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Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) merupakan 
rencana pembelajaran yang 
dikembangkan secara rinci 
mengacu pada silabus, buku 
teks pelajaran, dan buku 
panduan guru. 



 Panduan Teknis Penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) adalah panduan operasional 
dari Pedoman Umum Pembelajaran yang  diatur 
dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 
tentang Pembelajaran Kurikulum 2013.  

 

 Proses pembelajaran dirancang agar peserta  didik  
secara  aktif  mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan,  
pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  
akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 



1. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan 
kegiatan belajar peserta didik dalam upaya 
mencapai KD.  

2. Setiap guru pada satuan pendidikan 
berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan 
sistematis. 

3. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat 
dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 
lebih.  

4. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap 
pertemuan yang disesuaikan dengan 
penjadwalan di satuan pendidikan. 
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1 

•Memuat kompetensi dasar sikap spiritual, 
sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 

2 

•Satu RPP dilaksanakan dalam satu kali 
pertemuan 

3 

•Memperhatikan perbedaan individu peserta 
didik 

4 
•Berpusat pada peserta didik 

5 
•Berbasis konteks 



6 
•Berorientasi kekinian 

7 
•Mengembangkan kemandirian belajar 
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•Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 
pembelajaran 

9 

•Memiliki keterkaitan dan keterpaduan 
antarkompetensi dan atau antarmuatan 

10 

•Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi 



RPP sedikitnya mencakup: 

identitas sekolah/madrasah, Kelas/Semester, 
Tema dan subtema, pembelajaran ke-;  

alokasi waktu;  

KI, KD, indikator pencapaian 
kompetensi;  

Materi pembelajaran; 

Kegiatan pembelajaran; 

Penilaian; dan 

Media/alat, bahan, dan sumber belajar 
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2 

3 

4 
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Mengkaji silabus tematik 

Mengkaji buku guru 

Mengkaji buku siswa 

Mengembangkan kegiatan 
pembelajaran 

Penjabaran jenis penilaian 

Menentukan alokasi waktu 

Menentukan sumber belajar 
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 Indikator merupakan penanda pencapaian 

kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan 

perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

 

 Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik 

peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, 

potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja 

operasional yang terukur dan/atau dapat 

diobservasi.  

 

 Kata kerja operasional (KKO) Indikator dimulai dari 

tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke 

kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkrit ke abstrak 

(bukan sebaliknya). 

 Kata kerja operasional pada KD benar-benar 

terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi yang 

ada di kata kerja operasional indikator.  

    Merumuskan Indikator Pencapaian  

    Kompetensi 
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EVALUASI 

(C-6) 

 

Mengkritik 

Menilai 

Menafsirkan 

 

TAHAPAN RANAH  

KOGNITIF  

SINTESIS 

(C-5) 

 

Merangkai 

Merancang 

Mengatur 

 

ANALISIS 

(C-4) 

 

Memilah 

Membedakan 

Membagi 

PENERAPAN 

(C-3) 

 

Menghitung 

Membuktikan 

Menerapkan 

 

 

PEMAHAMAN 

(C-2) 

 

Menerangkan 

Menjelaskan 

 

PENGETAHUAN 

(C-1) 

 

Mengingat 

Menghafal 

Menyebut 
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TAHAPAN RANAH PSIKOMOTOR 

ARTIKULASI 
(P-4) 
 
Mempertajam 
Membentuk 

PENGALAMIAHAN 

(P-3) 
 
Mengalihkan 
Menggantikan 
Memutar 
 
 

MANIPULASI 
(P-2) 
 
Mengoreksi 
Merancang 
Memilah 
 

PENIRUAN 

(P-1) 

 
Mengaktifkan 
Menyesuaikan 
Menggabungkan 
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MENGHAYATI 

(A-5) 
 
Melayani 
Mempengaruhi 
 

MENGELOLA 
(A-4) 
 
Menganut 
Mengubah 
Menata 

MENILAI 

(A-3) 
 
Mengasumsikan 
Meyakini 
 
 

MENANGGAPI 
(A-2) 
 
Menjawab 
Membantu 
Mengajukan 

MENERIMA 

(A-1) 

 
Memilih 
Mengikuti 

TAHAPAN RANAH  
AFEKTIF 



 TEMA: Sayangi Hewan dan Tumbuhan di 
Seritar kita 

 
Bahasa Indonesia 

Matematika 

 Olahraga 

 SBK  

 



 BI: Gemar menggali informasi melalui membaca dan 
mendengarkan dari sumber lain berdasarkan rasa ingin 
tahu 

 Mat:Menemukan sifat-sifat operasi hitung bilangan asli 
melalui pengamatan pola penjumlahan dan perkalian  

 Penjas:Mempraktikkan kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor dan manipulatif yang dilandasi konsep gerak  
dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
permainan tradisional  

 SBK:Menunjukkan rasa ingin tahu untuk mengamati 
alam di lingkungan sekitar untuk mendapatkan ide 
dalam berkarya 

   

 

 

 

 



 Menunjukkan perilaku bersyukur atas 
anugerah Tuhan berupa hewan sebagai 
makhluk ciptaan-Nya. 

 Menunjukkan sikap tanggung jawab dengan 
cara merawat makhluk ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa. 

 Menjelaskan isi teks  
 Menulis Menulis pokok-pokok informasi yang 

diperoleh dari teks 
 Mempraktikkan teks yang berisi tentang cara 

merawat tumbuhan 
 
 



 Penilaian Sikap (KI-1 & KI-2), dilakukan 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan 
guru, selama 1 semester. 

 KD aspek sikap (KI-1 & KI-2) tidak dinilai 
pada setiap muatan pelajaran melainkan 
cukup dengan satu format penilaian saja. 

 Penilaian KI-3 dan KI-4: 
◦ Membuat Pemetaan KI dan KD 
◦ Menyusun kisi-kisi 
◦ Melakukan analisis (Ulangan Harian, UTS, dan UAS). 

 Memanfaatkan IT dalam penyusunan Laporan 
Hasil Pencapaian Kompetensi. 

PENILAIAN 



 

   Ketaatan beribadah 

 Berperilaku syukur 

 Berdoa sebelum dan sesudah 

   melakukan kegiatan 

Toleransi dalam beribadah 



 Jujur 
Disiplin 
 Tanggung jawab 
 Santun 
 Peduli 
 Percaya diri 
 Kerja  sama 
 Ketelitian 
 Ketekunan,  
Menghargai,... dan yang lain 



Menyusun RPP 
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Terima Kasih 
 
 
 
  


