua siswa lancar menyanyi, diiringi tepuk tangan serempak (dikomando guru agar kompak). Kekompakan ini 

untuk mengawali ketercapaian indikator musik pada Mata pelajaran Kertakes. (BI, PENJAS, KERTAKES, MATEMATIKA & 
SAINS). 

8) Selanjutnya semua ditugaskan untuk mengidentifikasi macam-macam indera, dan meminta semua siswa belajar menulis 
tentang kegunaan setiap anggota tubuh.  
� Mata jumlah ada …. Gunanya untuk apa 
� Hidung ada …. Gunanya untuk …. 
� Telinga ada …. Gunanya untuk …. 
� Kaki ada …. Gunany auntuk …. 
� Dan seterusnya 

9) Untuk pemahaman, dapat memanggil beberapa siswa untuk demontrasi menunjukkan bagian-bagian tubuhnya (BI, 
PENJAS, KERTAKES, MATEMATIKA & SAINS). 

10) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif yang ada dalam 
buku. 

 
3.    Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil 

belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 

 
IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Pembelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama) 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama) 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 10, 11, dan 12 

TEMA  : AKU DAN KELUARGAKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 3  kali pertemuan @ 5 JP/hari (3 hari) 

 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 
 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa  
2. BAHASA INDONESIA 

Membedakan berbagai bunyi bahasa 
Memperkenalkan diri  sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun 
Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun 
Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat 
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf  

Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf  

3. MATEMATIKA 

Membilang banyak benda. 

Mengurutkan banyak benda. 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang. 
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM .  

Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 
Mengenal anggota tubuh 
Menceritakan cara merawat bagian tubuh  

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat 
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga  

6. ORJASKES 
Permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri  

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar 
Mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia 
Melafalkan lagu anak-anak 

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi macam-macam contoh keperbedaan (PKn). 
� Menjelaskan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga. 
� Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 
� Mengidentifikasi identitas diri, keluarga dan kerabat (IPS). 
� Menyebutkan nama pendek dan nama panjang. 
� Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga. 
� Membedakan berbagai bunyi bahasa (BI). 
� Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dg kalimat sederhana . 
� Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung.  
� Mengelompokkan berbagai jenis dan ukuran:bintik, garis, bidang, warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi di alam 

sekitar.  
� Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur rupa.  
� Menentukan sumber bunyi. 
� Memberi makna pada hasil pengamatan (IPA). 
� Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan.  
� Membilang atau menghitung secara urut (Mat). 
� Menyebutkan banyak benda.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak.  
� Mendemontrasikan sikap tubuh yang benar dalam berbagai posisi (Orkes). 
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III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan) 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (Aku Dan Keluargaku) 

 
2.   Kegiatan Inti 

1) Mengajak semua siswa mengamati gambar anggota tubuh yang perlu dirawat dengan baik seperti: 
� Rambut harus keramas 
� Mata diberi penyegar/vitamin 
� Telinga dibersihkan 
� Gigi disikat 
� Kuku dipotong 
� Tangan yang ktoro harus dicuci  
� Alat-alat makan harus dicuci 
� Dan sebagainya 
Bertanya jawab mengapa semua itu harus dilakukan? Dan bagaimana cara melakukannya. 

2) Semua siswa  diajak bermain kartu huruf dengan cara mengambil kartu huruf dan menyebutkannya di depan kelas 
(dengan cara dilombakan, siapa yang paling banyak menyebutkan kartu huruf akan mendapat hadiah permen) Setelah  
selesai berlomba 

3) Semua siswa ditugaskan untuk menempelkan huruf-huruf itu di bahwa foto yang ada, sambil membacanya keras-keras, 
dan semua siswa ditugaskan menuliskannya di buku catatannya masing-masing dengan huruf sambung 

4) sesuai petunjuk atau contoh dari guru (BI, PKn, Mat,  IPS, IPA,Orkes) 
5) Siswa dikelompokkan dengan cara  mencari pasangan sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya,  
6) Setelah mendapatkan pasangannya, semua pasangan ditugaskan mengamati gambar dan menceritakan peristiwa yang 

ada pada gambar bersama pasangannya.  
7) Setelah diperoleh ceritanya, semua siswa diminta kembali ke bangkunya sendiri, kemudian ditugaskan saling 

menceritakan peristiwa gambar tersebut kepada teman sebangkunya (apakah cerita yang dibangun dengan teman 
pasangan tadi sama dengan yang diceritakan kepada teman sebangkunya atau tidak) (BI, (BI, PKn, Mat,  IPS, 
IPA,Orkes) 

8) Semua kelompok pasangan ditugaskanmengerjakan tugas dan mendeskripsikan nama benda-benda yang ada dan 
warnanya 

9) Bertanya jawab dengan siswa (diskusi kelas) membahas peristiwa dalam gambar, apakah siswa pernah mengalami 
sebagaimana pada gambar tersebut? Dan apa yang harus dilakukan anak? (Pengembangan  cerita siswa) (MAT, BI, (BI, 
PKn, Mat,  IPS, IPA,Orkes) 

10) Mengajak siswa untuk memahami Matematika dengan cara mengamati gambar, Guru menceritakan makna gambar dan 
bertanya jawab untuk mengidentifikasi siapa saja yang ada pada gambar. Bertanya jawab tentang isi peristiwa dalam 
gambar, berapa jumlah yang membaca surat kabar, membaca majalah dan seterusnya. (BI, PKn, Mat,  IPS, IPA,Orkes) 

11) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif yang ada 
dalam buku. 

 
3.    Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil 

belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 

 
IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Pembelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama) 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama) 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 
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Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 13,  14 dan 15 

TEMA  : AKU DAN KELUARGAKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 3  kali pertemuan @ 5 JP/hari (3 hari) 

 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa 
2. BAHASA INDONESIA 

Membedakan berbagai bunyi bahasa  
Memperkenalkan diri  sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun  
Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun 
Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat  
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf  
Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf 

3. MATEMATIKA 
Membilang banyak benda. 
Mengurutkan banyak benda. 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang 
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Mengenal anggota tubuh 
Menceritakan cara merawat bagian tubuh  
Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat 
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga. 

6. ORJASKES 
Permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri 

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar 
Mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia 
Melafalkan lagu anak-anak 

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi macam-macam contoh keperbedaan (PKn). 
� Menjelaskan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga. 
� Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 
� Mengidentifikasi identitas diri, keluarga dan kerabat (IPS). 
� Menyebutkan nama pendek dan nama panjang. 
� Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga. 
� Membedakan berbagai bunyi bahasa (BI). 
� Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dg kalimat sederhana . 
� Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung.  
� Mengelompokkan berbagai jenis dan ukuran:bintik, garis, bidang, warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi di alam 

sekitar.  
� Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur rupa.  
� Menentukan sumber bunyi. 
� Memberi makna pada hasil pengamatan (IPA). 
� Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan.  
� Membilang atau menghitung secara urut (Mat). 
� Menyebutkan banyak benda.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak.  
� Mendemontrasikan sikap tubuh yang benar dalam berbagai posisi (Orkes). 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan) 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (Aku Dan Keluargaku) 
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2.   Kegiatan Inti 
1) Semua siswa ditugaskan untuk berlatih menulis angka-angka bilangan 1 sampai dengan 20 dan menyebutkan berapa 

banyak jumlah orang dalam gambar. Sambil membandinghkan mana yang jumlahnya lebih banyak, lebih sedikit. Dan 
menugaskan semua untuk: 
� Menulis jumlah orang dengan angka 
� menulis lambang bilangan 
� cara menulis  
� cara membaca 

2) semua siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya dan ditugaskan untuk mengamati gambar dan mengerjakan soal-
soalnya. 

3) Semua siswa ditugaskan untuk memperhatikan gambar dan menulis angka 
4) Untuk menghilangkan kejenuhan, semua siswa diajak bermain-main, semua siswa diminta berkelompok dengan teman 

sebangkunya mengamati gambar dan mencari mana yang salah pada gambar tersebut. Memanggil salah satu siswa untuk 
bercerita di depan kelas (yang berani maju) (MAT, BI, PKn, IPS, IPA) 

5) Guru memberikan wawasan tambahan kepada siswa bahwa yang berbunyi “satu” bisa diganti dengan angka “1“, “dua” bisa 
diganti dengan angka “2” dan seterusnya. (MAT, BI, PKn, IPS, IPA) 

6) Semua siswa ditugaskan belajar menulis angka atau lambang bilangan secara urut 1 sampai dengan 20 dan bagaimana 
cara membacanya, dibaca keras-keras bersama-sama, sambil diminta mengamati gambarnya. Kemudian dilanjutnya 
membandingkan mana yang lebih banyak, dan mana yang lebih sedikit  jumlahnya (MAT, BI, PKn, IPS, IPA) 

7) Untuk pengembangan semua siswa diajak mengamati lingkungan kelas, dan menunjuk gambar-gambar atau diajak 
menghitung jumlah papan, bangku, kursi dan sebagainya. Untuk menyebutkan banyak benda, dan membandingkannya. 
(MAT, BI, PKn, IPS, IPA) 

8) Semua siswa ditugaskan mengerjakan soal dengan cara di pandu guru secara lisan, (siswa yang mengamati gambar dan 
guru memberikan pertanyaan/membacakan soalnya) bisa menunjuk siswa secara bergantian atau menunjuk siswa yang 
berani angkat tangan. Setelah dirasa sebagian besar siswa dapat memahami dan menjawab soal, dilanjutkan belajar 
menuliskan jawabannya pada kertas atau buku siswa. Semua jawaban siswa dikumpulkan untuk salah satu bahan 
portofolio. (MAT, BI, PKn, IPS, IPA) 

9) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku 
positif yang ada dalam buku. 

 
3.    Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 
 

IV. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Pembelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama) 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama) 

 
V.  PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 16, 17 dan 18 

TEMA  : AKU DAN KELUARGAKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 3  kali pertemuan @ 5 JP/hari (3 hari) 

 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa 
2. BAHASA INDONESIA 

Membedakan berbagai bunyi bahasa  
Memperkenalkan diri  sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun  
Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun  
Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat  
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf  
Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf 

3. MATEMATIKA 
Membilang banyak benda. 
Mengurutkan banyak benda. 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang 
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Mengenal anggota tubuh 
Menceritakan cara merawat bagian tubuh 
Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat  
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga. 

6. ORJASKES 
Permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri 

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar 
Mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia  
Melafalkan lagu anak-anak  

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi macam-macam contoh keperbedaan (PKn). 
� Menjelaskan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga. 
� Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 
� Mengidentifikasi identitas diri, keluarga dan kerabat (IPS). 
� Menyebutkan nama pendek dan nama panjang. 
� Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga. 
� Membedakan berbagai bunyi bahasa (BI). 
� Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dg kalimat sederhana . 
� Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung.  
� Mengelompokkan berbagai jenis dan ukuran:bintik, garis, bidang, warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi di alam 

sekitar.  
� Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur rupa.  
� Menentukan sumber bunyi. 
� Memberi makna pada hasil pengamatan (IPA). 
� Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan.  
� Membilang atau menghitung secara urut (Mat). 
� Menyebutkan banyak benda.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak.  
� Mendemontrasikan sikap tubuh yang benar dalam berbagai posisi (Orkes). 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan) 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (Aku Dan Keluargaku) 

 
 



 33 

2.   Kegiatan Inti 
1) Semua siswa diminta mengamati gambar dan mengerjakan soalnya 

� Siapa nama ibu 
� Nama ayah 
� Nama bibi 
� Nama paman 
� Dan seterusnya 

2) Guru membiasakan dan menceritakan bagaimana seharusnya bersikap di dalam keluarga, dngan teman, dengan guru dan 
sebagainya 

3) Setelah semua siswa menuliskan nama-nama anggota keluarganya sesuai dengan kata dalam daun (misalnya kata ayah, 
dibawahnya ditulis nama ayahnya sendiri,  

4) Dan semua siswa diajak menghitung berapa jumlah daunnya,  
5) Di dalam pohon ada burung, berapa jumlahnya 
6) Dan siapa yang menciptakannya. Di selingi dengan dinamika dan menyanyikan lagu (BI, PKn, IPA, MAT, Orkes, Agama) 
7) semua siswa diajak bertanya jawab tentang materi-materi sebelumnya 
8) Terakhir semua siswa diminta menyimak  dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku 

positif yang ada dalam buku. 
 

3.   Kegiatan Akhir/Penutup 
� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 

 
IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Pembelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama) 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama) 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
 
 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 19, 20, dan 21 

TEMA  : AKU DAN KELUARGAKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 3  kali pertemuan @ 5 JP/hari (3 hari) 

 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa 
2. BAHASA INDONESIA 

Membedakan berbagai bunyi bahasa  
Memperkenalkan diri  sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun  
Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun 
Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat  
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf 
Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf 

3. MATEMATIKA 
Membilang banyak benda. 
Mengurutkan banyak benda. 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang 
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 
Mengenal anggota tubuh 
Menceritakan cara merawat bagian tubuh 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat 
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga. 

6. ORJASKES 
Permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri 

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar 
Mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia 
Melafalkan lagu anak-anak 

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi macam-macam contoh keperbedaan (PKn). 
� Menjelaskan perbedaan jenis kelamin dalam keluarga. 
� Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 
� Mengidentifikasi identitas diri, keluarga dan kerabat (IPS). 
� Menyebutkan nama pendek dan nama panjang. 
� Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga. 
� Membedakan berbagai bunyi bahasa (BI). 
� Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah dan tempat tinggal) dg kalimat sederhana . 
� Menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung.  
� Mengelompokkan berbagai jenis dan ukuran:bintik, garis, bidang, warna dan bentuk pada benda dua dan tiga dimensi di alam 

sekitar.  
� Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur rupa.  
� Menentukan sumber bunyi. 
� Memberi makna pada hasil pengamatan (IPA). 
� Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan.  
� Membilang atau menghitung secara urut (Mat). 
� Menyebutkan banyak benda.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak.  
� Mendemontrasikan sikap tubuh yang benar dalam berbagai posisi (Orkes). 
 

III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 
1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 

� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
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� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-
Keterampilan) 

� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (Aku Dan Keluargaku) 
 

2.   Kegiatan Inti 
 

1) Semua siswa diminta mengamati gambar dan diajak mengidentifikasi nama-nama anggota tubuh 
� Nama anggota tubuh (mata, tangan, hidung, mulut dsb) 
� Kegunaan anggota tubuh 
� Jumlah anggota tubuh 
� Dan sebagainya 

2) Semua siswa diminta berkelompok dengan teman sebangkunya dan belajar menulis hal-hal sebagai berikut:. (BI, PKn, IPA, 
MAT, Orkes, Agama) 
� Nama diri sendiri (nama panjang dan nama panggilan) 
� Nama orang tua (ayah dan ibu) 
� Nama kakek dan nenek  (dari ayah dan dari ibu) 
� Nama paman dan bibi (dari ayah dan dari ibu) 

3) Bertanya jawab bahwa semua yang ada di dunia ini ada yang menciptakannya dan siapa yang menciptakannya.  
4) Mengajak semua siswa berdinamika dan menyanyikan lagu (BI, PKn, IPA, MAT, Orkes, Agama) 
5) Mengadakan penilaian tertulis dan lisan 
6) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku 

positif yang ada dalam buku. 
 

3.    Kegiatan Akhir/Penutup 
� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil 

belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 

 
IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Pembelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama) 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama) 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 1, 2, 3, dan 4 

TEMA  : AKU DAN SEKOLAHKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 4  kali pertemuan @ 5 JP/hari (4 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Menjelaskan pentingnya hidup sehat setiap hari 
2. BAHASA INDONESIA 

membedakan berba gai bunyi/ suara serta bunyi bahasa  
Melaksanakan sesuatu sesuai dengan atau  perintah petunjuk sederhana 
Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana  
Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat 
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf  
Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar 

3. ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat) 
Mengidentifikasi benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya melalui pengamatan 

 
4. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

Menceritakan kehidupan bertetangga  
Menceritakan cara menjaga lingkungan 

5. ORJASKES 
Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, 
kerjasama, toleransi dan percaya diri 

6. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada benda di alam sekitar. 
Seni Musik: melafalkan lagu anak-anak. 
Seni Tari: mengidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan gerak di tempat. 

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi ruang dalam rumah (PKn). 
� Menceritakan tentang fungsi dari setiap ruang. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. 
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Menjelaskan kasih sayang dalam keluarga (IPS.) 
� Mengidentifikasi ruang dalam rumah. 
� Menceritakan tentang fungsi dari setiap ruang. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. 
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Mengidentifikasi  macam-macam kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat (IPA). 
� Menjelaskan pentingnya memenuhi keutuhan tubuh. 
� Menjelaskan air kotor, tumpukan sampah, asap merupakan kondisi lingkungan kurang baik bagi kesehatan. 
� Membuang sampah atau meludah pada tempatnya. 
� Menceritakan alasan perlunya merawat dan memelihara lingkungan. 
� Merawat tanaman atau hewan peliharaan.  
� Menceritakan perlunya merawat dan memelihara lingkungan. 
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai dengan informasi yg didengarkan.  
� Menentukan nama-nama benda yg dideskripsikan guru sesuai dg ciri fisiknya. 
� Mendeskripsikan benda lain dg bimbingan guru.  
� Menyebutkan ciri fisik benda sekitar (nama, bentuk, warna, bahan) menggunakan kalimat sederhana dan kosa kata yg sudah dikuasai. 
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan kalimat sederhana.  
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat dalam paragraf serta menggunakan lafal dan intonasi yang benar. 
� Membaca penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar.  
� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. 
� Menyalin atau mencontoh huruf, kata, kalimat dari buku atau papan tulis yg  ditulis guru dan menuliskannya pada buku tulis.  
� Membaca huruf, kata dan kalimat sederhana.  
� Menuliskan huruf, kata dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat oleh orang lain.  
� Melengkapi kalimat yg belum selesai berdasarkan gambar.  
� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung yang rapi dan mudah dibaca orang lain.  
� Berjalan dengan langkah pendek/panjang ke berbagai arah. 
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� Kerjasama dalam kelompok. 
� Melakukan pengenalan lingkungan menggunakan gerak dasar lokomotor. 
� Menentukan sumber bunyi  dari tepukan tangan. 
� Membedakan kuat dan lemahnya bunyi dengan gerakan/tepukan.  
� Menyanyikan lagu dengan syair yang benar. 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu “Disini Senang” sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, 

Budaya-Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN SEKOLAHKU). 

 
2.   Kegiatan Inti  

1) Semua siswa diminta mengamati gambar  dan mengajak siswa untuk mengidentifikasi gambar apa saja 
di halaman tersebut. (BI, PKn, MAT, IPS, IPA). 

2) Guru membacakan teks dan siswa diminta menirukan cara membacanya. 
3) Menugaskan siswa secara bergantian belajar membaca dengan melafalkan bunyi bahasa secara tepat. 

(BI, PKn, IPS). 
4) Bertanya jawab makna bacaan dan  mengidentifikasi hal-hal berikut: 

� Bagaimana cirinya lingkungan rumah yang bersih 
� Apa syaratnya lingkungan rumah yang sehat 
� Bagaimana cara mengatur supaya lingkungan rumah menjadi sejuk 

5) Jika siswa sebagian besar sudah agak lancar membaca,  guru menugaskan semua siswa untuk 
membuat tulisan tentang mengapa manusia perlu rumah.  

6) Guru bercerita tentang kegunaan rumah, ciri-ciri rumah yang sehat, mengapa manusia perlu rumah (BI, 
PKn, MAT, IPS, IPA). 

7) Bertanya jawab tentang lingkungan rumah yang sehat menurut pendapat masing-masing siswa (BI, 
PKn, MAT, IPS, IPA). 

8) Siswa diminta mengamati  dan menghitung ruang di rumahnya sendiri (berimajinasi). 
� Ruang apa saja yang ada di rumahnya 
� Ada berapa jumlah ruangan di rumah 
� Berapa jumlah penghuni rumah 
� Dan sebagainya 

9) Siswa diminta  mengidentifikasi benda-benda apa saja yang ada di ruangan rumahnya (ruang tamu, 
kamar, dapur dsb) (BI, PKn, MAT, IPS, IPA). 

10) Semua siswa diminta menuliskan dan melaporkan hasil identifikasi benda-benda yang yang ada di 
rumah masing-masing. 

11) Semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif 
yang ada dalam buku. 

 
3.    Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 
 

IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
� Gambar-gambar tentang Keluarga. 
� Lingkungan keluarga.  
� Buku Pelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama). 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama). 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses). 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan). 
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Portofolio. 
� Penilaian Tertulis Obyektif. 
� Penilaian Tertulis Subyektif. 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses). 
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Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 5, 6, 7, dan 8 

TEMA  : AKU DAN SEKOLAHKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 4  kali pertemuan @ 5 JP/hari (4 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Memberikan contoh  hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah  
Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah 

2. BAHASA INDONESIA 
Mendengarkan: membedakan berba gai bunyi/ suara serta bunyi bahasa  
Melaksanakan sesuatu sesuai dengan atau  perintah petunjuk sederhana 
Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana  
Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat 
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf 
Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar 

3. ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat)  
Benda dan Sifatnya: Mengidentifikasi benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya melalui pengamatan 

4. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga 
Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemkan keluarga 

5. ORJASKES 
Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, 
kerjasama, toleransi dan percaya diri 

6. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Seni Rupa: menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada benda di alam sekitar. 
Seni Musik: melafalkan lagu anak-anak. 
Seni Tari: mengidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan gerak di tempat. 

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi ruang dalam rumah (PKn). 
� Menceritakan tentang fungsi dari setiap ruang. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. 
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Menjelaskan kasih sayang dalam keluarga (IPS). 
� Mengidentifikasi ruang dalam rumah. 
� Menceritakan tentang fungsi dari setiap ruang. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. 
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Mengidentifikasi  macam-macam kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat (IPA). 
� Menjelaskan pentingnya memenuhi keutuhan tubuh. 
� Menjelaskan air kotor, tumpukan sampah, asap merupakan kondisi lingkungan kurang baik bagi kesehatan. 
� Membuang sampah atau meludah pada tempatnya. 
� Menceritakan alasan perlunya merawat dan memelihara lingkungan. 
� Merawat tanaman atau hewan peliharaan. 
� Menceritakan perlunya merawat dan memelihara lingkungan. 
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai dengan informasi yg didengarkan. 
� Menentukan nama-nama benda yg dideskripsikan guru sesuai dg ciri fisiknya. 
� Mendeskripsikan benda lain dg bimbingan guru.  
� Menyebutkan ciri fisik benda sekitar (nama, bentuk, warna, bahan) menggunakan kalimat sederhana dan kosa kata yg sudah dikuasai. 
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan kalimat sederhana.  
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat dalam paragraf serta menggunakan lafal dan intonasi yang benar.  
� Membaca penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar.  
� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. 
� Menyalin atau mencontoh huruf, kata, kalimat dari buku atau papan tulis yang ditulis guru dan menuliskannya pada buku tulis.  
� Membaca huruf, kata dan kalimat sederhana.  
� Menuliskan huruf, kata dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat oleh orang lain.  
� Melengkapi kalimat yg belum selesai berdasarkan gambar. 
� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung yang rapi dan mudah dibaca orang lain.  
� Berjalan dengan langkah pendek/panjang ke berbagai arah. 
� Kerjasama dalam kelompok. 
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� Melakukan pengenalan lingkungan menggunakan gerak dasar lokomotor. 
� Menentukan sumber bunyi  dari tepukan tangan. 
� Membedakan kuat dan lemahnya bunyi dengan gerakan/tepukan.  
� Menyanyikan lagu dengan syair yang benar.  

  
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu “Disini Senang” sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, 

Budaya-Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN SEKOLAHKU ). 

 
2.   Kegiatan Inti  

1) Menunjukkan gambar dan masing-masing siswa diminta memaknai gambar.   
2) Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya untuk  berdiskusi dan mengidentifikasi barang-

barang apa saja yang ada di dalam gambar kemudian hasil identifikasi tersebut diminta ditulis di 
bukunya masing-masing. 

3) Bertanya jawab tentang kehidupan sehari-hari siswa di rumah antara lain: 
� apakah siswa mempunyai kamar tidur sendiri,  
� siapa yang membersihkan kamarnya,  
� dimana belajarnya kalau di rumah dsb (BI, PKn, MAT, IPS, IPA) 

4) Semua siswa diminta mengamati gambar dan siswa ditugaskan untuk membaca teks secara 
bergantian. Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang: 
� ruang tamu ada benda apa saja? 
� untuk apa di rumah memiliki ruang tamu 
� ada berapa tempat tidur di rumah itu? 
� untuk siapa saja kamar tidurnya? 
� apakah ada ruang keluarga? 
� apa saja yang ada di ruang itu? 

5) Semua  siswa   memiliki ruang seperti yang ada dalam gambar? 
6) Siswa dikelompokkan dengan  cara menghitung 1, 2, 3, dan 4. setelah semua siswa selesai 

menghitung diminta berkumpul sesuai dengan nomor yang sama. 
7) Semua kelompok diberi tugas dan mendiskusikan tugasnya : 

� Tugas untuk kelompok 1 mendeskripsikan kegunaan ruang tamu. 
� Tugas untuk kelompok 2 mendeskripsikan kegunaan makan. 
� Tugas untuk kelompok 3 mendeskripsikan kegunaan keluarga. 
� Tugas untuk kelompok 4 mendeskripsikan kegunaan dapur. 

8) Setelah selesai berdiskusi, diminta melaporkan hasil diskusi secara tertulis dan juga secara lisan 
(melatih siswa  agar menjadi berani mengungkapkan isi hatinya). 

9) Selanjutnya semua siswa kembali ke kursi masing-masing . 
10) Siswa diminta membaca wacananya dan dibacanya sebagai sebuah puisi tentang kamar yang bersih 

dan menyenangkan. 
11) Ditunjukkan gambar tentang “Halaman Rumahku”. 
12) Semua siswa dikelompokkan  dengan teman sebangkunya (Berpikir Berpasangan) dan diberi tugas. 
13) Setiap siswa memikirkan jawaban dari tugasnya. Materi Dapat dikembangkan  sesuai dengan 

pengetahuan masing-masing siswa. 
14) Setiap pasangan melaporkan hasil dikusi di depan kelas. 
15) Bertanya jawab tentang  gambar dan mengidentifikasi: apa saja yang ada dalam gambar. Apakah siswa 

juga melakukan seperti yang ada di dalam gambar tersebut, apakah siswa mempunyai tanaman 
bunga? Atau mempunyai ikan hias? Atau kolam dan sebagainya. Apakah semua itu perlu air, makanan, 
dan udara? 

16) Memanggil siswa yang berani untuk bercerita tentang rumahnya (kalau mungkin di depan kelas). 
17) Menugaskan semua siswa untuk membayangkan keadaan teras dan halaman rumahnya sendiri, 

kemudian mengidentifikasi tanaman dan tumbuhan apa saja yang ada. Jika sudah dapat menyebutkan, 
menugaskan siswa untuk menggambar sebisanya dan diwarnai (BI, PKn, MAT, IPS, IPA). 

18) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku 
positif yang ada dalam buku. 

3.    Kegiatan Akhir/Penutup 
� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil 

belajar). 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 
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IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
� Gambar-gambar tentang Keluarga. 
� Lingkungan keluarga.  
� Buku Pelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama). 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama). 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 9, 10, 11, 12, dan 13  

TEMA  : AKU DAN SEKOLAHKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 5  kali pertemuan @ 5 JP/hari (5 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Memberikan contoh  hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah  
Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah 

2. BAHASA INDONESIA 
membedakan berba gai bunyi/ suara serta bunyi bahasa  
Melaksanakan sesuatu sesuai dengan atau  perintah petunjuk sederhana 
Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana 
Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat 
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf  
Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar 

3. ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat)  
Benda dan Sifatnya: Mengidentifikasi benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya melalui pengamatan 

4. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga 
Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemkan keluarga 

5. ORJASKES 
Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, 
toleransi dan percaya diri 

6. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Seni Rupa: menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada benda di alam sekitar. 
Seni Musik: melafalkan lagu anak-anak. 
Seni Tari: mengidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan gerak di tempat. 

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi ruang dalam rumah (PKn). 
� Menceritakan tentang fungsi dari setiap ruang. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. 
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Menjelaskan kasih sayang dalam keluarga (IPS). 
� Mengidentifikasi ruang dalam rumah. 
� Menceritakan tentang fungsi dari setiap ruang. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. 
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Mengidentifikasi  macam-macam kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat (IPA). 
� Menjelaskan pentingnya memenuhi keutuhan tubuh. 
� Menjelaskan air kotor, tumpukan sampah, asap merupakan kondisi lingkungan kurang baik bagi kesehatan. 
� Membuang sampah atau meludah pada tempatnya. 
� Menceritakan alasan perlunya merawat dan memelihara lingkungan. 
� Merawat tanaman atau hewan peliharaan.  
� Menceritakan perlunya merawat dan memelihara lingkungan. 
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai dengan informasi yang didengarkan.  
� Menentukan nama-nama benda yg dideskripsikan guru sesuai dg ciri fisiknya. 
� Mendeskripsikan benda lain dg bimbingan guru.  
� Menyebutkan ciri fisik benda sekitar (nama, bentuk, warna, bahan) menggunakan kalimat sederhana dan kosa kata yg sudah dikuasai. 
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan kalimat sederhana.  
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat dalam paragraf serta menggunakan lafal dan intonasi yang benar.  
� Membaca penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar.  
� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf.  
� Menyalin atau mencontoh huruf, kata, kalimat dari buku atau papan tulis yang ditulis guru dan menuliskannya pada buku tulis. 
� Membaca huruf, kata dan kalimat sederhana.  
� Menuliskan huruf, kata dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat oleh orang lain.  
� Melengkapi kalimat yg belum selesai berdasarkan gambar.  
� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung yang rapi dan mudah dibaca orang lain.  
� Berjalan dengan langkah pendek/panjang ke berbagai arah. 
� Kerjasama dalam kelompok. 
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� Melakukan pengenalan lingkungan menggunakan gerak dasar lokomotor. 
� Menentukan sumber bunyi  dari tepukan tangan. 
� Membedakan kuat dan lemahnya bunyi dengan gerakan/tepukan.  
� Menyanyikan lagu dengan syair yang benar.   

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN SEKOLAHKU ). 
 

2.   Kegiatan Inti  
1) Mengajak  siswa dinamika kelompok dengan cara semua bertanya jawab berbagai jenis hewan (seperti 

kucing, anjing, kuda dsb). Kalau Guru menyebut nama salah satu hewan, maka siswa akan menirunkan 
bunyi suaranya. Siswa diminta menirukan bunyi suara hewan. 

2) Guru menyiapkan kartu-kartu dan setiap siswa ditugaskan mengambil kartu pasangan. Yaitu Kartu yang 
bertuliskan:  
� gambar rumah +  
� tulisan rumah;  
� gambar kursi +  
� tulisan kursi;  
� gambar kamar +  
� tulisan kamar  
� gambar dapur + 
� tulisan dapur 

3) Setiap siswa mengambil satu kartu kemudian mencari pasangannya untuk bergabung menjadi satu 
kelompok (BI, PKn, MAT, IPS, IPA). 

4) Setelah terbentuk kelompok berpasangan, setiap kelompok ditugaskan untuk mengamati gambar, 
setiap kelompok ditugaskan untuk memilih Gambar mana yang disukai dan apa alasannya. 

5) Semua siswa  dalam kelompoknya belajar menulis ciri-ciri rumah  sehat dan menyejukkan. 
6) Lingkungan rumah yang sehat misalnya: 

� membuang sampah ditempatnya 
� ada ventilasi untuk pertukaran udara (BI, PKn, MAT, IPS, IPA) 
� cahaya matahari masuk 
� air di selokan lancar, tidak tersumbat 
� memiliki air bersih 
� terdapat macam-macam tanaman  
� dsb 

7) Menugaskan siswa  belajar membaca bergantian dilanjutkan dengan bertanya jawab apakah siswa 
mempunyai tetangga? Siapa namanya, apakah juga mempunyai teman bermain di tetangganya dsb. 

8) Setelah selesai bertanya jawab, semua siswa diajak menyanyikan lagu.  
9) Diiringi dengan tepukan tangan sesuai dengan iramanya. 
10) Setelah selesai bernyanyi, semua siswa kembali belajar tentang lingkungan sekolah. Mengamati sendiri 

(berimajinasi) membahas:  
� apakah sudah termasuk rumah sehat atau belum?  
� Apakah ada tanaman bunga atau pohon yang rindang,  
� Bagaimana caranya supaya menjadi sehat? 
� dsb 

11) Semua siswa secara bergantian ditugaskan untuk membaca wacana. 
12) Semua siswa dikelompokkan (Teknik Berpikir Berpasangan). 
13) Bertanya jawab tentang substansi materi,  yang ada di dalam buku. Siswa masih dalam kelompok 

pasangannya ditugaskan megidentifikasi jenis lingkungan yang sehat (BI, PKn, MAT, IPS, IPA). 
14) Setiap kelompok ditugaskan untuk mengidentifikasi cara menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih. 

Bagaimana cara merawat rumah agar tetap sehat dan bersih. 
15) Setiap kelompok pasangan melaporkan hasil diskusinya. 
16) Ada tulisan dan ada gambar. Siswa menulis sesuai dengan gambar untuk mengganti gambar dengan 

tulisan agar kalimatnya dapat mempunyai arti. 
17) Setelah itu semua siswa secara mandiri ditugaskan untuk mengerjakan soal  
18) Guru memberikan klarifikasi . 
19) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku 

positif yang ada dalam buku. 
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3.    Kegiatan Akhir/Penutup 
� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil 

belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 

 
IV. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga. 
� Lingkungan keluarga.  
� Buku Pembelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama). 
� Kurikulum mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama). 

 
 

V. PENILAIAN 
� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
 
 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 14, 15, 16, 17, dan 18 

TEMA  : AKU DAN SEKOLAHKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 5  kali pertemuan @ 5 JP/hari (5 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Memberikan contoh  hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah  
Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah 

2. BAHASA INDONESIA 
Membedakan berba gai bunyi/ suara serta bunyi bahasa  
Melaksanakan sesuatu sesuai dengan atau  perintah petunjuk sederhana 
Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana 
Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat 
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf 
Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar 

3. ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat) 
Benda dan Sifatnya: Mengidentifikasi benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya melalui pengamatan 

4. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga  
Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemkan keluarga 

5. ORJASKES 
Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, 
toleransi dan percaya diri 

6. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Seni Rupa: Menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur rupa pada benda di alam sekitar. 
Seni Musik: Melafalkan lagu anak-anak. 
Seni Tari: Mengidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan gerak di tempat. 

 
II.   INDIKATOR 

� Mengidentifikasi ruang dalam rumah (PKn). 
� Menceritakan tentang fungsi dari setiap ruang. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. 
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Menjelaskan kasih sayang dalam keluarga (IPS). 
� Mengidentifikasi ruang dalam rumah. 
� Menceritakan tentang fungsi dari setiap ruang. 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. 
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Mengidentifikasi  macam-macam kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat (IPA). 
� Menjelaskan pentingnya memenuhi keutuhan tubuh. 
� Menjelaskan air kotor, tumpukan sampah, asap merupakan kondisi lingkungan kurang baik bagi kesehatan. 
� Membuang sampah atau meludah pada tempatnya. 
� Menceritakan alasan perlunya merawat dan memelihara lingkungan. 
� Merawat tanaman atau hewan peliharaan. 
� Menceritakan perlunya merawat dan memelihara lingkungan.  
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai dengan informasi yg didengarkan.  
� Menentukan nama-nama benda yg dideskripsikan guru sesuai dg ciri fisiknya. 
� Mendeskripsikan benda lain dg bimbingan guru.  
� Menyebutkan ciri fisik benda sekitar (nama, bentuk, warna, bahan) menggunakan kalimat sederhana dan kosa kata yg sudah dikuasai. 
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan kalimat sederhana.  
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat dalam paragraf serta menggunakan lafal dan intonasi yang benar.  
� Membaca penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar.  
� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf.  
� Menyalin atau mencontoh huruf, kata, kalimat dari buku atau papan tulis yang ditulis guru dan menuliskannya pada buku tulis.  
� Membaca huruf, kata dan kalimat sederhana.  
� Menuliskan huruf, kata dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat oleh orang lain.  
� Melengkapi kalimat yg belum selesai berdasarkan gambar.  
� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung yang rapi dan mudah dibaca orang lain.  
� Berjalan dengan langkah pendek/panjang ke berbagai arah. 
� Kerjasama dalam kelompok. 
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� Melakukan pengenalan lingkungan menggunakan gerak dasar lokomotor. 
� Menentukan sumber bunyi  dari tepukan tangan. 
� Membedakan kuat dan lemahnya bunyi dengan gerakan/tepukan.  
� Menyanyikan lagu dengan syair yang benar.   

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu “Kebunku” sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan) 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN SEKOLAHKU) 

 
2.   Kegiatan Inti  

1) Semua siswa diajak berdinamika dengan cara bertepuk tangan serempak. Kemudian  diajak 
menyanyikan lagu  sambil diiringi tepuk tangan sesuai tempo lagu. Setelah selesai siswa diminta 
bertepuk tangan bersama dengan cepat. Siswa diminta membedakan tepuk tangan ketika menyanyikan 
lagu dengan tepuk tangan dan Tepuk tangan ketika selesai menyanyi. 

2) Siswa ditugaskan berkelompok dengan  teman sebangkunya, kemudian ditugaskan mengerjakan soal . 
Salah satu siswa secara bergantian diminta membaca teks/bacaan.   

3) Setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya yaitu memberikan jawaban terhadap hitungan yang 
sudah dikerjakan (BI, PKn, MAT, IPS, IPA). 

4) Selanjutnya kelompok ditambah dengan teman di bangku sebelahnya, (anggota 4 siswa), kemudian 
diminta mengamati gambar . Cara/langkahnya sebagai berikut (BI, PKn, MAT, IPS, IPA). 
� Guru menyiapkan kartu atau gambar yang berisi benda-benda yang ada di lingkungan rumah. 
� Gambar-gambar bisa bermakna penjumlahan dan atau pengurangan dari sejumlah benda dalam 

gambar. 
� Kelompok siswa mengambil gambar 1 dan ditunjukkan kepada kelompok lain yang akan menjawab 

apa isi dari gambar itu. 
� Kalau jawaban yang diberikan benar, bisa dilanjutkan pada gambar lain. 
� Kelompok secara bergantian saling menunjukkan gambar dan memberikan jawabannya.  
� Siapa yang banyak menjawab dengan benar, adalah yang mendapat poin.  

5) Setelah selesai bermain tebak kata, semua kelompok ditugaskan menghitung ada berapa jumlah 
gambar yang ada dalam setiap halaman buku. Ditulis di buku masing-masing siswa.  

6) Hasil identifikasi dilaporkan di depan kelas oleh wakil kelompok, dan kelompok yang lain 
membandingkan dengan jawaban kelompoknya. Apabila ada yang tidak sama, bisa ditanyakan dan 
didiskusikan lagi, sampai ada kata sepakat tentang jumlah yang sebenarnya. 

7) Siswa kembali ke kursi di bangku masing-masing, kemudian semua siswa diajak keluar kelas 
mengelilingi halaman sekolah, mengamati lingkungan sekolah. 

8) Setelah berkeliling di sekolah, siswa bekerjasama dengan teman sebangkunya dan diajak berdiskusi 
kelas atau bertanya jawab membahas hal-hal sebagai berikut: 
� lingkungan sekolah yang bersih itu seharusnya bagaimana. 
� apa ciri-ciri sekolah bersih. 
� apakah sekolahnya bisa dikatakan sehat. 
� siswa diminta membedakan ruangan apa saja yang ada di sekolah dengan ruang apa saja yang ada 

di rumah. 
� berapa banyak ruang kelas yang ada di sekolahnya. 
� Guru menuliskan jumlah ruang kelas dan jumlah ruang lainnya di papan tulis.  
� Semua siswa diminta menulis dan menyalinnya di buku tulisnya sendiri dan dikumpulkan (BI, PKn, 

MAT, IPS, IPA). 
9) Guru menyiapkan beberapa gambar dalam kartu (misalnya macam-macam tanaman denganmacam-

macam hewan. gambar bunga, gambar ayah menyiram  kebun bunga, ibu memetik bunga di taman, 
taman dengan bunga yang indah, mobil, angka, binatang peliharaan seperti anjing, kupu-kupu, kucing, 
kuda, ayam, dan sebagainya) Siswa di bagi beberapa kelompok untuk melaksanakan. 

10) Setiap kelompok dapat berlomba menjawab pertanyaan. Dengan cara menghubungkan antara gambar 
yang satu dengan gambar yang lain, yang memang berhubungan (misalnya taman yang ada tanaman 
bunganya dengan kupu). Guru menunjuk salah satu siswa yang berani untuk memegang kartu dan 
ditunjukkan kepada kelompok supaya ditebak namanya, dan menuliskan jawabannya di kertas. Hasil 
jawaban dikumpulkan. Siapa yang jawabannya benar yang yang paling banyak dan paling cepat 
mengumpulkan jawaban  menjadi pemenang. Guru menyiapkan hadiah permen bagi kelompok yang 
menang (BI, PKn, MAT, IPS, IPA). 

11) Semua siswa secara individu diminta mengerjakan tugas (lihat buku kerja BI, IPS, IPS dan Matematika) 
dan semua siswa mengerjakan soal dari halaman yang berbeda, untuk mengetahui apakah siswa 
sudah memahami materi-materi yang sudah dipelajari selama beberapa kali pertemuan. 

12) Kalau ada yang   belum dipahami, bisa bertanya jawab bagaimana jawaban yang benar 
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13) Semua siswa secara individu menjawab soal dan dikumpulkan kepada guru untuk dinilai. 
14) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku 

positif yang ada dalam buku. 
 

3.    Kegiatan Akhir/Penutup 
� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 
 

IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
� Gambar-gambar tentang Keluarga. 
� Lingkungan keluarga.  
� Buku Pembelajaran Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama). 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama). 

 
 
 
 
 

V. PENILAIAN 
� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 1, 2, 3, dan 4 

TEMA  : AKU DAN TEMANKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 4  kali pertemuan @ 5 JP/hari (4 hari) 
 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah 
2. BAHASA INDONESIA 

Mendengarkan:  Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk sederhana (BI). 
Berbicara: Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dengan kalimat sederhana. 
Membaca: Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat. 
Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
Menulis: Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. 

3. MATEMATIKA 
Bilangan: Mengurutkan banyak benda. 
Geometri dan Pengukuran: Mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana (batok, prisma, tabung, bola, dan kerucut). 

4. ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Menjelaskan lingkungan yang sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan di tempat umum. 
Mengenal cara menjaga lingkungan umum agar tetap sehat 
Membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat. 
Menceritakan perlunya merawat tanaman, hewan peliharaan dan lingkungan sekitar. 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. 
Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dan ditempat umum 

6. ORJASKES 
Mempraktikkan gerak dasar memutar, mengayun ataupun menekuk dalam permainan sederhana, serta nilai permainan 
sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri 

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Seni Rupa:  Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar (Se-Bud & Keterampilan). 
Seni Musik: Mengidentifikasi unsur/elemen musik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia. 
Seni Tari: Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak tari menurut tingkatan tinggi rendah. 

 
II.   INDIKATOR 

� Menyebutkan barang kebutuhan sehari-hari (PKn). 
� Menceritakan kegiatan jual beli.   
� Menjelaskan perilaku yang seharusnya diterapkan di tempat umum. 
� Mengidentifikasi tempat-tempat umum di rumah dan di masyarakat (IPS). 
� Menjelaskan pentingnya menjaga sikap di tempat umum. 
� Mendeskripsikan tempat-tempat umum. 
� Mengidentifikasi tempat umum (IPA). 
� Membedakan tempat umum dan yang bukan tempat umum. 
� Menjelaskan pengertian tempat umum. 
� Mendeskripsikan pentingnya memeliharan tempat umum. 
� Membuang sampah ditempatnya.  
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri.  
� Membaca dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai dengan konteksnya.  
� Menuliskan huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat dibaca oleh orang lain.  
� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung dengan rapi yang mudah dibaca orang lain . 
� Menyebutkan banyak benda. 
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebh banyak, lebih sedikit atau sama banyak. 
� Membaca dan  menulis lambang bilangan 
� Mengidentifikasi benda di alam sekitar (Se-Bud & Keterampilan). 
� Mengungkapkan perasaan tentang perubahan tempo dan dinamik.  
� Menyanyikan lagu dengan benar. 
� Bekerjasama dalam bermain (Orjaskes). 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-
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Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN TEMANKU). 

 
19) Kegiatan Inti  

1) Semua siswa diminta mengamati gambar tentang kegiatan   
2) Guru menugaskan siswa secara bergantian membaca  teks dilanjutkan dengan pemahaman materi sekaligus 

melaksanakan penilaian lisan untuk mengetahui, apakah siswa sudah mengerti tentang makna kalimat yang dibacanya.  
3) Semua siswa diminta berkelompok dengan teman sebangkunya (Teknik Berpikir Berpasangan) 
4) Hari dan tanggal yang disepakati guru mengajak siswa untuk mengunjungi suatu kawasan. 
5) Setelah siswa memahami substansi, selanjutnya menugaskan siswa untuk belajar menulis huruf sambung dan huruf lepas 

Kk  Kk di bukunya sendiri 
6) Menugaskan semua siswa secara mandiri menulis tentang perbedaan cara hidup sehat. 
7) Siswa ditugaskan berdiskusi dengan teman sebangku untuk membahas hasil membaca teks dan mengamati gambar   
8) Menyimak teks bacaan dan meminta siswa untuk membaca nyaring  secara bergantian.  
9) Setelah selesai membaca masing-masing kelompok ditugaskan untuk menulis surat yang ditujukan kepada seseorang 

(nenek, teman, kakak dan sebagainya) yang dipilih dan ditetapkan oleh kelompok.  
10) Sebelum mengakhiri pelajaran, semua siswa diajak menyanyikan lagu sambil bertepuk tangan gembira  
11) Terakhir semua siswa diminta menyimak bagi  dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif. 
 

3.    Kegiatan Akhir/Penutup 
� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

 
IV. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama). 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama). 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses). 
� Penilaian Tingkah laku (pengamatan). 
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Portofolio. 
� Penilaian Tertulis Obyektif. 
� Penilaian Tertulis Subyektif. 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses). 

 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

PERTEMUAN 5,6,7,dan 8 

TEMA  : AKU DAN TEMANKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 4  kali pertemuan @ 5 JP/hari (4 hari) 

.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah 
Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. 

2. BAHASA INDONESIA 
Mendengarkan:  Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk sederhana  
Berbicara: Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dengan kalimat sederhana. 
Membaca: Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat. 
Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
Menulis: Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. 

3. MATEMATIKA 
Bilangan: Mengurutkan banyak benda. 
Geometri dan Pengukuran: Mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana (batok, prisma, tabung, bola, dan kerucut). 

4. ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Menjelaskan lingkungan yang sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan di tempat umum. 
Mengenal cara menjaga lingkungan umum agar tetap sehat  
Membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat. 
Menceritakan perlunya merawat tanaman, hewan peliharaan dan lingkungan sekitar. 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dan ditempat umum 

6. ORJASKES 
Mempraktikkan gerak dasar memutar, mengayun ataupun menekuk dalam permainan sederhana, serta nilai permainan 
sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri  

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Seni Rupa:  Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar  
Seni Musik: Mengidentifikasi unsur/elemen musik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia. 
Seni Tari: Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak tari menurut tingkatan tinggi rendah. 

 
II.   INDIKATOR 

� Menyebutkan barang kebutuhan sehari-hari (PKn). 
� Menceritakan kegiatan jual beli.   
� Menjelaskan perilaku yang seharusnya diterapkan di tempat umum. 
� Mengidentifikasi tempat-tempat umum di rumah dan di masyarakat (IPS). 
� Menjelaskan pentingnya menjaga sikap di tempat umum. 
� Mendeskripsikan tempat-tempat umum. 
� Mengidentifikasi tempat umum (IPA). 
� Membedakan tempat umum dan yang bukan tempat umum. 
� Menjelaskan pengertian tempat umum. 
� Mendeskripsikan pentingnya memeliharan tempat umum. 
� Membuang sampah ditempatnya.  
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri.  
� Membaca dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai dengan konteksnya.  
� Menuliskan huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat dibaca oleh orang lain.  
� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung dengan rapi yang mudah dibaca orang lain . 
� Menyebutkan banyak benda. 
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebh banyak, lebih sedikit atau sama banyak. 
� Membaca dan  menulis lambang bilangan 
� Mengidentifikasi benda di alam sekitar (Se-Bud & Keterampilan). 
� Mengungkapkan perasaan tentang perubahan tempo dan dinamik.  
� Menyanyikan lagu dengan benar. 
� Bekerjasama dalam bermain (Orjaskes). 
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III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 
1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 

� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN TEMANKU). 

 
2.   Kegiatan Inti   

1) Semua siswa diajak mengamati gambar-gambar   
2) Membaca nyaring teks, secara bergantian.  
3) Semua siswa secara individu ditugaskan untuk mengisi dan melengkapi tabel yang ada. 
4) Mencatatnya (misalnya kantor pos, rumah sakit, pasar, toko, supermarket, taman dan sebagaimnya) 
5) Semua siswa secara individu diminta untuk menggambar tempat umum  (sebisanya, sesuai dengan imajinasi siswa). 
6) Semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif . 

 
 

3.    Kegiatan Akhir/Penutup 
� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

 
IV. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku teks siswa (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama). 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama). 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses). 
� Penilaian Tingkah laku (pengamatan). 
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Portofolio. 
� Penilaian Tertulis Obyektif. 
� Penilaian Tertulis Subyektif. 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses). 

 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

PERTEMUAN 9,10, 11, 12, dan 13 

TEMA  : AKU DAN TEMANKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 5  kali pertemuan @ 5 JP/hari (5 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
1. PKN 

Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah 
2. BAHASA INDONESIA 

Mendengarkan:  Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk sederhana  
Berbicara: Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dengan kalimat sederhana. 
Membaca: Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat. 
Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
Menulis: Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. 

3. MATEMATIKA 
Bilangan: Mengurutkan banyak benda. 
Geometri dan Pengukuran: Mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana (batok, prisma, tabung, bola, dan kerucut). 

4. ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Menjelaskan lingkungan yang sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan di tempat umum. 
Mengenal cara menjaga lingkungan umum agar tetap sehat  
Membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat. 
Menceritakan perlunya merawat tanaman, hewan peliharaan dan lingkungan sekitar. 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. 
Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dan ditempat umum 

6. ORJASKES 
Mempraktikkan gerak dasar memutar, mengayun ataupun menekuk dalam permainan sederhana, serta nilai permainan 
sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri  

7. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 
Seni Rupa:  Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar  
Seni Musik: Mengidentifikasi unsur/elemen musik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia. 
Seni Tari: Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak tari menurut tingkatan tinggi rendah. 

 
II.   INDIKATOR 

� Menyebutkan barang kebutuhan sehari-hari (PKn). 
� Menceritakan kegiatan jual beli.   
� Menjelaskan perilaku yang seharusnya diterapkan di tempat umum. 
� Mengidentifikasi tempat-tempat umum di rumah dan di masyarakat (IPS). 
� Menjelaskan pentingnya menjaga sikap di tempat umum. 
� Mendeskripsikan tempat-tempat umum. 
� Mengidentifikasi tempat umum (IPA). 
� Membedakan tempat umum dan yang bukan tempat umum. 
� Menjelaskan pengertian tempat umum. 
� Mendeskripsikan pentingnya memeliharan tempat umum. 
� Membuang sampah ditempatnya.  
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri.  
� Membaca dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai dengan konteksnya.  
� Menuliskan huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat dibaca oleh orang lain.  
� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung dengan rapi yang mudah dibaca orang lain . 
� Menyebutkan banyak benda. 
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebh banyak, lebih sedikit atau sama banyak. 
� Membaca dan  menulis lambang bilangan 
� Mengidentifikasi benda di alam sekitar (Se-Bud & Keterampilan). 
� Mengungkapkan perasaan tentang perubahan tempo dan dinamik.  
� Menyanyikan lagu dengan benar. 
� Bekerjasama dalam bermain (Orjaskes). 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu “Kebunku” sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan). 
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� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN TEMANKU). 
 

2. Kegiatan Inti  

• Semua siswa diajak menyanyikan lagu “Doremi” diiringi  dengan tepuk tangan  serempak berirama dan dengan tempo dan 
dinamik yang kompak. 

• Guru menuliskan  nada dan angkanya. 

•  Do = 1, Re = 2,  Mi = 3,  Fa = 4,  Sol = 5,  La = 6,  Si = 7 sekedar memberikan wawasan atau cakrawala. Jika nada tersebut 
dirangkai dalam sebuah lagu, maka rangkaian itu disebut Melodi. 

• Pada bagian Ayo Bercerita, siswa diminta mengamati gambar, guru menugaskan salah seorang siswa untuk membacakan 
teksnya secara bergantian dan guru memberikan penjelasan tentang makna teks. (BI, PKn & PS, Sains). 

• Semua siswa ditugaskan untuk bercerita dan melengkapi kalimat dibawah gambar, kemudian secara bergan tian membacakan 
keras-keras kalimat tersebut. (BI, PKn & PS, Sains). 

• Semua siswa ditugaskan untuk meniru tulisan kalimat tersebut di buku tulisnya masing-masing dengan menggunakan huruf 
sambung dan huruf lepas (BI, PKn & PS, Sains). 

• Menugaskan semua siswa mengamati gambar .  

• Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya dan ditugaskan untuk bercerita. 

• Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif . 
 

3.    Kegiatan Akhir/Penutup 
1. Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
2. Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
3. Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

 
IV. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Tematik 1 A (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama). 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama). 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses). 
� Penilaian Tingkah laku (pengamatan). 
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Portofolio. 
� Penilaian Tertulis Obyektif. 
� Penilaian Tertulis Subyektif. 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses). 

 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

PERTEMUAN 14, 15, 16, 17, dan 18 

TEMA  : AKU DAN TEMANKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 5  kali pertemuan @ 5 JP/hari (5 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
� Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah (PKn). 
� Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. 
� Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dan ditempat umum (IPS). 
� Menjelaskan lingkungan yang sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan di tempat umum. 
� Mengenal cara menjaga lingkungan umum agar tetap sehat (IPA). 
� Membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat. 
� Menceritakan perlunya merawat tanaman, hewan peliharaan dan lingkungan sekitar. 
� Mendengarkan:  Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk sederhana (BI). 
� Berbicara: Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dengan kalimat sederhana. 
� Membaca: Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat. 
� Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
� Menulis: Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. 
� Bilangan: Mengurutkan banyak benda. 
� Geometri dan Pengukuran: Mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana (batok, prisma, tabung, bola, dan kerucut). 
� Seni Rupa:  Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar (Se-Bud & Keterampilan). 
� Seni Musik: Mengidentifikasi unsur/elemen musik dari berbagai sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia. 
� Seni Tari: Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak tari menurut tingkatan tinggi rendah. 
� Mempraktikkan gerak dasar memutar, mengayun ataupun menekuk dalam permainan sederhana, serta nilai permainan 
 sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri (Orjaskes). 
 

II.   INDIKATOR 
� Menyebutkan barang kebutuhan sehari-hari (PKn). 
� Menceritakan kegiatan jual beli.   
� Menjelaskan perilaku yang seharusnya diterapkan di tempat umum. 
� Mengidentifikasi tempat-tempat umum di rumah dan di masyarakat (IPS). 
� Menjelaskan pentingnya menjaga sikap di tempat umum. 
� Mendeskripsikan tempat-tempat umum. 
� Mengidentifikasi tempat umum (IPA). 
� Membedakan tempat umum dan yang bukan tempat umum. 
� Menjelaskan pengertian tempat umum. 
� Mendeskripsikan pentingnya memeliharan tempat umum. 
� Membuang sampah ditempatnya.  
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri.  
� Membaca dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai dengan konteksnya.  
� Menuliskan huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat dibaca oleh orang lain.  
� Menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung dengan rapi yang mudah dibaca orang lain . 
� Menyebutkan banyak benda. 
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebh banyak, lebih sedikit atau sama banyak. 
� Membaca dan  menulis lambang bilangan 
� Mengidentifikasi benda di alam sekitar (Se-Bud & Keterampilan). 
� Mengungkapkan perasaan tentang perubahan tempo dan dinamik.  
� Menyanyikan lagu dengan benar. 
� Bekerjasama dalam bermain (Orjaskes). 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN TEMANKU ). 
 

2.   Kegiatan Inti  
� Pada Bagian Ayo Berhitung, semua siswa ditugaskan untuk mengamati gambar dan guru membacakan teks 
� Mintalah siswa untuk menghitung jumlah gambar dokter, gambar jumlah gerbong Kereta Api, jumlah gambar mobil. 
� Dari jumlah tersebut, mintalah siswa untuk menulis lambang bilangan ( 6, 7, 8 dst) 
� Tugaskan siswa untuk menggambar dan menuliskan lambang bilangannya. 
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� Mintalah siswa untuk mengamati gambar Tugaskan siswa untuk menghitung berapa banyak jumlah gerobaknya, kemudian siswa 
diminta memperhatikan pada  

� Masing-masing gerobak dan  
� menghitung berapa jumlah gelas yang ada di dalamnya kemudian mintalah siswa untuk mengurutkannya. Dalam bentuk tulisan/angka 

Mulai dari yang paling kecil sampai terbanyak. 
� Mintalah siswa untuk mengamati gambar roda berputar. Guru mengarahkan agar siswa dapat memindahkan angka dengan 

membilang loncat dua (angka 1, ada di kotak hijau dan angka 7 di kotak kuning) 
� semua siswa diminta mengamati gambar, kemudian bertanya jawab, apakah siswa dapat memahami/mengerti maksud permainan 

dalam gambar. Jika siswa mengerti, maka ajaklah siswa ke halaman dan mempraktekkan bermain bersama-sama. Tetapi jika siswa 
belum mengerti, maka guru menjelaskan cara bermainnya. (BI, Sains, Penjas, Budi Pekerti) 

� siswa diminta mengamati gambar , dan siswa ditugaskan untuk membaca secara bergantian. 
� Bertanya jawab, apakah siswa sudah berperilaku sebagaimana yang ada di dalam pesan-pesan Budi Pekerti. 
� Pada Bagian Ayo Belajar Semua siswa diminta mengamati gambar. Dari pengamatan tersebut siswa secara individu diminta untuk 

mengemukakan/menyebutkan makna gambar dan menuliskan pada tempat yang disediakan. 
 

3.    Kegiatan Akhir/Penutup 
1. Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
2. Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
3. Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

 
IV. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Keluarga 
� Lingkungan keluarga  
� Buku Tematik 1 A (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama). 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA/Sains, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama). 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses). 
� Penilaian Tingkah laku (pengamatan). 
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Portofolio. 
� Penilaian Tertulis Obyektif. 
� Penilaian Tertulis Subyektif. 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses). 

 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 

 
 
Catatan: 
Pencapaian Kompetensi Dasar dan Indikator yang tertulis di dalam setiap RPP dapat dicapai dengan cara: 

1. Menerapkan setiap langkah strategi yang ada di dalam setiap pertemuan (RPP ke 1 sampai terakhir) dalam proses pembelajaran 
yang sudah dirancang.  

2. Semua siswa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di dalam Tematik 1 Aa (Bahasa Indonesia, IPS, IPA dan Matematika) yang 
seluruh isinya memuat soal-soal untuk mengukur  pencapaian indikator. 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 1, 2, 3, dan 4 

TEMA  : AKU DAN LINGKUNGANKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/1 (satu) 
WAKTU   : 4  kali pertemuan @ 5 JP/hari (4 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
� Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah (PKn). 
� Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. 
� Menceritakan pengalaman diri (IPS). 
� Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Mendengarkan: Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah (BI). 
� Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. 
� Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat. 
� Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. 
� Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 (Mat). 
� Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari (pendek, panjang) dan membandingkannya. 
� Makhluk hidup dan proses kehidupan: Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya (IPA). 
� Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat). 
� Benda dan sifatnya: Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar. 
� Seni Rupa: Mengekspresikan  diri melalui gambar ekspresif (Se-Bud & Keterampilan). 
� Seni Musik: Menunjukkan sikap spresiatif terhadap sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia. 
� Menyanyikan lagu anak dengan benar. 
� Seni Tari: Menanggapi rangsangan bunyi dengan gerakan spontan. 
� Menjaga kebersihan diri yang meliputi kuku dan kulit (Orjaskes). 
� Mengenal pentingnya imunisasi. 
� Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan sederhana serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama toleransi 

dan percaya diri. 
 

II.   INDIKATOR 
� Menjelaskan cara supaya hidup sehat (PKn). 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah bersih dan sehat.   
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan dan keamanan di rumah dan di sekolah. 
� Menjelaskan bagaimana cara membersihkan anggota badan (IPS). 
� Menceritakan pentingnya kesehatan bagi pertumbuhan tubuh. 
� Melaksanakan kebersihan tubuh sesuai aturan. 
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat  (BI). 
� Mencocokkan gambar sesuai dengan informasi yang didengarkan.  
� Mengisi kolom/memberi tanda sesuai dengan informasi yang didengarkan. 
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan kalimat sederhana. 
� Membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat dalam paragraf serta menggunakan lafal dan intonasi yang tepat 

sehingga dapat dipahami orang lain.  
� Mengidentifikasikan kata-kata kunci dari bacaan agak panjang. 
� Menyalin dan mencontoh huruf, kata, kalimat dari buku atau papan tulis yang ditulis guru dan menuliskannya pada buku tulis.   
� Menuliskan huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan benar dan  dapat dibaca oleh orang lain.  
� Menulsikan kalimat secara benar dan tepat mengikuti apa yang didektekan guru.  
� Menulis dengan menggunakan huruf sambung.  
� Menyatakan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan dan pengurangan (Mat). 
� Menterjemahkan bentuk penjumlahan dan pengurangan ke dalam kalimat sehari-hari. 
� Menghitung fakta dasar penjumlahan dan pengurangan. 
� Menggunakan sifat operasi hitung pertukaran dan pengelompokan untuk mempermudah perhitungan penjumlahan. 
� Membandingkan benda berdasarkan persamaan (IPA). 
� Memberikan makna pada hasil pengamatan.  
� Menggunakan infornmasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan. 
� Menunjukkan cara merawat tubuh.  
� Menyebutkan makanan sehat untuk pertumbuhan.  
� Menceritakan perlunya air, makanan, pakaian, udara, dan lingkungan bersih untuk tumbuh sehat. 
� Menjaga kebersihan diri, rumah, dan sekolah.  
� Membuang sampah pada tempatnya.  
� Menerangkan kegunaan benda di rumah, sekolah, dan tempat lain.  
� Mengekspresikan diri melalui pembuatan gambar (Se-Bud Keterampilan) 
� Mengungkapkan perubahan yang dialami melalui perubahan tempo.  
� Menyanyikan lagu dengan syair yang benar.  
� Membedakan keras dan lemahnya bunyi suara yang ditampilkan oleh anggota tubuh. 
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� Menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktifitas (Orjaskes). 
� Bergerak merubah arah dan kecepatan dalam kelompok.  
� Bekerjasama dalam bermain. 
� Mengayunkan lengan ke berbagai arah berirama. 
� Membersihkan anggota badan sesuai aturan. 

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu “Disini Senang” sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, 

Budaya-Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN LINGKUNGANKU). 

 
2.   Kegiatan Inti  

1) Meminta salah seorang siswa untuk mencetakan tugas/pekerjaan apa saja yang dilakukan siswa  di rumah (riil dan 
kontekstual). 

2) Meminta siswa untuk mengamati gambar. Guru menanyakan kepada siswa gambar apa itu.? Dari jawaban siswa guru 
mengupas satu persatu ciri-ciri badan sehat/anak sehat (BI, Orjaskes, Seni-Bud &Ketrmpl, PKn, IPS dan IPA). 
� Anak yang sehat 
� Makanannya bergizi 
� Sayur, lauk, buah dan susu 
� Olah raga 
� Dsb 

3) Guru menceritakan anak yang sehat dengan makan 4 sehat 5 sempurna dan olah raga, mandi dll. Kemudian bertanya jawab 
apakah anak-anak merasa menjadi anak yang sehat.? (BI, Orjaskes, Seni-Bud &Ketrmpl, PKn, IPS dan IPA). 

4) Guru Meminta kepada siswa untuk mengamati  gambar tentang ”Kebersihan Tubuh”, kemudian guru menjelaskan dan 
bertanya jawab tentang cara hidup sehat  misalnya berapa kali mandi dalam sehari, gosok gigi, keramas.  

5) Siswa diminta untuk menceritakan apa  yang telah dilakukan dalam menjaga kebersihan dan apa manfaatnya menjaga 
kesehatan. 

6) Siswa ditugaskan untuk berkelompok dengan teman sebangkunya. Dan ditugaskan untuk mengamati gambar tentang urutan 
gambar untuk  hidup sehat  

7) Menggunakan Teknik Picture and Picture (gambar-gambar) dengan langkah: 
� Materi disampaikan/diinformasikan sesuai indikator.  
� Menunjukkan gambar-gambar yang ada kaitannya dengan materi dan tema. 
� Siswa ditugaskan mengurutkan gambar sesuai dengan urutan yang logis (misalnya gambar anak mandi, makan, olah 

raga dan sebagainya). 
� Bertanya-jawab urutan yang dikerjakan oleh siswa. 
� Guru menanamkan konsep bagaimana cara hidup yang bersih dan sehat. 

8) Bertanya jawab tentang kesehatan gigi,kemudian siswa diminta untuk  memperhatikan contoh huruf dalam buku  serta cara 
menulisnya. Setiap siswa menulis huruf lepas dan sambung misalnya: 
� gigi,  
� pagi,  
� cuci,  
� caci  
� dan sebagainya (BI, Orjaskes, Seni-Bud &Ketrmpl, PKn, IPS dan IPA). 

9) Siswa ditugaskan untuk membaca wacana. 
10) Menugaskan semua siswa masih tetap berkelompok dengan teman sebangku dan membahas tentang kebersihan rumah.  
11) Guru meminta salah seorang siswa  (yang berani) untuk menceritakan hasil diskusinya, tentang kebersihan rumah sesuai 

dengan pengalaman dan hasil diskusi dengan teman sebangkunya (BI,  PKn, IPS dan IPA) 
12) Bertanya jawab tentang tentang Keamanan di rumah masing-masing siswa dilanjutkan dengan menyimak gambar  dan 

meminta salah seorang siswa untuk menceritakan makna gambar (BI,  PKn, IPS dan IPA). 
13) Guru membacakan teks tentang keamanan dilanjutkan dengan diskusi kelas, apa saja yang harus dilakukan warga/masyarakat 

agar lingkungan aman (BI,  PKn, IPS dan IPA). 
14) Siswa diminta mengamati gambar dan membacakan wacana/teks yang ada dalam buku dengan suara jelas dan keras serta 

intonasi yang benar, kemudian meminta semua siswa mengkaitkan dengan situasi sehari-hari di rumah. 
15) Guru menugaskan salah seorang siswa untuk menceritakan kembali isi teks yang telah didiskusikan (BI, Orjaskes, Seni-Bud 

&Ketrmpl, PKn, IPS dan IPA). 
16) Guru menceritakan tentang  makanan sehat, dan manfaatnya (empat sehat lima sempurna). 
17) Meminta semua siswa untuk mengamati gambar dan memilih jawabannya, guna mempermudah, guru membacakan 

perintahnya  (BI, IPA, Mat). 
18) Hasil diskusi dilaporkan kepada guru.  
19) Siswa ditugaskan untuk mengekspresikan diri dengan menulis dan menggambar kegiatan di rumah, kemudian menceritakan 

makna gambarnya kepada teman sebangkunya. 
20) Terakhir semua siswa diminta menyimak  dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif  
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3.    Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

 
IV.   ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Kesehatan dalam Keluarga. 
� Lingkungan keluarga dan sekolah. 
� Buku Tematik 1 A (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama). 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama). 

 
V.   PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses). 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan). 
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Portofolio. 
� Penilaian Tertulis Obyektif. 
� Penilaian Tertulis Subyektif. 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses). 

 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 5, 6, 7, dan 8 

TEMA  : AKU DAN LINGKUNGANKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 4  kali pertemuan @ 5 JP/hari (4 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
� Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah (PKn). 
� Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. 
� Menceritakan pengalaman diri (IPS). 
� Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Mendengarkan:Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah (BI). 
� Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dng kalimat sederhana. 
� Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat. 
� Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. 
� Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 (Mat). 
� Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari (pendek, panjang) dan membandingkannya. 
� Makhluk hidup dan proses kehidupan: Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya (IPA). 
� Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat). 
� Benda dan sifatnya: Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar. 
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� Seni Rupa: Mengekspresikan  diri melalui gambar ekspresif (Se-Bud & Keterampilan). 
� Seni Musik: Menunjukkan sikap spresiatif terhadap sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia. 
� Menyanyikan lagu anak dengan benar. 
� Seni Tari: Menanggapi rangsangan bunyi dengan gerakan spontan. 
� Menjaga kebersihan diri yang meliputi kuku dan kulit (Orjaskes). 
� Mengenal pentingnya imunisasi. 
� Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan sederhana serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama toleransi 

dan percaya diri. 
 

II.   INDIKATOR 
� Menjelaskan cara supaya hidup sehat (PKn). 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah bersih dan sehat.  
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan dan keamanan di rumah dan di sekolah. 
� Menjelaskan bagaimana cara membersihkan anggota badan (IPS). 
� Menceritakan pentingnya kesehatan bagi pertumbuhan tubuh. 
� Melaksanakan kebersihan tubuh sesuai aturan. 
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Mencocokkan gambar sesuai dengan informasi yang didengarkansehingga dapat dipahami orang lain.  
� Mengidentifikasikan kata-kata kunci dari bacaan agak panjang. 
� Menuliskan huruf, kata dan kalimat sederhana dengan benar dan  dapat dibaca oleh orang lain.  
� Menulsikan kalimat secara benar dan tepat mengikuti apa yang didektekan guru.  
� Menulis dengan menggunakan huruf sambung.  
� Menyatakan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan dan pengurangan (Mat). 
� Menterjemahkan bentuk penjumlahan dan pengurangan ke dalam kalimat sehari-hari. 
� Membandingkan benda berdasarkan persamaan (IPA). 
� Memberikan makna pada hasil pengamatan.  
� Menunjukkan cara merawat tubuh.  
� Menyebutkan makanan sehat untuk pertumbuhan.  
� Menjaga kebersihan diri, rumah, dan sekolah.  
� Membuang sampah pada tempatnya.  
� Menerangkan kegunaan benda di rumah, sekolah dan tempat lain.  
� Mengekspresikan diri melalui pembuatan gambar (Se-Bud Keterampilan) 
� Mengungkapkan perubahan yang dialami melalui perubahan tempo.  
� Menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktifitas (Orjaskes). 
� Bekerjasama dalam bermain. 
� Membersihkan anggota badan sesuai aturan. 

 
 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan). 
� Bertanya jawab tentang kegiatan  apa saja yang dilakukan ketika bangun tidur dan dikaitkan dengan materi yang akan 

dibelajarakan. 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN LINGKUNGANKU). 

 
2.   Kegiatan Inti  

1) Tadi sudah menyanyi bersama  lagu. Sekarang siswa diajak bersamasama mencermati dan belajar tentang nada-nada lagu 
(lihat halaman 85) 
� Nada-nada lagu dinyanyikan sesuai tinggi rendahnya nada. 
� Anak diajak mencoba membaca not (Do Re Mi Fa Sol La Si Do (tinggi)). 
� Dengan menyesuaikan nada lagu bangun tidur dipraktekkan kembali menyanyi dengan notnya. 

2) Bertanya jawab tentang pembagian kerja di rumah. Apa tugas ayah, ibu, anak dan pembantu (jika ada)  serta kapan 
mengerjakannya, apakah setiap hari atau setiap minggu? (BI, Orjaskes, Seni-Bud &Ketrmpl, PKn, IPS dan IPA) 

3) Materi yang masih kelanjutan hari-hari kemarin. Semua siswa diminta mengamati contoh huruf , kemudian ditugaskan untuk 
menulis ulang huruf dan kata yang ada  huruf Jj dan Rr yang ada di dalam teks. (BI, Orjaskes, Seni-Bud &Ketrmpl, PKn, 
IPS dan IPA) seperti: 

4) Semua siswa diberi tugas pekerjaan untuk melihat dan mengamati (berimajinasi/membayangkan) kebersihan di rumah 
masing-masing misalnya di kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, dapur, halaman, tempat tidur dan sebagainya.  

5) Kemudian bertanya jawab apakah tempat-tempat tersebut sudah bersih atau belum. Bagaimana pemecahannya. (BI, 
Orjaskes, Seni-Bud &Ketrmpl, PKn, IPS dan IPA). 
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6) Menugaskan semua siswa untuk mengamati gambar-gambar dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang makna gambar. 
Ada gesekan, ada ketukan dan siswa diajak menirukan bagaimana suaranya. Sehingga kalau ada suara (”tok.. tok.. tok..) 
seperti itu berarti ada tamu. 

7) Siswa dikelompokkan dengan teknik (Berpikir Berpasangan) 
� Guru menyampaikan materi tentang kebutuhan tubuh 
� Siswa diberi kesempatan untuk berpikir sambil mengamati gambar-gambar dilanjutkan mengamati gambar. yang 

dibutuhkan oleh semua orang agar tubuh menjadi sehat dan kuat seperti 
� Siswa diminta berpasangan (bisa dengan teknik mencari pasangan atau bisa juga dengan teman sebangkunya) 
� Setiap pasangan berdiskusi tentang  

♠ makanan yang bersih dan sehat 

♠ air yang bersih dan sehat 

♠ pakaian yang bersih 

♠ udara dan lingkungan yang sehat 
8) Masih dalam posisi berkelompok dilanjutkan  dengan membahas ”Kebiasaan Hidup Sehat” 

♠  Menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur 

♠  Mandi dua kali sehari 

♠  Mencuci rambut dua hari sekali 

♠  Rajin ber olah raga 

♠  Makan makanan yang sehat dan bergizi 

♠  Tidur dan istirahat yang cukup 
Semua kelompok ditugaskan untuk menulis dan menceritakan tentang apa yang terjadi kalau tidakmelakukan sebagaimana 
yang dianjurkan dalam kebiasaan hidup sehat itu. 

9) Apa yang  dirasakan kalau mandi tidak dua kali tetapi hanya satu kali atau mungkin mandinya dua hari sekali, 
bagaimana rasanya kalau tidak gosok gigi tiap hari dan sebagainya 

10) Semua kelompok ditugaskan mengamati gambar berikutnya, yaitu tentang ”Sakit Flu” dan bertanya jawab apakah ada 
siswa yang pernah merasakan sakit flu? 
� Bagaimana rasanya? 
� Apa sebabnya? 
� Bagaimana mengatasinya? 
� Bagaimana sikap ibu? 
� Bagaimana sikap ayah kalau anaknya sakit? 
� Dan sebagainya 

11) Dilanjutkan dengan diskusi kelas (dipimpin oleh guru) dan  membahas cara hidup bersih dan sehat yang sudah 
didiskusikan oleh siswa dalam kelompok. Dan guru memberikan klarifikasi bagaimana yang seharusnya. 

12) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku 
positif. 

 
3.    Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

 
IV.   ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Kesehatan dalam Keluarga 
� Lingkungan keluarga dan sekolah 
� Buku Tematik 1A (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama) 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama) 

 
V.  PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses). 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan). 
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Portofolio. 
� Penilaian Tertulis Obyektif. 
� Penilaian Tertulis Subyektif. 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses). 

 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 9, 10, 11, 12, dn 13 

TEMA  : KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 5  kali pertemuan @ 5 JP/hari (5 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
� Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah (PKn). 
� Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. 
� Menceritakan pengalaman diri (IPS). 
� Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Mendengarkan:Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah (BI). 
� Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dng kalimat sederhana. 
� Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat. 
� Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. 
� Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 (Mat). 
� Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari (pendek, panjang) dan membandingkannya. 
� Makhluk hidup dan proses kehidupan: Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya (IPA). 
� Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat). 
� Benda dan sifatnya: Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar. 
� Seni Rupa: Mengekspresikan  diri melalui gambar ekspresif (Se-Bud & Keterampilan). 
� Seni Musik: Menunjukkan sikap spresiatif terhadap sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia. 
� Menyanyikan lagu anak dengan benar. 
� Seni Tari: Menanggapi rangsangan bunyi dengan gerakan spontan. 
� Menjaga kebersihan diri yang meliputi kuku dan kulit (Orjaskes). 
� Mengenal pentingnya imunisasi. 
� Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan sederhana serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama toleransi 

dan percaya diri. 
 

II.   INDIKATOR 
� Menjelaskan cara supaya hidup sehat (PKn). 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah bersih dan sehat.  
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan dan keamanan di rumah dan di sekolah. 
� Menjelaskan bagaimana cara membersihkan anggota badan (IPS). 
� Menceritakan pentingnya kesehatan bagi pertumbuhan tubuh. 
� Melaksanakan kebersihan tubuh sesuai aturan. 
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Mencocokkan gambar sesuai dengan informasi yang didengarkansehingga dapat dipahami orang lain.  
� Mengidentifikasikan kata-kata kunci dari bacaan agak panjang. 
� Menuliskan huruf, kata dan kalimat sederhana dengan benar dan  dapat dibaca oleh orang lain.  
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� Menulsikan kalimat secara benar dan tepat mengikuti apa yang didektekan guru.  
� Menulis dengan menggunakan huruf sambung.  
� Menyatakan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan dan pengurangan (Mat). 
� Menterjemahkan bentuk penjumlahan dan pengurangan ke dalam kalimat sehari-hari. 
� Membandingkan benda berdasarkan persamaan (IPA). 
� Memberikan makna pada hasil pengamatan.  
� Menunjukkan cara merawat tubuh.  
� Menyebutkan makanan sehat untuk pertumbuhan.  
� Menjaga kebersihan diri, rumah, dan sekolah.  
� Membuang sampah pada tempatnya.  
� Menerangkan kegunaan benda di rumah, sekolah dan tempat lain.  
� Mengekspresikan diri melalui pembuatan gambar (Se-Bud Keterampilan) 
� Mengungkapkan perubahan yang dialami melalui perubahan tempo.  
� Menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktifitas (Orjaskes). 
� Bekerjasama dalam bermain. 
� Membersihkan anggota badan sesuai aturan. 

 
 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan) 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN LINGKUNGANKU) 

 
2.   Kegiatan Inti  

1) Bertanya jawab tentang makna syair lagu yang telah dinyanyikan  (BI, Orjaskes, Seni-Bud &Ketrmpl, PKn, IPS dan IPA) 
2) Mintalah siswa untuk menyanyi sendiri, kemudian memaknai syair lagu tersebut. Guru memberikan penilaian pada masing-

masing siswa  
3) Mintalah siswa untuk menceritakan di depan kelas (yang berani mendapat point lebih) tentang kebersihan,kesehatan atau 

keamanan. (BI, Sains) 
4) Mintalah siswa menceritakan kegunaan masing-masing benda yang ada hubungannya dengan kebersihan dan kesehatan 

serta keamanan (misalnya sikat gigi, odol, sabun, handuk dan sebagainya) agar siswa berpikir kritis. 
5) Siswa mengidentifikasi benda-benda yang ada hubungannya dengan kesehatan dan kebersihan yang selama dipakai oleh 

siswa sehari-hari berdasarkan pengetahuannya sendiri. (bukan dari konsep dan  bacaan di buku tetapi berdasarkan 
kenyataan) 

6) Semua siswa secara mandiri ditugaskan untuk mengamati gambar dan semua siswa diberi kesempatan mengerjakan 
sendiri soal-soal tersebut 

7) Setelah semua siswa selesai menjawab soal tersebut, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan 
dengan teman sebangkunya apakah ada yang berbeda dalam menjawab soal itu. 

8) Kalau sudah tidak ada perbedaan dilanjutkan dengan mengerjakan soal di halaman berikutnya. 
9) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif . 

 
3.    Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 
 

IV.   ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
� Gambar-gambar tentang Kesehatan dalam Keluarga 
� Lingkungan keluarga dan sekolah 
� Buku Tematik 1 A (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan agama) 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan agama) 

 
V.    PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 
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Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 14, 15, 16, 17, dan 18 

TEMA  : AKU DAN LINGKUNGANKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 5  kali pertemuan @ 5 JP/hari (5 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
� Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah (PKn). 
� Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. 
� Menceritakan pengalaman diri (IPS). 
� Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 
� Mendengarkan:Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah (BI). 
� Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dng kalimat sederhana. 
� Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat. 
� Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. 
� Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 (Mat). 
� Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari (pendek, panjang) dan membandingkannya. 
� Makhluk hidup dan proses kehidupan: Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya (IPA). 
� Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat). 
� Benda dan sifatnya: Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar. 
� Seni Rupa: Mengekspresikan  diri melalui gambar ekspresif (Se-Bud & Keterampilan). 
� Seni Musik: Menunjukkan sikap spresiatif terhadap sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia. 
� Menyanyikan lagu anak dengan benar. 
� Seni Tari: Menanggapi rangsangan bunyi dengan gerakan spontan. 
� Menjaga kebersihan diri yang meliputi kuku dan kulit (Orjaskes). 
� Mengenal pentingnya imunisasi. 
� Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan sederhana serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama toleransi 

dan percaya diri. 
 

II.   INDIKATOR 
� Menjelaskan cara supaya hidup sehat (PKn). 
� Menyebutkan ciri-ciri rumah bersih dan sehat.  
� Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan dan keamanan di rumah dan di sekolah. 
� Menjelaskan bagaimana cara membersihkan anggota badan (IPS). 
� Menceritakan pentingnya kesehatan bagi pertumbuhan tubuh. 
� Melaksanakan kebersihan tubuh sesuai aturan. 
� Melafalkan bunyi bahasa secara tepat (BI). 
� Mencocokkan gambar sesuai dengan informasi yang didengarkansehingga dapat dipahami orang lain.  
� Mengidentifikasikan kata-kata kunci dari bacaan agak panjang. 
� Menuliskan huruf, kata dan kalimat sederhana dengan benar dan  dapat dibaca oleh orang lain.  
� Menulsikan kalimat secara benar dan tepat mengikuti apa yang didektekan guru.  
� Menulis dengan menggunakan huruf sambung.  
� Menyatakan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan dan pengurangan (Mat). 
� Menterjemahkan bentuk penjumlahan dan pengurangan ke dalam kalimat sehari-hari. 
� Membandingkan benda berdasarkan persamaan (IPA). 
� Memberikan makna pada hasil pengamatan.  
� Menunjukkan cara merawat tubuh.  
� Menyebutkan makanan sehat untuk pertumbuhan.  
� Menjaga kebersihan diri, rumah, dan sekolah.  
� Membuang sampah pada tempatnya.  
� Menerangkan kegunaan benda di rumah, sekolah dan tempat lain.  
� Mengekspresikan diri melalui pembuatan gambar (Se-Bud Keterampilan) 
� Mengungkapkan perubahan yang dialami melalui perubahan tempo.  
� Menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktifitas (Orjaskes). 
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� Bekerjasama dalam bermain. 
� Membersihkan anggota badan sesuai aturan. 

 
 

III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 
1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 

� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN LINGKUNGANKU). 

2.   Kegiatan Inti  
1) Semua siswa ditugaskan mengamati gambar titik-titik dengan lambang bilangan. Dan memnghubungkan angka sesuai 

dengan urutan yang benar. Kalau sudah terhubungkan semua akan menjadi bentuk apa? Berikan pendapatmu! 
2) Seluruh hasil tugas siswa dikumpulkan dan dinilai dan guru dapat memberikan tugas rumah sebagai pengembangan tugas 

portofolio siswa. 
3) Setelah semua pekerjaan selesai, tugas berikutnya adalah  mengurutkan lambang bilangan dari bilangan terbesar ke terkecil 

ditulis didalam bendera. 
4) Semua siswa dikelompokkan dengan cara menghitung 1, 2, 3, dan 4. setiap siswa diberi kertas nomor (berwarna) 

� Nomor 1 diberi kertas warna merah 
� Nomor 2 diberi kertas warna biru 
� Nomor 3 diberi kertas warna kuning 
� Nomor 4 diberi kertas warna hijau 

5) Setelah semua siswa memiliki nomor, semua ditugaskan untuk berkumpul dengan siswa yang mempunyai warna kertas 
sama. 
� Yang memegang kertas merah berkumpul semua dengan yang memegang kertas merah (kelompok 1). 
� Yang memegang kertas biru berkumpul semua dengan yang memegang kertas biru (kelompok 2). 
� Yang memegang kertas kuning berkumpul semua dengan yang memegang kertas kuning (kelompok 3). 
� Yang memegang kertas hijau berkumpul semua dengan yang memegang kertas hijau (kelompok 4). 

6) Semua kelompok diberi kartu gambar  
� (kelompok 1) macam-macam gambar  cara hidup bersih;  
� (kelompok 2) macam-macam gambar empat sehat lima sempurna 
� (kelompok 3) macam-macam gambar cara hidup sehat; dan  
� (kelompok 4) macam-macam gambar untuk keamanan 

7) Tugasnya adalah mengurutkan gambar sesuai dengan urutan yang benar dan memberikan alasan mengapa urutannya 
seperti itu. 

8) Setelah selesai, dilaporkan kepada guru dan selanjutnya dijelaskan bagaimana caranya hidup bersih, hidup sehat dan aman 
dari segala bahaya. 

9) Dilanjutkan dengan penugasan untuk mengerjakan soal-soal, jawaban yang benar di diskusikan secara klasikal. 
10) siswa diminta untuk membawa sikat gigi,pasta gigi, gelas dan sisir rambut. Ajaklah seluruh siswa untuk praktik 

membersihkan gigi, merapikan rambut, dan potong kuku. Setelah selesai, periksalah kebersihan gigi, kuku dan rambut 
mereka, kemudian mintalah siswa untuk menceritakan bedanya kalau tidak sikat gigi setiap hari.        (BI, Orjaskes, Seni-
Bud &Ketrmpl, PKn, IPS dan IPA). 

11) mendengarkan bacaan guru tentang menjaga  kebersihan, kesehatan dan keamanan. Apa yang perlu dilakukan siswa 
bagaimana penerapannya di sekolah dan di rumah. Tugaskan siswa untuk mencatat kegiatan setiap hari yang ada 
hubungannya dengan kebersihan dan kesehatan, bisa dalam bentuk gambar. Hasilnya sebagai tugas portofolio. 

12) membimbing siswa untuk  melengkapi kalimat pada tempat yang disediakan, dengan memilih gambar pilihan yang 
disediakan dalam kotak. 

13) Setelah selesai dilanjutkan dengan mengerjakan tugas melengkapi tabel. 
14) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif . 

 
3.    Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil 

belajar). 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

 
IV.ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar tentang Kesehatan dalam Keluarga. 
� Lingkungan keluarga dan sekolah. 
� Buku Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama). 
� Kurikulum  mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama) 

 
V. PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses). 
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� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan). 
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Portofolio. 
� Penilaian Tertulis Obyektif. 
� Penilaian Tertulis Subyektif. 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses). 

 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 
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RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 1, 2,  3, dan 4 

TEMA  : AKU DAN KEGEMARANKU 
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 4  kali pertemuan @ 5 JP/hari (4 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
� Melaksanakan tata tertib di rumah, di sekolah dan di masyarakat (PKn). 
� Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. 
� Menceritakan pengalaman diri (IPS). 
� Menceritakan peristiwa penting yang dialami sendiri di lingkungan keluarga. 
� Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan: Membiasakan hidup  sehat (IPA). 
� Mengenal cara menjaga agar lingkungan tetap sehat. 
� Benda dan sifatnya: Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar. 
� Mendengarkan: Menyebutkan tokoh dalam cerita (BI). 
� Berbicara: Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun. 
� Membaca: Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
� Menulis: Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar. 
� Bilangan: Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan sampai 20 (Matematika). 
� Geometri & pengukuran: Menentukan waktu (pagi, siang, malam, dan jam (secara bulat). 
� Melafalkan agu anak-anak (Se-Bud & Keterampilan). 
� Menyanyikan lagu anak-anak secara individual, kelompok maupun klasikal. 
� Menanggapi rangsangan bunyi dengan gerakan spontan. 
� Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi 

dan percaya diri (Orjaskes). 
 

II.   INDIKATOR 
� Menyebutkan peristiwa yang pernah dialami (PKn). 
� Menceritakan peristiwa menyenangkan yang pernah dialami sendiri. 
� Menceritakan kembali hal-hal yang pernah dialami berdasarkan cerita orang tua atau orang lain.  
� Mengidentifikasi macam-macam alat transportasi (IPS). 
� Menceritakan pengalaman naik berbagai macam alat transportasi. 
� Membedakan berbagai macam alat transportasi.  
� Menjelaskan pentingnya alat transportasi. 
� Melakukan pengamatan objek tunggal berdasarkan ciri-ciri fisiknya (IPA). 
� Membedakan bentuk benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak.  
� Memperagakan cara menggerakkan benda.  
� Menjelaskan penyebab gerak.  
� Menunjukkan baterai, pegas/per, dorongan tangan dan magnet sebagai sumber energi gerak.  
� Mengisi kolom, memberi tanda sesuai dengan informasi yang didengarkan (BI). 
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan kalimat sederhana.  
� Membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar.  
� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyaknya (Mat). 
� Menuliskan bilangan dua angka dalam bentuk penjumlahan puluhan dan satuan.  
� Melakukan tepukan bervariasi (Se-Bud & Ketrmpl). 
� Memainkan alat musik sederhana.  
� Menyanyikan syair lagu dengan baik. 
� Berjalan dengan langkah pendek/panjang ke berbagai arah (Orjaskes). 
� Melangkah ke berbagai arah berirama.  
� Mengayunkan lengan ke berbagai arah berirama.  
� Melakukan kombinasi gerak langkah kaki dan lengan berirama.  

 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN KEGEMARANKU). 

 
2.   Kegiatan Inti  

1) Meminta siswa untuk mengamati gambar . 
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2) Menugaskan siswa membaca teks secara bergantian dengan suara nyaring, yang lain menyimak dan menunggu giliran 
jika sewaktu-waktu ditunjuk untuk meneruskan membaca wacana. 

3) Menceritakan makna  gambar dengan bahasa sendiri. 
4) Menugaskan siswa berkelompok dengan teman sebangku dan masing-masing kelompok ditugaskan untuk membahas 

peristiwa yang dialami dalam perjalanan dari rumah ke sekolah  
5) Semua siswa ditugaskan untuk menulis huruf P besar dan kecil,huruf sambung (Pp) dan huruf lepas (PKn, IPS, BI, IPA) 
6) Siswa ditugaskan untuk menceritakan pengalamannya dan menulis di bukunya masing-masing. 
7) Siswa diminta untuk mengamati gambar . 
8) Siswa diminta untuk membaca secara bergantian  
9) Siswa belajar menulis huruf W huruf sambung (Ww) dan huruf lepas (Ww). 
10) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif . 

 
3.   Kegiatan Akhir/Penutup 

� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar) 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 

 
IV.   ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar . 
� Lingkungan keluarga dan sekolah. 
� Buku Tematik 1 A (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama). 
� Kurikulum mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama). 

 
V.   PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses). 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan). 
� Penilaian Produk. 
� Penilaian Portofolio. 
� Penilaian Tertulis Obyektif. 
� Penilaian Tertulis Subyektif. 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses). 

 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 5, 6, 7, dan 8 
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TEMA  : AKU DAN KEGEMARANKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 4  kali pertemuan @ 5 JP/hari (4 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
� Melaksanakan tata tertib di rumah, di sekolah dan di masyarakat (PKn). 
� Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat.. 
� Menceritakan pengalaman diri (IPS). 
� Menceritakan peristiwa penting yang dialami sendiri di lingkungan keluarga. 
� Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan: Membiasakan hidup  sehat (IPA). 
� Mengenal cara menjaga agar lingkungan tetap sehat. 
� Benda dan sifatnya: Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar. 
� Mendengarkan: Menyebutkan tokoh dalam cerita (BI). 
� Berbicara: Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun. 
� Membaca: Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
� Menulis: Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar. 
� Bilangan: Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan sampai 20 (Matematika). 
� Geometri & pengukuran: Menentukan waktu (pagi, siapng, malam, dan jam (secara bulat). 
� Melafalkan agu anak-anak (Se-Bud & Keterampilan). 
� Menyanyikan lagu anak-anak secara individual, kelompok maupun klasikal. 
� Menanggapi rangsangan bunyi dengan gerakan spontan. 
� Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi 

dan percaya diri (Orjaskes). 
 

II.   INDIKATOR 
� Menyebutkan peristiwa yang pernah dialami (PKn). 
� Menceritakan peristiwa menyenangkan yang pernah dialami sendiri. 
� Menceritakan kembali hal-hal yang pernah dialami berdasarkan cerita orang tua atau orang lain.  
� Mengidentifikasi macam-macam alat transportasi (IPS). 
� Menceritakan pengalaman naik berbagai macam alat transportasi. 
� Membedakan berbagai macam alat transportasi.  
� Menjelaskan pentingnya alat transportasi. 
� Melakukan pengamatan objek tunggal berdasarkan ciri-ciri fisiknya (IPA). 
� Membedakan bentuk benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak.  
� Memperagakan cara menggerakkan benda.  
� Menjelaskan penyebab gerak.  
� Menunjukkan baterai, pegas/per, dorongan tangan dan magnet sebagai sumber energi gerak.  
� Mengisi kolom, memberi tanda sesuai dengan informasi yang didengarkan (BI). 
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan kalimat sederhana.  
� Membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar.  
� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyaknya (Mat). 
� Menuliskan bilangan dua angka dalam bentuk penjumlahan puluhan dan satuan.  
� Melakukan tepukan bervariasi (Se-Bud & Ketrmpl). 
� Memainkan alat musik sederhana.  
� Menyanyikan syair lagu dengan baik. 
� Berjalan dengan langkah pendek/panjang ke berbagai arah (Orjaskes). 
� Melangkah ke berbagai arah berirama.  
� Mengayunkan lengan ke berbagai arah berirama.  
� Melakukan kombinasi gerak langkah kaki dan lengan berirama.  

 
 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN KEGEMARANKU). 

 
2.   Kegiatan Inti  

1) Siswa membaca teks secara bergantian dan siswa yang lain menyimak. 
2) Siswa diajak berdialog, apa yang menyebabkan alat transportasi bisa bergerak.  
3) Bertanya jawab pada siswa: 
4) Meminta siswa bertanya pada orang tua tentang perkembangan pemakian bahan bakar: misal kayu bakar, minyak 

tanah,arang, batu bara, solar, bensin. 
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5) Siswa mencoba mengidentifikasi macam-macam sumber energi pada alat transportasi darat, air dan udara. (IPA, BI, PKn, 
IPS).  

6) Menugaskan siswa untuk berkelompok dengan teman sebangkunya.  
7) Tugaskan masing-masing kelompok untuk mengamati gambar dan mintalah mereka untuk mendiskusikan gambar tersebut. 
8) Siswa masih dalam kelompok teman sebangku ditugaskan untuk menggambar  secara mandiri. 
9) Secara acak tanyakan pendapat siswa, mintalah kelompok lain untuk menanggapi pendapat siswa tadi. 
10) Tanyakan bagaimana sikap siswa jika melihat teman sedang mencoret  coret tembok. 
11)  Ajak siswa untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan, (PKn&PS, BI, PA) 
12) Terakhir semua siswa diminta menyimak  dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif . 
 

3.   Kegiatan Akhir/Penutup 
� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

 
IV.   ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar . 
� Lingkungan keluarga dan sekolah. 
� Buku Tematik (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama). 
� Kurikulum mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama). 

 
V.   PENILAIAN 

� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
 
 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pertemuan 9, 10, 11, dan 12 
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TEMA  : AKU DAN KEGEMARANKU  
KELAS /SEMESTER  : 1 (satu)/ 1 (satu) 
WAKTU   : 4  kali pertemuan @ 5 JP/hari (4 hari) 

I.   KOMPETENSI DASAR 
� Melaksanakan tata tertib di rumah, di sekolah dan di masyarakat (PKn). 
� Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat.. 
� Menceritakan pengalaman diri (IPS). 
� Menceritakan peristiwa penting yang dialami sendiri di lingkungan keluarga. 
� Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan: Membiasakan hidup  sehat (IPA). 
� Mengenal cara menjaga agar lingkungan tetap sehat. 
� Benda dan sifatnya: Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar. 
� Mendengarkan: Menyebutkan tokoh dalam cerita (BI). 
� Berbicara: Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun. 
� Membaca: Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
� Menulis: Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar. 
� Bilangan: Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan sampai 20 (Matematika). 
� Geometri & pengukuran: Menentukan waktu (pagi, siapng, malam, dan jam (secara bulat). 
� Melafalkan agu anak-anak (Se-Bud & Keterampilan). 
� Menyanyikan lagu anak-anak secara individual, kelompok maupun klasikal. 
� Menanggapi rangsangan bunyi dengan gerakan spontan. 
� Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam permainan sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi 

dan percaya diri (Orjaskes). 
 

II.   INDIKATOR 
� Menyebutkan peristiwa yang pernah dialami (PKn). 
� Menceritakan peristiwa menyenangkan yang pernah dialami sendiri. 
� Menceritakan kembali hal-hal yang pernah dialami berdasarkan cerita orang tua atau orang lain.  
� Mengidentifikasi macam-macam alat transportasi (IPS). 
� Menceritakan pengalaman naik berbagai macam alat transportasi. 
� Membedakan berbagai macam alat transportasi.  
� Menjelaskan pentingnya alat transportasi. 
� Melakukan pengamatan objek tunggal berdasarkan ciri-ciri fisiknya (IPA). 
� Membedakan bentuk benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak.  
� Memperagakan cara menggerakkan benda.  
� Menjelaskan penyebab gerak.  
� Menunjukkan baterai, pegas/per, dorongan tangan dan magnet sebagai sumber energi gerak.  
� Mengisi kolom, memberi tanda sesuai dengan informasi yang didengarkan (BI). 
� Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan kalimat sederhana.  
� Membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar.  
� Menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf.  
� Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyaknya (Mat). 
� Menuliskan bilangan dua angka dalam bentuk penjumlahan puluhan dan satuan.  
� Melakukan tepukan bervariasi (Se-Bud & Ketrmpl). 
� Memainkan alat musik sederhana.  
� Menyanyikan syair lagu dengan baik. 
� Berjalan dengan langkah pendek/panjang ke berbagai arah (Orjaskes). 
� Melangkah ke berbagai arah berirama.  
� Mengayunkan lengan ke berbagai arah berirama.  
� Melakukan kombinasi gerak langkah kaki dan lengan berirama.  

 
 
III.   LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
.   Kegiatan Awal/Pendahuluan 
� Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
� Mengajak siswa menyanyikan lagu  sambil menggerakkan anggota badan sesuai dengan syair lagu (Orkes, Budaya-

Keterampilan). 
� Menginformasikan tema yang  akan dipelajari bersama (AKU DAN KEGEMARANKU). 

 
2.   Kegiatan Inti  

1) Siswa diminta untuk mengamati gambar . 
2) Semua siswa diminta untuk berkelompok dengan teman sebangkunya dan ditugaskan untuk membandingkan gambar 

tersebut, kemudian mintalah siswa untuk mendiskusikannya dengan teman sebangku.menunjuk beberapa siswa untuk 
menceritakan hasil pengamatannya. 
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3) ambil  barang yang berbentuk bulat dan satunya berntuk tidak bulat, doronglah!  Apa yang kamu rasakan! 
4) Mendiskusikan dengan teman mengapa benda yang berbentuk bola lebih mudah digulingkan? 
5) Menanyakan pengalaman siswa naik becak. Bagaimana sikap siswa jika jalannya naik? 
6) Apabila memungkinkan lakukan juga percobaan dengan menggunakan per dan magnet (IPA, PKn, IPS, BI, Orjas). 
7) Tanyakan pada siswa apakah mereka tahu yang namanya kereta api? Mungkin pernah melihat langsung, di TV, atau koran. 
8) Guru memberi contoh lagu yang dinyanyikan secara lembut dan secara keras (KERTAKES, BI, PKn&PS, PENJAS) 
9) Siswa ditugaskan untuk mengerjakan soal. 
10) Setelah selesai semua hasil pekerjaan dikumpulkan kepada guru untuk dinilai. 
11) Terakhir semua siswa diminta menyimak dan diharapkan semua siswa menerapkan perilaku-perilaku positif yang ada dalam 

petunjuk berbudi pekerti tersebut. 
 

3.   Kegiatan Akhir/Penutup 
� Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil klarifikasi. 
� Bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran (evaluasi hasil belajar). 
� Mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

 
IV.   ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

� Gambar-gambar. 
� Lingkungan keluarga dan sekolah. 
� Buku Tematik 1 A (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Budaya-Keterampilan, IPS dan Agama). 
� Kurikulum mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPA, Matematika, Orkes, Se-Bud-Keterampilan, IPS dan Agama). 
 

V.   PENILAIAN 
� Penilaian Lisan (dalam proses) 
� Penilaian Tingkah laku (Pengamatan) 
� Penilaian Produk 
� Penilaian Portofolio 
� Penilaian Tertulis Obyektif 
� Penilaian Tertulis Subyektif 
� Penilaian Unjuk Kerja (dalam proses) 

 
Mengetahui,      Guru Kelas 1 
 
 
Kepala Sekolah 

 

 
 
 
 


