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KATA PENGANTAR 

 

Kurikulum 2013 telah diimplementasikan mulai tahun 2013 yang 

dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2014 implementasikan kurikulum 

2013 dilaksanakan di semua sekolah, pada tahun 2015 implementasi kurikulum 

dilaksanakan pada 9,322 sekolah dasar di 444 kabupaten/kota seluruh 

Indonesia. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 ini, 

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar-Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menenga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan program 

pendampingan bagi guru di sekolah dasar agar memiliki pemanhaman, sikap 

dan ketrampilan yang sejalan dengan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannyam 

keberhasilan program pendampingan perlu di dukung oleh ketersediaan 

panduan yang secara teknis mampu mimbimbing dan mengarahkan guru 

melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 tersebut. 

Panduan teknis yang telah disusun adalah: 

1. Panduan Teknis Pendampingan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar 

2. Panduan Teknis Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Di Sekolah Dasar 

3. Panduan Teknis Pembelajaran di Sekolah Dasar 

4. Panduan Teknis Penilaian di Sekolah Dasar 

5. Panduan Teknis Pengisian Rapor dan Buku Induk di Sekolah Dasar 

6. Panduan Teknis Remedial Dan Pengayaan di Sekolah Dasar 

7. Panduan Teknis Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

8. Panduan Teknis Pelaksanaan Bimbingan Psiko-Edukatif di Sekolah Dasar 

9. Panduan Teknis Interaksi Sekolah Dengan Orangtua di Sekolah Dasar 

10. Panduan Teknis Pemanfaatan TIK Dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar 

11. Panduan Teknis Pengembangan Muatan Lokal di Sekolah Dasar 
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12. Panduan Teknis Menyusun Buku I – Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar 

Panduan Teknis ini di susun sebagai acuan bagi guru, Kepala Sekolah, 

Pengawas, para pembina pada Dinas Pendidikan, pemangku kepentingan, 

orangtua, serta masyarakat dalam melaksanakan, membina dan memfasilitasi 

kurikulum 2013 di SD. Sesuai dengan dinamika yang ada, upaya perbaikan 

panduan ini perlu dilakukan.   

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan panduan 

ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan 

pemikirannya. Semoga panduan ini dapat memberi manfaat dalam 

menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013 di SD.  

 

Jakarta,      Juli 2015 

Direktur Pembinaan SD 

 

 

 

Ibrahim Bafadal 

NIP. 19641228198701 1001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mulai tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah telah memberlakukan 

kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 2013. Implementasi 

kurikulum tersebut diatur dalam berbagai peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan.   

 

Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 SD dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas-kelas Sekolah dasar sesuai yang diharapkan 

pemerintah dan masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman para 

pemangku kepentingan, utamanya guru. Guru SD harus memiliki 

pemahaman, kesadaran, kemampuan, kreativitas, kesabaran dan keuletan. 

Beberapa faktor misalnya  kondisi  geografis,  jumlah  sekolah  dasar,  

jumlah  guru  Indonesia  yang sangat besar menyisakan masalah dalam 

memberikan sosialisasi dan pelatihan dan pendampingan pada pemahaman 

kurikulum secara utuh. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  103  Tahun 2014 Tentang 

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

 

Merujuk Permendikbud tersebut, maka  Direktorat  Pembinaan  Sekolah 

Dasar sebagai Direktorat Teknis menyusun panduan teknis sebagai petunjuk 

petunjuk teknis operasional pedoman umum pembelajaran yang memuat 

kerangka konseptual dan operasional strategi pembelajaran dan penilaian 

hasil belajar. 

 

Dalam Kurikulum 2013 SD  dilaksanakan pembelajaran tematik terpadu dan 

prosesnya dengan pendekatan saintifik. Penerapan pembelajaran tematik 
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terpadu dengan pendekatan saintifik membawa implikasi perubahan dalam 

pembelajaran di SD. Perubahan itu mengakibatkan perubahan buku siswa, 

buku guru, sistem penilaian, pelaksanaan program remedial dan pengayaan, 

dan sebagainya. Agar semua pemangku kepentingan pendidikan dasar 

memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanakan Kurikulum 2013 SD, 

maka dibutuhkan adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran yang bersifat 

teknis. 

 

B. Landasan Filosofis Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional. Kurikulum nasional merupakan 

kurikulum yang harus dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional suatu 

bangsa. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada  Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara”.   

 

Undang-undang ini dirumuskan dengan berlandaskan pada dasar falsafah 

negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu,  Pancasila sebagai filsafat bangsa 

dan negara Indonesia menjadi sumber utama dan penentu arah yang akan 

dicapai dalam kurikulum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus 

tumbuh dalam diri peserta didik. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan 

membawa amanah harus mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam 

jiwa peserta didik. Landasan filosofi pengembangan Kurikulum 2013 adalah 

berakar pada budaya lokal dan bangsa, pandangan filsafat 

eksperimentalisme, rekonstruksi sosial, pandangan filsafat esensialisme dan 

perenialisme, pandangan filsafat eksistensialisme, dan romantik naturalism.  
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Kurikulum berakar pada budaya lokal dan bangsa memiliki arti bahwa 

kurikulum harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar 

dari budaya setempat dan nasional tentang berbagai nilai yang penting. 

Kurikulum juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berpartisipasi dalam mengembangkan nilai-nilai budaya setempat dan 

nasional menjadi nilai budaya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

dan menjadi nilai yang dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan di masa 

depan.  

 

Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pandangan filsafat 

eksperimentalisme harus dapat mendekatkan pada hal-hal yang dipelajari di 

sekolah dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu segala 

sesuatu yang terjadi di masyarakat sebagai sumber  kurikulum. Filosofi 

rekonstruksi sosial memberi arah kepada kurikulum untuk menempatkan 

peserta didik sebagai subjek yang peduli pada lingkungan sosial, alam, dan 

lingkungan budaya. Kurikulum juga harus dapat menjadi sarana untuk 

mengembangkan potensi intelektual, berpikir rasional, dan kemampuan 

membangun masyarakat demokratis peserta didik menjadi suatu 

kemampuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kehidupan 

masyarakat yang lebih baik. Sesuai dengan pandangan filsafat esensialisme 

dan perenialisme, kurikulum harus menempatkan kemampuan intelektual 

dan berpikir rasional sebagai aspek penting yang harus menjadi kepedulian 

kurikulum untuk dikembangkan. Kurikulum harus dapat mewujudkan peserta 

didik menjadi manusia yang terdidik dan sekolah harus menjadi centre for 

excellence.  

 

Pandangan filsafat esensialisme dan perenialisme menuntut kurikulum 

mampu membentuk peserta didik menjadi manusia cerdas secara akademik 

dan memiliki kepedulian sosial. Pandangan filsafat eksistensialisme dan 

romantik naturalisme memberi arah dalam pengembangan kurikulum, 

sehingga kurikulum dapat mewujudkan peserta didik memiliki rasa 
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kemanusiaan yang tinggi, kemampuan berinteraksi dengan sesama dalam 

mengangkat harkat kemanusiaan, dan kebebasan berinisiatif serta berkreasi. 

Menurut pandangan filsafat ini, setiap individu peserta didik adalah unik, 

memiliki kebutuhan belajar yang unik, perlu mendapatkan perhatian secara 

individual, dan memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan mereka. 

Pada intinya kurikulum harus mampu mengembangkan seluruh potensi 

manusia yaitu menjadikan peserta didik sebagai  manusia seutuhnya. 

Manusia yang memiliki kekuatan yang berguna bagi dirinya masyarakat, 

bangsa, dan negara.  

 

C. Landasan Yuridis 

Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 20  Tahun  2003  tentang  

Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Bagian Kedua Pasal 7 ayat (1) Orang 

tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, (2) 

Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan 

dasar kepada anaknya. Amanat yang tertuang dalam undang-undang ini 

menunjukkan bahwa penyelenggara pendidikan, termasuk guru, 

berkewajiban untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang 

perkembangan yang telah dicapai anaknya. Hal ini juga sekaligus, 

menunjukkan bahwa orang tua pun berkewajiban untuk memberikan 

informasi berkenaan dengan kondisi anak kepada guru, agar guru dapat 

merancang program pembelajaran yang tepat  bagi  perkembangan  peserta  

didiknya.  Di  samping  itu,  untuk  memperkuat peran orang tua dalam 

mendidik anak-anaknya, antar-orang tua dapat juga melakukan komunikasi, 

baik tentang cara-cara efektif mendidik anak, maupun cara berperanserta 

dalam mendukung pendidikan anak di sekolahnya. Kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa sebagian besar orangtua belum memahami 

pembelajaran di SD. Oleh karena itu, perlu panduan teknis bagi orang tua 

peserta didik khususnya tentang pembelajaran di SD. 
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Permendikbud  Nomor  57  Tahun  2014  Tentang  Kurikulum SD/MI. 

Permendikbud ini memuat tentang: lampiran satu tentang kerangka dan 

struktur kurikulum SD/MI serta kompetensi dasar mata pelajaran, lampiran II 

memuat tentang silabus mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti 

serta silabus tematik terpadu SD/MI, dan lampiran III memuat tentang 

pedoman mata pelajaran SD/MI.  

 

Permendikbud Nomor 38 Th 2014 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku 

Panduan Guru SD.  

 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pendidikan 

Dasar dan Menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran 

dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan   

penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, 

proses,  dan hasil belajar secara utuh. Pelaksanaan pembelajaran juga 

melaksanakan program remedial dan program pengayaan.  Implementasi  

kurikulum  akan  sesuai  dengan  harapan  apabila  guru mampu  menyusun  

RPP  serta  melaksanakan  dan  memahami  konsep  penilaian autentik serta 

melaksanakannya. 

 

Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Pendidikan Dasar 

dan Menengah menyebutkan, bahwa “Sesuai dengan Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dari 

pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu”. Pelaksanaan 

Kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan melalui pembelajaran tematik 

terpadu dari Kelas I sampai Kelas VI. Sampai saat ini, pembelajaran 

tematik terpadu masih perlu disosialisasikan dan dilatihkan kepada seluruh   

guru   SD,   sehingga  semua  guru  SD  memiliki   pemahaman yang 

sama  tentang pembelajaran tematik terpadu dan dapat 

mengimplementasikan di sekolah. 
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D.  Tujuan dan Lingkup Panduan 

1. Tujuan panduan 

Tujuan panduan ini dimaksudkan untuk: 

a. Memfasilitasi  guru  secara  individual  dan  kelompok  dalam 

mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  tematik 

dan melaksanakan  pembelajaran tematik integratif. 

b. Memfasilitasi tenaga kependidikan (kepala  sekolah,  pengawas) dalam 

mengembangkan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP) 

tematik dan melaksanakan pembelajaran tematik integratif. 

 

2. Lingkup Panduan 

Lingkup Panduan Teknis Penyusunan RPP ini mencakup substansi 

sebagai berikut: 

a. Hakikat RPP; 

b. Prinsip Penyusunan RPP; 

c. Komponen dan Sistematika RPP; 

d. Proses Penyusunan RPP; 

e. Pihak yang Terlibat dalam Pengembangan RPP. 

 

E. Dasar Pemikiran 

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. 

Proses  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  diselenggarakan secara 
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interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif,  serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan  kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan 

pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran yang dirancang dalam 

bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengacu pada 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.   

 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar dilakukan  melalui  

pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari Kelas I  sampai Kelas 

VI. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan  pembelajaran 

yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari  berbagai mata pelajaran  

ke  dalam  berbagai tema.  

 

Dalam pelaksanaannya guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; 

2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis 

aneka sumber belajar; 

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah; 

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran  berbasis 

kompetensi; 

5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 

6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 

7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 

8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal  (hardskills) 

dan keterampilan mental (softskills); 

9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan 



 

8 

 Panduan Teknis Penyusunan 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Di Sekolah Dasar 

peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

10. Pembelajaran  yang  menerapkan  nilai-nilai  dengan  memberi 

 keteladanan (ing  ngarso  sung  tulodo), membangun kemauan  (ing  

madyo mangun  karso),  dan  mengembangkan  kreativitas  peserta didik 

dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); 

11. Pembelajaran berlangsung  di  rumah,  di  sekolah,  dan  di masyarakat; 

12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, 

siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas; 

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan 

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta 

didik. 

 

Panduan Teknis Penyusunan RPP bersifat panduan operasional dalam 

penyusunan dan penerapan di dalam pembelajaran. Panduan ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dan guru secara individual 

maupun kelompok dalam mewujudkan proses pembelajaran tematik 

integratif pada pencapaian tiga ranah secara utuh. 

 

Buku panduan ini berfungsi sebagai acuan guru dalam perencanaan 

pembelajaran yang meliputi penyusunan RPP, penyiapan media dan sumber 

belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Guru 

dapat mengembangkan, memperkaya dengan  contoh-contoh sesuai dengan 

kebutuhan sekolah.  
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BAB II 

PENGERTIAN DAN KOMPONEN RPP 

 

 

A. Pengertian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana 

pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, 

buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP paling sedikit memuat: 

(1) identitas sekolah/madrasah, Kelas/Semester, Tema dan subtema, 

pembelajaran ke-; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian 

kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) 

penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan sumber belajar. 

 

Setiap   guru   di   setiap   satuan   pendidikan   berkewajiban menyusun 

RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI. 

Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun 

pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran 

dilaksanakan. 

 

Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau 

berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi 

oleh kepala sekolah/madrasah.  

 

Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok 

antarsekolah atau antarwilayah, dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi 

oleh Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama setempat. 

 

B. Komponen dan Sistematika RPP 

Komponen-komponen RPP secara operasional diwujudkan dalam bentuk 

format berikut ini. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 

 

Sekolah              : 
Kelas/Semester :   
Tema   : 

Subtema          :  
Pembelajaran ke- : 

Alokasi waktu : 
 

Identitas dicuplik dari Permendikbud No 103 Tahun 
2014 dan disesuaikan dengan karakteristik 
pendekatan tematik terpadu di SD 

 
 

A. Kompetensi Inti (KI)  
 

Dicuplik dari Permendikbud Nomor 57 tahun 

2014 atau Buku guru  

 

B. Kompetensi Dasar  
1. KD pada KI-1 
2. KD pada KI-2 
3. KD pada KI-3 
4. KD pada KI-4 

 

 KD pada KI-1 dan KD pada KI-2 dipilih dari 

pemetaan KD KI-1 dan KD KI-2 pada awal 
subtema disesuaikan dengan KD-3 dan KD-4. 

 KD pada KI-3 dan KD pada KI-4 dicuplik dari 

pemetaan KD pada setiap pembelajaran 

 KD yang ada pada buku guru disesuaikan dengan 

KD pada Permendikbud Nomor 57 tahun 2014  

 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Indikator KD pada KI-1 
2. Indikator KD pada KI-2 
3. Indikator KD pada KI-3 
4. Indikator KD pada KI-4 

 

 Guru boleh memperkaya dengan konteks lokal, 

sedangkan indikator KD pada KI-1 dan KD pada 
KI-2 dikembangkan sendiri oleh guru dalam 

bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan 
sikap yang gejalanya dapat diamati. 

 Indikator KD pada KI-3 dan KD pada KI-4 

dicuplik dari buku guru dan bisa 
dirubah/disesuaikan atau dikembangkan oleh 

guru 
 

 

Dibuat setiap 1 pembelajaran (1 hari) 
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D. Tujuan Pembelajaran 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
E. Materi  Pembelajaran  

 

 Materi pelajaran dapat  berasal  dari  buku  siswa 
dan buku guru, sumber belajar lain berupa 

muatan lokal, materi kekinian, konteks 
pembelajaran dari lingkungan sekitar yang 
dikelompokkan menjadi materi untuk 

pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. 

 Materi pembelajaran pada RPP bisa memuat 

pokok-pokok materi pembelajaran. 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan 
motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik 
dalam proses pembelajaran. 

 

2. Kegiatan Inti: 

 Mengamati 

 Menanya 

 Mengumpulkan informasi/mencoba 

 Menalar/mengasosiasi 

 Mengomunikasikan  
  

 

 

 Tujuan pembelajaran ditambahkan pada 

komponen RPP Tematik Terpadu, karena berfungsi 

untuk memandu guru dalam mengaitkan berbagai 

konsep muatan mata pelajaran melalui berbagai 

aktivitas pembelajaran. 

 Tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Tujuan pembelajaran diupayakan memuat A 

(audience) yakni siswa, B (behavior) atau 

kemampuan yang akan dicapai, C (condition) atau 

aktivitas yang akan dilakukan, dan D (degree) atau 

tingkatan/perilaku yang diharapkan. 
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Pada kegiatan inti, kelima pengalaman belajar tidak 

harus berurutan d a n  t i d a k  harus muncul 

seluruhnya dalam satu pembelajaran tetapi dapat 

dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya, tergantung 

cakupan muatan pembelajaran. Setiap langkah 

pembelajaran dapat menggunakan berbagai metode dan 

teknik pembelajaran. 

Kegiatan Penutup 

Penutup merupakan kegiatan akhir pembelajaran berupa 

membuat rangkuman/simpulan, melakukan refleksi, 

melakukan penilaian dan merencanakan tindak lanjut 

pembelajaran. 

 

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan 

1. Teknik penilaian 

2. Instrumen penilaian 

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan Pembelajaran 

 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat 

2. Bahan 

3. Sumber Belajar 

 

 

Catatan: Komponen RPP tersebut di atas bersifat minimal, artinya setiap 

satuan pendidikan diberikan peluang untuk menambah komponen lain, 



 

13 

 Panduan Teknis Penyusunan 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Di Sekolah Dasar 

selama komponen tersebut memberikan kemudahan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

 

C. Prinsip-prinsip Penyusunan  RPP 

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah 

sebagai berikut. 

1. Setiap  RPP  harus secara  utuh  memuat  kompetensi  dasar sikap 

spiritual   (KD   dari   KI-1),   sosial   (KD   dari   KI-2), pengetahuan (KD 

dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4). 

2. Satu RPP dilaksanakan dalam satu kali pertemuan (satu hari). 

3. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, 

tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan 

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

4. Berpusat pada peserta didik. 

Proses   pembelajaran   dirancang   dengan   berpusat   pada peserta 

didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, 

kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik 

meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 

5. Berbasis konteks.  

Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai 

sumber belajar. 

6. Berorientasi kekinian. 

Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini. 

7. Mengembangkan kemandirian belajar. 

Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara 

mandiri. 
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8. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. 

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi. 

 

9. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau 

antarmuatan. 

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan  

antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu 

keutuhan pengalaman  belajar.  RPP  disusun dengan 

mengakomodasikan   pembelajaran   tematik,   keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi. 

 

D.  Langkah-langkah Penyusunan RPP 

Penyusunan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal 

tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu 

pada setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP dapat 

dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam Kelompok 

Kerja Guru (KKG) di gugus sekolah, di bawah koordinasi dan supervisi oleh 

pengawas atau dinas pendidikan. Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar (SD) 

menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dari kelas I sampai 

kelas VI. Penyusunan RPP  disusun  dengan mengakomodasikan  

pembelajaran  tematik atau disebut dengan RPP Tematik Terpadu.  

 

RPP tematik dalam implementasi Kurikulum 2013 merupakan rencana 

pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu 

tema dengan tahapan sebagai berikut. 
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1. Mengkaji Silabus Tematik 

Secara umum, untuk setiap pembelajaran pada setiap silabus mencakup 

4 kompetensi inti (KI) sesuai dengan aspek kompetensi inti yaitu: KI-1 

(sikap spiritual), KI-2 (sikap sosial), KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 

(keterampilan). Untuk mencapai 4 KI tersebut, di dalam silabus 

dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran 

berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran. Kegiatan peserta 

didik ini merupakan rincian dari pendekatan saintifik, yakni: mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. 

Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk 

langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang 

membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga 

meliputi perumusan indikator pencapaian KD pada KI-1; KI-2; KI-3, dan KI-

4 dan penilaiannya. 

 

Pada kurikulum 2013, silabus telah dikembangkan di tingkat nasional ke 

dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan ke 

dalam bentuk proses pembelajaran. 

 

2. Mengkaji Buku Guru 

Buku guru berisi tentang: 

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Inti (KI). 

b. Ruang lingkup pembelajaran untuk satu subtema yang terdiri dari 6 

pembelajaran. 

c. Pemetaan KD KI-1 dan KI-2 serta KD KI-3 dan KI-4 untuk satu subtema 

d. Pemetaan KD  KD KI-3 dan KI-4 untuk satu pembelajaran 

e. Pemetaan indikator pembelajaran untuk setiap pembelajaran. 

f. Refleksi, pengayaan, dan remedial 

g. Pendampingan bersama orangtua. 
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3. Mengkaji Buku Siswa 

Buku siswa pembelajaran tematik terpadu untuk peserta didik disusun 

mengacu pada kompetensi dasar mata pelajaran yang termuat di dalam 

Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang Kurikulum SD. Buku siswa 

memuat rencana pembelajaran berbasis aktivitas. Di dalamnya memuat 

urutan pembelajaran yang dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang 

harus dilakukan peserta didik. Buku ini mengarahkan aktivitas yang harus 

dilakukan peserta didik bersama guru untuk mencapai kompetensi 

tertentu, bukan buku yang materinya dibaca, diisi, atau dihafal. 

 

Buku siswa merupakan buku bacaan sekaligus buku aktivitas yang 

akan memudahkan para peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Buku siswa dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi dan 

penggunaan sebagaimana dituangkan dalam Buku Guru. Kegiatan 

pembelajaran yang ada di buku siswa lebih merupakan contoh kegiatan 

yang dapat dipilih guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi tertentu. Guru diharapkan mampu 

mengembangkan ide-ide kreatif lebih lanjut dengan memanfaatkan 

alternatif-alternatif kegiatan yang sesuai dengan konteks lokal, atau 

mengembangkan ide-ide pembelajaran sendiri. 

 

4. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta 

didik, peserta didik dengan guru, peserta didik dengan lingkungan, dan 

dengan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. 

Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan 

strategi pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. 

Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai 

peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan 

kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada 

para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses 

pembelajaran secara profesional.  

2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang 

dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti 

pada silabus.  

3) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario 

langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar.  

 

Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan: (a) Pendahuluan, (b) Inti, 

dan (c) Penutup.  

 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan 

pendahuluan adalah: 

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran;  

2) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual; 

3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 

dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari;  

4) Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas 

yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai; 

5) Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan atau tugas. 

6) Menyampaikan aspek yang akan dinilai selama proses pembelajaran 

 

Kegiatan Pendahuluan bisa dilakukan dengan: 
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 Menyanyikan lagu yang sesuai dengan subtema yang 

disampaikan, misalnya: untuk kelas VI pada Tema 1 Subtema ke-

1, Pembelajaran ke-1: Lagu Bunga Nusa Indah. 

 Menampilkan slide animasi atau video.  

 Menunjukkan benda yang menarik, dll 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ eksperimen, 

mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan. Pengalaman belajar 

tersebut tidak harus berurutan dan tidak harus mencakup semua 

pengalaman belajar dalam satu proses pembelajaran. 

 

1) Mengamati  

 Dalam kegiatan mengamati, guru memberi kesempatan seluas-

luasnya pada peserta didik untuk melibatkan semua panca indera 

(mata, hidung, telinga, lidah, kulit). Dengan demikian kegiatan 

mengamati bisa melalui membaca, mendengar, menyimak, melihat, 

merasa, meraba, dan membaui (tanpa atau dengan alat). 

2) Menanya  

 Dalam kegiatan menanya guru mendorong peserta didik untuk 

bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. 

Bagi peserta didik yang belum mampu mengajukan pertanyaan guru 

membimbing agar peserta didik mampu melakukannya secara 

mandiri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa bersifat faktual, 

Catatan: Dalam Pendahuluan yang perlu diingat adalah 

waktu tidak terlalu lama, tetapi bisa mengarahkan peserta 

didik kepada materi yang akan dipelajari atau menyiapkan 

peserta didik untuk belajar dengan suasana yang 

menyenangkan. 
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hipotetik yang terkait dengan hasil pengamatan terhadap objek 

konkrit sampai abstrak yang berkenaan dengan fakta, konsep, 

prosedur, dan generalisasi. Kegiatan mengajukan pertanyaan perlu 

dilakukan terus-menerus agar peserta didik terlatih dalam 

mengajukan pertanyaan, sehingga rasa ingin tahu berkembang. 

Melalui kegiatan mengajukan pertanyaan peserta didik dapat 

memperoleh informasi lebih lanjut dari beragam sumber, baik dari 

guru, anak maupun sumber lainnya. 

3) Mengumpulkan Informasi/eksperimen/mencoba 

Dalam kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik menggali 

dari berbagai sumber belajar, misalnya dengan membaca buku yang 

lebih banyak, memerhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti 

atau bahkan melakukan eksperimen untuk dijadikan sebagai bahan 

berpikir kritis dalam menggali berbagai sumber belajar. 

4) Mengolah informasi/mengasosiasi/menalar 

 Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh, peserta didik dapat 

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi, dan mengambil berbagai 

kesimpulan. 

5) Mengomunikasikan 

 Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan/ 

mempresentasikan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh 

peserta didik. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh 

guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik 

tersebut. 

 

c. Kegiatan Penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik atau peserta didik 

sendiri: 

1) Membuat rangkuman/simpulan hasil kegiatan. 
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2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, dan layanan konseling.  

5) Memberikan tugas baik secara individual maupun kelompok. 

6) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

5. Penjabaran Jenis Penilaian  

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. 

Data ini akan menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan 

keputusan.  

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai 

berikut. 

a. Mengetahui   tingkat   penguasaan   kompetensi   dalam   sikap, 

pengetahuan, dan  keterampilan yang sudah dan belum dikuasai 

seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam 

pembelajaran remedi dan program pengayaan. 

b. Penilaian sikap yang dilakukan harian adalah catatan hasil 

pengamatan (observasi dan jurnal). Sedangkan penilaian diri dan 

penilaian antarteman bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu, dan 

berfungsi sebagai verifikasi/validasi data hasil pengamatan. 

b. Penilaian   menggunakan   acuan  k riteria   yang   merupakan 

penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian 

kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu 

penilaian baik  yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik 

tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya (tidak 

menggunakan ranking), namun dibandingkan dengan penguasaan 
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kompetensi yang dipersyaratkan. 

b. Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan 

mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu 

kegiatan penilaian  (bukan di akhir semester) baik secara individual, 

kelompok, maupun klasikal. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi 

program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia, baik secara 

individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan 

pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang telah dipelajari. 

c. Acuan kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk 

pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan. 

  

6. Menentukan Alokasi Waktu  

RPP dibuat per-kegiatan pertemuan tatap muka untuk satu hari 

pembelajaran. Untuk SD menggunakan waktu 35 menit/jam pelajaran. 

Durasi waktu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan satuan 

pendidikan. 

 

7. Menentukan Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, 

narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. 

 

E. Pihak yang Terlibat dalam Pengembangan RPP 

 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran antara lain:  

1. Peserta didik; 

2. Pendidik; 

3. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan;  

4. Pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah); dan 

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Kementerian Agama di 

Kabupaten/Kota. 
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BAB III 

CONTOH-CONTOH  RPP 

 

Contoh-contoh RPP yang dikembangkan dalam buku ini mengacu pada format 

sesuai dengan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta disesuaikan dengan 

karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu Sekolah Dasar. Dalam panduan ini 

diberikan contoh-contoh RPP yang dikembangkan sesuai dengan Buku Guru 

dan Buku Siswa. Guru dapat mengembangkan dan menyempurnakan model 

yang ada sebagai alternatif yang dapat dipilih guru.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TEMATIK TERPADU  

 

 

SD : SD Ramah Anak 

Kelas/Semester : III/1 

Tema : 1. Perkembangbiakan hewan 

dan Tumbuhan 

Subtema : 1.  Perkembangbiakan dan Daur 

Hidup Hewan 

Pembelajaran Ke- : 1 

Alokasi Waktu : 6 JP 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

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

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 
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1.2 Meresapi keagungan Tuhan Yang Maha Esa atas penciptaan makhluk 

hidup, hidup sehat, benda dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi 

dan alam semesta.  

2.2  Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab untuk hidup sehat serta 

merawat hewan dan tumbuhan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

dan/ atau bahasa daerah. 

3.2   Menguraikan teks arahan/petunjuk tentang perawatan hewan dan 

tumbuhan, serta daur hidup hewan dan pengembangbiakan tanaman 

dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 

pemahaman.  

4.2  Menerangkan dan mempraktikkan teks arahan/petunjuk tentang 

perawatan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan dan 

pengembangbiakan tanaman secara mandiri dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu penyajian.  

 

Matematika 

1.1  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2.1   Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, 

peduli, disiplin waktu serta tidak mudah menyerah dalam mengerjakan 

tugas.  

3.1 Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan asli melalui pengamatan 

pola penjumlahan dan perkalian.  

4.2   Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 

memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata 

sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian bilangan bulat, waktu, panjang, berat benda, dan 

uang, serta memeriksa kebenaran jawabnya. 
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SBdP 

1.1 Memuji keunikan kemampuan manusia dalam berkarya seni dan 

berkreativitas sebagai anugerah Tuhan.  

2.3  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, dan kepedulian terhadap alam 

sekitar melalui karya seni. 

3.1 Mengenal karya seni gaya dekoratif. 

4.1   Menggambar dekoratif dengan mengolah perpaduan garis, warna, 

bentuk, dan tekstur berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan 

sekitar. 

  

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

1.2.1 Menunjukkan perilaku bersyukur atas anugerah Tuhan berupa hewan 

sebagai makhluk ciptaan-Nya. 

2.2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab dengan cara merawat makhluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

3.2.1 Mengidentifikasi isi teks tentang petunjuk cara perkembangbiakan 

hewan.  

3.2.2 Menjelaskan cara perkembangbiakan sesuai teks yang dibaca 

melalui kegiatan menjawab pertanyaan.  

4.2.1  Menuliskan tahapan perkembangbiakan hewan.  

4.2.2 Menceritakan hasil diskusi tentang cara perkembangbiakan hewan. 

 

 

Matematika 

1.1.1   Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 

2.1.1   Menunjukkan sikap teliti dalam mengerjakan tugas. 

3.1.1 Membaca dan menuliskan bilangan 1.000-10.000 secara panjang 

(ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan)  

4.2.1 Merumuskan cara membaca lambang bilangan 1.000-10.000.  
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SBdP 

1.1.1  Menunjukkan perilaku bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan 

manusia dalam berkarya seni. 

2.3.1  Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam berkarya seni. 

3.1.1  Menjelaskan cara membuat karya seni dekoratif.  

4.1.1  Menjiplak untuk membuat pola gambar dekoratif buatan sendiri di 

atas media kertas.  

4.1.2  Mewarnai pola gambar dekoratif buatan sendiri.  

  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan diberikan teks, siswa dapat  menjelaskan cara 

perkembangbiakan hewan. 

2. Dengan diberikan gambar tahapan perkembanganbiakan ayam, siswa 

dapat menuliskan tahapan perkembangbiakan ayam dengan teliti. 

3. Melalui diskusi siswa dapat membedakan ciri-ciri induk dan anak ayam 

dengan teliti. 

4. Dengan diberikan teks tentang hasil peternakan ayam, siswa dapat 

merumuskan cara membaca lambang bilangan 1.000 – 10.000 dengan 

teliti.  

5. Dengan diberikan contoh gambar dekoratif hiasan hewan, siswa dapat 

membuat karya seni dengan penuh tanggung jawab. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Macam dan tahapan perkembangbiakan ayam 

2. Nama dan lambang bilangan 

3. Cara membuat pola dan mewarnai gambar dekoratif 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Pembelajaran dibuka dengan guru memberi 

salam, menyapa dan mengajak semua peserta 

didik berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing dengan khidmat. 

2. Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran 

peserta didik dan mengisi lembar kehadiran.  

3. Mengondisikan peserta didik sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran dengan memeriksa 

kerapihan, posisi dan tempat duduk yang 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

4. Guru menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dengan mengajak siswa 

bernyanyi sambil bergerak dengan lagu “Ayam 

Berkotek”. (lagu disesuaikan dengan tema dan 

konteks daerah) 

5. Guru melakukan tanya jawab tentang 

pengalaman belajar peserta didik yang 

berhubungan dengan perkembangbiakan dan 

daur hidup hewan. 

6. Guru menyampaikan kompetensi dasar, tujuan 

yang akan dicapai dan manfaat mempelajari 

perkembangbiakan dan daur hidup hewan. 

7. Guru menyampaikan secara garis besar materi 

pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu 

mengenai macam dan tahapan 

perkembangbiakan ayam, nama dan lambang 

bilangan serta membuat pola dan mewarnai 

gambar dekoratif. 

8. Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan, diantaranya membaca nyaring, 

menyaksikan tayangan*) tentang tahapan 

perkembangbiakan ayam, diskusi dan 

membuat karya berupa gambar dekoratif. *) 

disesuaikan dengan konteks daerah, kondisi 

dan kemampuan satuan pendidikan atau bisa 

20 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

diganti dengan gambar sesuai tema.  

9. Guru menyampaikan ke peserta didik bahwa  

selama pembelajaran berlangsung akan dinilai 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Kegiatan Inti 1. Peserta didik mengamati gambar berbagai 

jenis hewan dan mengidentifikasi nama hewan 

yang ada dalam gambar tersebut. 

2. Guru memberikan pertanyaan stimulan 

mengenai pengalaman peserta didik melihat 

hewan pada gambar tersebut. 

3. Beberapa perwakilan siswa secara bergilir 

membaca nyaring teks tentang berbagai cara 

perkembangbiakan hewan, siswa yang lain 

menyimak.  

4. Siswa diberi kesempatan bertanya mengenai 

isi teks. 

5. Peserta didik berdiskusi dan menjawab 

pertanyaan sesuai teks yang telah dibacanya. 

6. Peserta didik mengamati hewan*) yang ada di 

sekitar sekolah. *) Hewan yang diamati 

disesuaikan dengan konteks daerah dan 

lingkungan sekolah atau bisa diganti dengan 

mengamati gambar) 

7. Peserta didik mengidentifikasi dan menuliskan 

nama-nama hewan tersebut.  

8. Peserta didik berdiskusi untuk 

mengelompokkan hewan berdasarkan cara 

berkembang biak. Hasil diskusi dituliskan pada 

buku masing-masing.  

9. Peserta didik menyimak tayangan*) tentang 

tahapan perkembangbiakan ayam. *) 

Tayangan disesuaikan dengan konteks 

daerah, kondisi dan kemampuan satuan 

pendidikan atau bisa diganti dengan gambar. 

165 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

10. Peserta didik berdiskusi tentang tahapan pada 

perkembangbiakan ayam. 

11. Peserta didik mengamati perubahan pada 

setiap tahapan. (perubahan yang diamati 

meliputi perubahan bentuk, warna, ukuran, 

pertambahan bulu ayam, dan hal lainnya yang 

bisa diamati). 

12. Peserta didik  menuliskan tahapan dan ciri-ciri 

di setiap tahapan perkembangbiakan ayam di 

buku siswa. 

13. Guru berkeliling mengamati peserta didik 

sambil memotivasi dan mengarahkan peserta 

didik untuk memperhatikan kaidah penulisan 

seperti penggunaan huruf kapital dan tanda 

baca yang benar. 

14. Peserta didik diminta untuk membentuk 

kelompok yang terdiri dari 5 orang.  

15. Alternatif pengelompokan bisa menggunakan 

nama-nama hewan. Guru menunjuk siswa 

secara berurutan sambil menyebutkan 5-6 

nama hewan secara berulang. Selanjutnya, 

siswa dengan nama hewan yang sama 

berkumpul membentuk satu kelompok. 

16. Peserta didik secara berkelompok mencari 

beberapa contoh: 

-  induk dan anak hewan yang memiliki rupa 

dan bentuk yang sama.  

-  induk dan anak hewan yang memiliki rupa 

dan bentuk yang berbeda. 

-  berapa lama perbedaan itu terjadi pada 

tahapan perkembangan. 

17. Peserta didik menuliskan hasil diskusi di buku 

masing-masing. 

18. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

diskusi kelompoknya dan teman kelompok 

yang lain memeriksa dan membandingkan 

dengan hasil data kelompoknya. 

19. Peserta didik membaca informasi tentang 

adanya perbedaan sebutan untuk induk dan 

anak hewan pada suatu daerah.  

20. Peserta didik mencari tahu tentang manfaat 

dan pentingnya keberadaan hewan. Salah 

satu manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Untuk memenuhi kebutuhan 

manusia yang sangat banyak, maka perlu 

hewan dalam jumlah yang banyak. Sementara 

itu, kemampuan hewan berkembang biak 

sangat berbeda-beda. Untuk menghasilkan 

hewan yang banyak dalam waktu cepat, 

manusia biasanya membuat sebuah 

peternakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia akan daging, telur atau hasil ternak 

lainnya.  

21. Peserta didik berlatih menghitung jumlah 

ternak atau telur yang dihasilkan pada sebuah 

peternakan yang melibatkan bilangan ribuan, 

sebagai contoh sebuah peternakan yang 

dapat menghasilkan telur sebanyak 1.250 butir 

perminggu.  

22. Peserta didik menjawab pertanyaan guru 

dengan cara menyebut lambang bilangan 

1.250 menggunakan teknik nilai tempat 

bilangan.  

23. Peserta didik berlatih membaca lambang 

bilangan (misal: 1.250 dibaca seribu dua ratus 

lima puluh).  

24. Peserta didik berlatih menuliskan nama dan 

lambang bilangan sesuai contoh. 

25. Peserta didik berlatih menemukan cara yang 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

paling mudah dalam membaca lambang 

bilangan ribuan. Lalu menuliskan pada tempat 

yang tersedia.  

26. Peserta didik mengamati berbagai benda yang 

memiliki motif hewan yang ada di sekitar.  

27. Peserta didik mengamati berbagai jenis 

gambar dekoratif dengan motif hewan.  

28. Peserta didik menggambar dekoratif hewan, 

menggambar hewan yang disederhanakan 

tanpa meninggalkan gaya aslinya  dari 

majalah bekas atau surat kabar.  

29. Peserta didik menjiplak  hewan dari majalah 

bekas atau surat kabar dan menggunting hasil 

jiplakannya sehingga menjadi sebuah pola. 

Siswa menggunakan pola tersebut untuk alat 

bantu menggambar hewan.  

30. Peserta didik memberi hiasan sesuai 

imajinasinya. 

31. Peserta didik berlatih menggambar langsung 

bentuk hewan tanpa kegiatan menjiplak.  

32. Peserta didik menceritakan hasil karya melalui 

kegiatan menulis. Cerita berisi gambaran 

tentang gambar yang dibuat, alasan memilih 

gambar tersebut, dan hal lainnya yang ingin 

diceritakan.  

33. Peserta didik bercerita secara bergantian. 

Cerita bisa berdasarkan daftar pertanyaan 

yang ada pada buku. 

34. Peserta didik memajang karyanya dan 

melakukan kegiatan kunjung karya.  

35. Guru memberikan penguatan hasil kerja 

peserta didik.  

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru meminta peserta didik merapikan 

pekerjaannya, dan menanyakan apakah 

25 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

peserta didik puas dengan pekerjaannya. 

2. Peserta didik dibimbing untuk menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, 

yaitu tentang:  

 Cara berkembangbiak hewan. 

 Manfaat adanya proses perkembangbiakan 

hewan adalah menjaga kelangsungan 

hewan tersebut dan juga bermanfaat dalam 

pemenuhan kebutuhan manusia.  

 Cara membuat karya seni dekoratif 

 Ketelitian dan kerapian dalam membuat 

karya dekoratif. 

3. Dengan arahan guru, peserta didik melakukan 

refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan. 

4. Mengajak semua peserta didik berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) 

5. Guru mengamati sikap peserta didik ketika 

berdoa (sikap duduk, cara membaca, cara 

melafalkan doa, dsb.) 

6. Apabila ada peserta didik yang kurang benar 

dan kurang sempurna dalam berdo’a, maka 

setelah selesai kegiatan berdo’a, langsung 

diberi nasehat agar besok kalau berdoa lebih 

disempurnakan. 

 

 

G. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap: Observasi  

b. Pengetahuan: Tes tulis 

c. Keterampilan: Daftar periksa 
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2. Instrumen Penilaian 

1. Penilaian Sikap  

 

No 
 

Nama 

Perubahan Tingkah Laku 

Tanggung 

jawab 
Teliti 

K C B 
S

B 
K C B 

S

B 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.          

2.          

3.          

 

 

 

Rubrik Penilaian sikap 

 

Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang 

Tanggung 

jawab 

Memenuhi 

kriteria: 

1. Menyelesaikan 

tugas tepat 

waktu 

2. Mengerjakan 

tugas sesuai 

petunjuk 

3. Mengisi semua 

lembar 

kegiatan 

1.  

Terpenuhi 

2 kriteria 

Terpenuhi 

1 kriteria 

Tidak 

terpenuhi 

semua 

kriteria 

Teliti  Memenuhi 

kriteria: 

Terpenuhi 

2 kriteria 

Terpenuhi 

1 kriteria 

Tidak 

terpenuhi 
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1. Mampu 

menandai 

gambar sesuai 

perintah 

2. Tidak 

melakukan 

kesalahan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

3. Detail dalam 

mengerjakan 

tugas/membua

t karya  

2.  

semua 

kriteria 

 

2. Penilaian Pengetahuan: tertulis  

a. Mengidentifikasi Cara Perkembangbiakan Hewan  

Soal: 

Amatilah gambar berbagai hewan di bawah ini! 

 

1) Lingkarilah gambar hewan yang berkembangbiak dengan cara 

bertelur!  

2) Berilah tanda V pada hewan yang berkembangbiak dengan 

cara beranak! 
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3) Isilah tabel dengan nama-nama hewan sesuai dengan cara 

perkembangbiakannya pada kolom berikut! 

 

Hewan yang berkembangbiak 

dengan bertelur 

Hewan yang berkembangbiak 

dengan beranak 

  

  

  

  

 

b. Menulis Lambang Bilangan sesuai Nilai Tempat 

   Soal: 

Tuliskan lambang bilangan berikut sesuai dengan nilai tempatnya! 

1). 1.287 = .... 

2). 2.765 = .... 

3). 3.974 = .... 

4). 4.539 = .... 

5). 5.946 = .... 

 

c. Menjelaskan cara membuat karya seni dekoratif  

Soal:  

Jelaskan langkah-langkah membuat karya seni dekoratif! 

 

3. Penilaian Keterampilan 

a. Rubrik Menulis Petunjuk Tahapan Perkembangbiakan Ayam 

N

o 
Kriteria 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

1 Penggunaa

n huruf 

besar dan 

tanda baca 

Menggunaka

n huruf besar 

di awal 

kalimat dan 

Terdapat 

1-2 

kesalahan 

dalam 

Terdapat 

lebih dari 2 

kesalahan 

dalam 

Tidak 

satupun 

yang 

mengguna-
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N

o 
Kriteria 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

nama orang, 

serta 

menggunaka

n tanda titik 

di akhir 

kalimat. 

mengguna

- kan huruf 

besar dan 

tanda titik 

mengguna

-kan huruf 

besar dan 

tanda titik 

kan huruf 

besar dan 

tanda titik 

2 Kesesuaian 

isi laporan 

yang ditulis 

Seluruh isi 

teks yang 

ditulis sesuai 

dengan isi 

laporan yang 

diminta 

Setengah 

atau lebih 

isi teks 

yang ditulis 

sesuai 

dengan isi 

laporan 

yang 

diminta 

Kurang 

dari 

setengah 

isi teks 

yang ditulis 

sesuai 

dengan isi 

laporan 

yang 

diminta 

Semua isi 

teks belum 

sesuai 

3 Penulisan Penulisan 

kata sudah 

tepat 

Terdapat 

1-2 kata 

yang 

kurang 

tepat 

dalam 

penulisan 

Lebih dari 

2 kata 

yang 

kurang 

tepat 

dalam 

penulisan 

Semua kata 

belum tepat 

dalam 

penulisan 

4 Penggunaa

n kalimat 

yang efektif 

Semua kata 

menggunaka

n kalimat 

yang efektif 

Terdapat 

1-2 kalimat 

yang 

mengguna

kan 

kalimat 

kurang 

efektif 

Terdapat  

lebih dari 2 

kalimat 

yang 

mengguna

kan 

kalimat 

kurang 

efektif 

Semua 

kalimat 

yang 

menggunak

an kalimat 

kurang 

efektif 

 

 

b. Rubrik Membuat Gambar Dekoratif 

No Kriteria Sangat Baik Baik Cukup Kurang 
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4 3 2 1 

1 Hasil 

guntingan 

Semua bagian 

bentuk gambar 

utuh 

Ada satu atau 

dua bagian 

gambar yang 

tidak utuh 

Lebih dari 

dua 

bagian 

gambar 

yang tidak 

utuh 

Belum 

mampu 

menggun

ting 

2 Hasil 

menempel 

Gambar 

menempel 

dengan baik, 

tidak ada 

bagian yang 

terbuka dan 

tidak ada sisa 

lem yang 

tercecer 

Hanya dua 

kriteria yang 

terpenuhi 

Hanya 

satu 

kriteria 

yang 

terpenuhi 

Belum 

mampu 

menem-

pel 

3 Variasi 

hewan yang 

dibuat 

Membuat lebih 

dari tiga jenis 

pola 

hewan/tiga 

ukuran hewan 

yang sejenis 

Membuat dua 

sampai tiga 

jenis pola 

hewan/dua 

sampai tiga 

ukuran hewan 

yang sejenis 

Membuat 

hanya 

satu jenis 

pola 

hewan/sat

u ukuran 

hewan. 

Belum 

mampu 

membuat 

pola 

 

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

 

Refleksi 

a. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________ 

 

b. Peserta didik yang perlu mendapat perhatian khusus 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________ 
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c. Hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________ 

 

d. Hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________ 

 

Remedial 

a. Mengulang konsep nilai dan tempat bilangan 1.000 sampai dengan 

10.000 bagi peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang 

ditetapkan. 

b. Memberikan perbaikan bagi peserta didik yang belum mampu dan 

menulis lambang bilangan 1.000 sampai dengan 10.000. 

c. Memberikan perbaikan bagi peserta didik yang belum mampu 

berkreasi membuat gambar dekoratif. 

 

Pengayaan 

a. Memberi kegiatan pengayaan-pengayaan bagi peserta didik yang 

melebihi target pencapaian konsep nilai dan tempat bilangan 1.000 

sampai dengan 10.000 dan tahapan perkembangbiakan ayam. 

b. Jika peserta didik sudah lancar membaca dan menulis lambang 

bilangan serta tahapan perkembangbiakan ayam, maka diberikan 

latihan lanjutan dengan bilangan dan hewan lainnya. 

c. Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik. 

 

H. Media, Alat, dan Sumber Pelajaran 

 Hewan di lingkungan sekitar. 
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 Gambar berbagai hewan yang mencakup induk serta anaknya. 

 Pola gambar hewan untuk dijiplak. 

 Alat mewarnai. 

 Karton. 

 Gunting. 

 Buku Guru dan Buku Siswa. 

 

Mengetahui         ________, ____________, 20 

Kepala Sekolah,          Guru Kelas III, 

    

  

__________________________               

_________________________ 

NIP.           NIP.  

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TEMATIK TERPADU  

 

SD    : SD Ramah Anak   

Kelas/Semester   : VI/ 1 

Tema    : 1. Selamatkan mahkluk hidup 

Subtema    : 1. Tumbuhan Sumber Kehidupan 

Pembelajaran ke-  : 1 

Alokasi Waktu    :1 x Pertemuan (6 x 35 menit) 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1.  Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
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2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan 

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

tetangganya serta cinta tanah air. 

3.  Memahami pengetahuan faktual   dan konseptual dengan cara 

mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

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

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4.  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang 

jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

5. DOMAIN SD/MI 

B. Kompetensi Dasar  

Bahasa Indonesia 

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan yang Maha Esa atas keberadaan 

ciri khusus makhluk hidup, hantaran panas, energi listrik dan 

perubahannya, serta tata surya. 

2.1 Memiliki kepedulian dan tanggung jawab tentang ciri khusus makhluk 

hidup dan lingkungan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

 3.1 Menggali informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus 

makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan dengan 

bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah kosakata  baku. 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan investigasi tentang 

ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan 

secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosa kata baku. 

 

Matematika 
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1.1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, 

peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah serta bertanggungjawab 

dalam mengerjakan tugas. 

3.1 Memahami operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan 

(pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen). 

4.1 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matema-tika, dan 

memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata 

sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung, bangun ruang dan 

data, serta memeriksa kebenaran jawabannya. 

 

IPA 

1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa yang menciptakannya,serta mewujudkannya dalam 

pengamalan ajaran agama yang dianutnya. 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; dan peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi 

sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi. 

3.6  Mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk hidup. 

4.4 Mengikuti prosedur perkembangbiakan tumbuhan dan melaporkan 

hasilnya dalam bentuk tulisan. 

 

C. IndikatorPencapaianKompetensi 

Bahasa Indonesia 

1.2.1 Mengungkapkan rasa syukur atas ciptaan makluk Tuhan Yang 

beragam. 
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2.1.1 Menunjukkan perilaku bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas 

3.1.1 Menemukan informasi manfaat dan asal data dari teks investigasi. 

4.1.1 Membuat laporan struktur teks investigasi. 

 

Matematika 

1.1.1  Mengungkapkan rasa syukur dengan berdoa setiap memulai 

kegiatan. 

2.1.1 Menunjukkan perilaku bertanggungjawab dalam mengerjakan 

tugas.  

3.1.1  Menentukan hasil operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk 

pecahan. 

4.1.1  Menyelesaikan soal cerita pecahan, desimal, dan persen 

menggunakan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan 

perkalian. 

 

 

 

IPA 

1.1.1  Menunjukkan rasa syukur atas keberagaman tumbuhan sebagai 

ciptaan Tuhan. 

2.1.1 Menunjukkan perilaku tanggungjawab saat melakukan aktivitas 

berdiskusi. 

3.6.1  Menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 

4.4.1 Melaporkan perkembangbiakan generatif tanaman. 

 

D. Tujuan pembelajaran 

1.   Setelah diberikan gambar lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan  

manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan dengan benar. 
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2.  Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan struktur 

teks investigasi dengan penuh tanggung jawab. 

3.  Setelah membaca berbagai  sumber, siswa dapat menjelaskan  

perkembangbiakan makhluk hidup dengan tepat. 

4.  Dengan mengamati lingkungan, siswa dapat menemukan persamaan 

dan perbedaan perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. 

5.  Setelah menyusun laporan, siswa dapat mempresentasikan laporan 

pengamatan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. 

6.  Setelah melakukan latihan, siswa dapat menentukan hasil operasi 

hitung bentuk pecahan desimal, persen dan campuran dengan benar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1.  Teks Investigasi  

2.  Struktur bunga dan proses perkembangbiakan generatif  

3.  Operasi Hitung Pecahan 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Pembelajaran dibuka dengan salam dan 

berdo’a bersama dengan penuh khidmat 

2. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru mengajak peserta didik meyanyikan 

lagu “Bunga Nusa Indah”. (Lagu disesuaikan 

dengan konteks daerah) 

4. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 

tujuan yang akan dicapai. Contohnya seelah 

membaca teks investigasi peserta didik 

15 Menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

dapat menjelaskan manfaat dan 

memperoleh data dari teks investigasi. 

5. Guru menyampaikan cakupan materi teks 

investigasi struktur bunga, proses dan jenis 

perkembangbiakan generatif, serta operasi 

hitung pecahan. 

6. Guru menyampaikan lingkup teknik penilaian 

yang akan dilakukan adalah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Kegiatan Inti 

 

1. Peserta didik dibagi dalam beberapa 

kelompok kecil, peserta didik diminta keluar 

kelas untuk mengamati berbagai jenis 

tumbuhan  kemudian berdiskusi hasil 

temuannya*) 

“Perhatikan lingkungan di sekitarmu. 

Berbagai jenis tumbuhan ada di sekitarmu. 

Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan 

dan bagaimanakah 

perkembangbiakannya? Yuk, kita cari 

tahu!” 

*) Jika kondisi tidak memungkinkan, 

peserta didik diberi tugas mengamati 

gambar yang terdapat pada buku peserta 

didik, lalu menyampaikan hasil diskusi 

dengan kelompoknya di depan kelas. 

2. Perwakilan peserta didik membaca nyaring 

dan peserta didik yang lain menyimak 

bacaan yang ada pada buku siswa**)  

**) Jika memungkinkan sehari sebelumnya 

siswa menulis tentang perkembangbiakan 

jagung atau mencari pada sumber lain 

tentang perkembangbiakan jagung. Jagung 

dapat diganti sesuai dengan kondisi 

sekolah tentang tanaman lain yang sejenis. 

3. Peserta didik membuat 2 pertanyaan 

165 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

mengenai tanaman sebagai sumber 

kehidupan berdasarkan hasil pengamatan 

langsung atau gambar. Secara 

berpasangan, peserta didik meminta 

temannya untuk saling menjawab.  

4. Guru membimbing peserta didik untuk 

membuat  laporan investigasi tentang 

perkembangbiakan jagung. Kemudian 

peserta didik ditugasi untuk menjelaskan 

manfaat, cara memperoleh data dari teks 

investigasi.  

5. Guru memberikan pertanyaan stimulan  

mengenai isi teks investigasi. 

6. Peserta didik secara berkelompok 

mengamati: 

- bagian–bagian bunga sempurna 

- menemukan  stuktur bunga 

- gambar bagian-bagian reproduksi pada 

bunga 

7. Mencari informasi dari berbagai sumber 

tentang  jenis  penyerbukan, proses 

perkembangbiakan generatif  dan manfaat 

dari perkembangbiakan generatif. 

8. Guru mengamati proses kerja kelompok, 

sambil memotivasi peserta didik yang 

belum aktif.  

9.  Peserta didik secara bergantian 

melaporkan hasil kerja kelompok di depan 

kelas. 

10. Peserta didik berlatih menemukan hasil 

operasi hitung yang melibatkan berbagai 

bentuk pecahan 

11. Peserta didik melakukan 

percobaan/mengerjakan soal cerita 

tentang: 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

- Hasil operasi hitung penjumlahan 

- Hasil operasi hitung pengurangan 

- Hasil operasi hitung perkalian pada 

berbagai   bentuk pecahan dengan 

menggunakan strategi atau cara 

dengan teliti. 

12. Secara berpasangan peserta didik saling 

bertukar pertanyaan dan menjawabnya. 

13. Peserta didik mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. 

14. Peserta didik mendisplay hasil kerja 

kelompok. 

15. Peserta didik melakukan kunjung karya 

dan menuliskan kesan pada karya yang 

dikunjungi. 

16. Guru memberikan penguatan materi dan 

menanggapi hasil kerja kelompok.  

Penutup 

 

1. Peserta didik dibimbing guru untuk 

menyimpulkan materi pembelajaran. 

2. Guru melakukan penilaian. 

3. Peserta didik diajak melakukan refleksi 

terhadap aktivitas pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

4. Guru memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

5. Guru menyampaikan rencana kegiatan 

tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi dan program pengayaan. 

6. Guru memberikan tugas/PR kepada 

peserta didik terkait materi yang telah 

dipelajari. 

7. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

25 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

berikutnya. 

 

G. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap: Observasi  

b. Pengetahuan: Tes tulis 

c. Keterampilan: Daftar periksa 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Sikap: Observasi 

Lembar pengamatan terhadap peserta didik di kelas/sekolah 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai! 

No 
Nama Peserta 

Didik  

Tanggung 

jawab 

SB B C K 

1.      

2.      

3.      

SB = Sangat baik;  B  = Baik;  C  = Cukup;  K  = Kurang 

 

Rubrik Penilaian sikap 

 

Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang 

Tanggung 

jawab 

Memenuhi 

kriteria: 

1. Menyelesaikan 

tugas tepat 

Terpenuhi 

2 kriteria 

Terpenuhi 

1 kriteria 

Tidak 

terpenuhi 

semua 

kriteria 
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waktu 

2. Mengerjakan 

tugas sesuai 

petunjuk 

3. Mengerjakan 

semua lembar 

kegiatan 

1.  

 

b. Penilaian Pengetahuan: Tes Tulis 

Soal: 

1) Jelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan 

jagung! 

2) Tuliskan laporan hasil pengamatanmu terhadap 

perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung!  

3)  Ibu membeli  kg jagung di pasar. Ayah membawa 3,75 kg 

jagung yang dipetik dari kebun. Jika 50% dari jagung-jagung itu 

digunakan untuk memberi makan ayam, sisa jagung yang 

masih ada berjumlah ... kg.  

 

Kunci Jawaban: 

1) Proses perkembangbiakan pada tanaman jagung diawali 

dengan penyerbukan, yaitu: melekatnya atau jatuhnya serbuk 

sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk 

sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. 

Kemudian sel kelamin jantan (spermatozoid) masuk ke ruang 

bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji 

terjadi pembuahan, yaitu: peleburan sel kelamin (spermatozoid) 

dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan 

adalah Zigot yang selanjutnya berkembang menjadi lembaga, 
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bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang 

menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji 

merupakan calon tumbuhan baru. 

2)  Laporan yang ditulis peserta didik berisi unsur-unsur berikut: (a) 

judul; (b) jenis tugas; (c) metode; (d) alat dan bahan; (e) 

deskripsi perkembangbiakan jagung.  

3)  Jawaban:  kg + 3,75 kg – 50% = 5,25 kg 

 

Pedoman penskoran:  

Jawaban benar soal nomor 1 diberi skor maksimal 20 

Jawaban benar soal nomor 2 diberi skor maksimal 50 

Jawaban benar soal nomor 3 diberi skor maksimal 30 

Skor maksimal ideal = 100 

 

c. Penilaian Keterampilan: Produk 

Daftar Periksa Penilaian Tugas Bahasa Indonesia Membuat Laporan 

Kriteria 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Informasi 

Umum 

Mampu 

menemukan 

informasi 

umum secara 

tepat, lengkap, 

dan benar. 

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

tepat, tetapi 

kurang 

lengkap. 

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

kurang 

tepat. 

Informasi 

umum yang 

ditemukan 

tidak tepat. 

Fakta-fakta 

berdasarkan 

data 

Merespon dan 

menerapkan 

komunikasi 

nonverbal 

dengan tepat. 

Merespon 

dengan tepat 

terhadap  

komunikasi 

nonverbal 

Sering 

merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

Membutuhka

n bantuan 

dalam 

memahami 

bentuk 
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yang 

ditunjukkan 

teman. 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

komunikasi 

nonverbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

Kesimpulan Mampu 

menemukan 

kesimpulan 

secara tepat, 

lengkap, dan 

benar. 

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

cukup tepat, 

tetapi kurang 

lengkap. 

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

kurang 

tepat. 

Kesimpulan 

yang 

ditemukan 

tidak tepat. 

Penilaian:  

Skor = [total nilai : total kolom] x 10 

 

H. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat : Tanaman, macam-macam bunga, gambar bunga, 

gambar seri proses penyerbukan, satu jenis tanaman 

bahan makanan; teks lagu Bunga Nusa Indah. 

2. Bahan : Karton/kertas 

Pensil warna/spidol  

3. Sumber Belajar:  

a. Lingkungan sekitar. 

b. Afriki, dkk. 2015. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk Kelas 

VI, Tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup. Jakarta: Kemdikbud. 

 

 

 

Mengetahui: 

Kepala Sekolah ......... 

Yogyakarta, ................................ 

Guru Kelas, 
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_____________________________ 

NIP. ....................................... 

 

 

 

_______________________________ 

NIP. .......................................... 
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BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

 

Monitoring dan evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Terpadu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Kurikulum 

2013. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesinambungan dan pemahaman guru dalam menyusun RPP untuk 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar.  

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) ini bertujuan untuk: 1) Memperoleh 

data dan informasi tentang kinerja guru dalam menyusun RPP Tematik 

Terpadu, 2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dalam 

penyusunan RPP Tematik Terpadu, 3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan 

penyusunan RPP Tematik Terpadu. 

Strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen dan 

wawancara dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi 

penyusunan RPP pada implementasi kurikulum 2013. 

 

A. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan perencanaan dari monitoring dan evaluasi dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Pengawas bersama Kepala Sekolah menyusun jadwal pelaksanaan 

monitoring. 

2. Pengawas bersama Kepala Sekolah mempelajari instrumen 

monitoring dan evaluasi yang terdapat dalam buku Panduan Teknis 

Penyusunan RPP di Sekolah Dasar. 

3. Pengawas bersama Kepala Sekolah menyiapkan instrumen yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 
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4. Pengawas bersama Kepala sekolah melakukan sosialisasi kepada 

guru tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

 

B. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan RPP untuk 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 dilaksanakan di setiap akhir 

semester oleh Pengawas dan Kepala Sekolah.  

 

C. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Setelah melakukan monitoring dan evaluasi Pengawas dan Kepala Sekolah 

berkewajiban untuk mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi 

dalam bentuk laporan tertulis. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan 

sebagai refleksi bagi sekolah dalam menyusun program sekolah. Laporan 

hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dilaporkan ke dinas pendidikan 

setempat. 

 

 

D. Indikator Keberhasilan Monitoring dan Evaluasi 

 

Keberhasilan monitoring dan evaluasi ditandai oleh kesesuaian aspek-

aspek berikut:  

1.  Aspek penyusunan RPP 

2.  Aspek prinsip penyusunan RPP 

3.  Aspek komponen dan sistematika RPP 

4.  Aspek langkah-langkah penyusunan RPP 

Sedangkan kriteria keberhasilan monitoring dan evaluasi ditentukan dengan 

kategori baik.  
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INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI 

PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

A. Aspek Penyusunan RPP 

No Kriteria Deskripsi 

Skor Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

1. 1. Semua guru menjadikan 

silabus (buku guru) sebagai 

acuan dalam penyusunan 

RPP.  

 

2. Semua guru menyusun RPP 

dengan sistematika yang 

mengacu pada peraturan 

yang berlaku. 

 

 

3. Semua guru dalam 

Penyusunan RPP 

melibatkan guru sejawat, 

Kepala Sekolah dan 

Pengawas. 

 

4. Menjadikan RPP sebagai 

acuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran 

(A) Jika sebanyak 76% - 

100% guru menyusun 

RPP menggunakan 

silabus (Buku Guru)/ 

dengan sistematika 

yang mengacu pada 

peraturan yang 

berlaku/melibatkan 

guru sejawat, Kepala 

Sekolah/serta 

menjadikan RPP 

sebagai acuan dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(B) Jika sebanyak 51% - 

75% guru menyusun 

RPP menggunakan 

silabus (Buku Guru), 

dengan sistematika 

yang mengacu pada 

peraturan yang 

berlaku, melibatkan 

guru sejawat, Kepala 

Sekolah serta 

menjadikan RPP 

sebagai acuan dalam 

pelaksanaan 
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No Kriteria Deskripsi 

Skor Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

pembelajaran 

(C) Jika sebanyak 26% - 

50% guru menyusun 

RPP menggunakan 

silabus (Buku Guru), 

dengan sistematika 

yang mengacu pada 

peraturan yang 

berlaku, melibatkan 

guru sejawat, Kepala 

Sekolah serta 

menjadikan RPP 

sebagai acuan dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(D) Jika sebanyak 1% - 

25% guru menyusun 

RPP menggunakan 

silabus (Buku Guru), 

dengan sistematika 

yang mengacu pada 

peraturan yang 

berlaku, melibatkan 

guru sejawat, Kepala 

Sekolah serta 

menjadikan RPP 

sebagai acuan dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran 

 

B. Aspek Prinsip Penyusunan RPP 

No Kriteria Deskripsi 

Skor Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

1. Penyusunan RPP (A) Jika dalam   
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No Kriteria Deskripsi 

Skor Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

menggunakan prinsip-prinsip 

penyusunan RPP, yaitu: 

1. Setiap RPP harus 

secara utuh memuat 

kompetensi dasar sikap 

spiritual (KD dari KI-1), 

sosial (KD dari KI-2), 

pengetahuan (KD dari 

KI-3), dan keterampilan 

(KD dari KI-4). 

2. RPP disusun dengan 

memperhatikan 

perbedaan individu 

peserta didik antara lain 

kemampuan awal, 

tingkat intelektual, bakat, 

potensi, minat, motivasi 

belajar, kemampuan 

sosial, emosi, gaya 

belajar, kebutuhan 

khusus, kecepatan 

belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai, 

dan/atau lingkungan 

peserta didik. 

3. RPP menggambarkan 

partisipasi aktif peserta 

didik dan kegiatan 

berpusat pada peserta 

didik untuk mendorong 

motivasi, minat, 

kreativitas, inisiatif, 

inspirasi, kemandirian, 

dan semangat belajar, 

menggunakan 

pendekatan saintifik 

penyusunan RPP 

memenuhi 10 

prinsip-prinsip 

penyusunan RPP 

(B) Jika dalam 

penyusunan RPP 

memenuhi 8- 9 

prinsip-prinsip 

penyusunan RPP 

(C) Jika dalam 

penyusunan RPP 

memenuhi 6-7 

prinsip-prinsip 

penyusunan RPP 

(D) Jika dalam 

penyusunan RPP 

memenuhi kurang 

atau sama dengan 5 

prinsip-prinsip 

penyusunan RPP 
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No Kriteria Deskripsi 

Skor Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

meliputi mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, 

menalar/mengasosiasi, 

dan mengomunikasikan.  

4. RPP disusun dengan 

memerhatikan 

lingkungan sekitarnya 

sebagai sumber belajar. 

5. RPP disusun dengan 

berorientasi pada 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi serta nilai-nilai 

kehidupan masa kini. 

6. Dalam RPP terdapat 

unsur pengembangan 

kemandirian belajar 

peserta didik. 

7. RPP menggambarkan 

pemberian umpan balik 

positif, penguatan, 

pengayaan,dan remedi. 

8. RPP disusun dengan 

memperhatikan 

keterkaitan dan 

keterpaduan antara KI, 

KD, indikator 

pencapaian kompetensi, 

materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, 

penilaian, dan sumber 

belajar dalam satu 

keutuhan pengalaman 
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No Kriteria Deskripsi 

Skor Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

belajar. RPP disusun 

dengan 

mengakomodasikan 

pembelajaran tematik, 

keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek 

belajar, dan keragaman 

budaya. 

9. RPP memperhatikan 

penerapan teknologi 

informasi dan 

komunikasi secara 

terintegrasi, sistematis, 

dan efektif sesuai 

dengan situasi dan 

kondisi. 

10. RPP menggambarkan 

proses pembudayaan 

membaca dan menulis  

yang dirancang untuk 

mengembangkan 

kegemaran membaca,  

pemahaman beragam 

bacaan, dan berekspresi 

dalam berbagai bentuk 

tulisan. 

 

C. Aspek Komponen dan Sistematika RPP 

No Kriteria Deskripsi Skor 

Perbaikan 
Atau 

Pengemb
angan 

1 RPP memuat komponen 

sekurang-kurangnya meliputi: 

1. identitas RPP (termasuk di 

(A)  Jika RPP memuat 

sekurang-kurangnya 

8 komponen. 
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No Kriteria Deskripsi Skor 

Perbaikan 
Atau 

Pengemb
angan 

dalamnya sanam satuan 

pendidikan, kelas, semester, 

tema, subtema, 

pembelajaran dan alokasi 

waktu); 

2. kompetensi inti (KI); 

3. kompetensi dasar (KD); 

4. indikator pencapaian 

kompetensi; 

5. materi pembelajaran; 

6. kegiatan pembelajaran; 

7. penilaian; 

8. media/alat, bahan, dan 

sumber belajar.  

(B) Jika RPP memuat 6-

7  komponen 

(C) Jika RPP memuat  

komponen 4-5 

komponen 

(D) Jika RPP memuat 

kurang atau sama 

dengan 3 komponen 

 

 

 

D. Aspek Langkah-Langkah Penyusunan RPP 

No Kriteria Deskripsi Skor 

Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

1. Mengkaji silabus sebelum 

membuat RPP meliputi KI 

dan KD, materi 

pembelajaran, proses 

pembelajaran, penilaian 

pembelajaran, alokasi 

waktu, dan sumber belajar.  

 

(4) Sebanyak 76% - 

100% guru mengkaji 

silabus 

(3) Sebanyak 51% - 

75% guru mengkaji 

silabus 

(2) Sebanyak 26% - 

50% guru mengkaji 

silabus 

(1) Sebanyak 1% - 25% 

guru mengkaji silabus 
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No Kriteria Deskripsi Skor 

Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

2. Merumuskan indikator 

pencapaian KD pada KI-1, 

KI-2, KI-3, dan KI-4. 

(4) Sebanyak 76% - 

100% guru 

merumuskan indikator 

pencapaian 

(3) Sebanyak 51% - 

75% guru 

merumuskan indikator 

pencapaian 

(2) Sebanyak 26% - 

50% guru 

merumuskan indikator 

pencapaian 

(1) Sebanyak 1% - 25% 

guru merumuskan 

indikator pencapaian 

 

 

3. Materi pembelajaran 

berasal dari berbagai 

sumber diantaranya: 

a. buku guru dan buku 

siswa, 

b. muatan lokal 

c. materi kekinian 

d. konteks pembelajaran 

dari lingkungan 

sekitar yang 

dikelompokkan 

menjadi materi untuk 

pembelajaran regular, 

pengayaan, dan 

remedial. 

(4) Materi pembelajaran 

berasal dari 4 sumber 

(3) Materi pembelajaran 

berasal dari 3 sumber 

(2) Materi pembelajaran 

berasal dari 2 sumber 

(1) Materi pembelajaran 

berasal dari 1 sumber 

 

 

4. Menyesuaikan rencana 

kegiatan pembelajaran 

dengan kondisi peserta 

(4) Sebanyak 76% - 

100% rencana 

kegiatan 
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No Kriteria Deskripsi Skor 

Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

didik dan satuan 

pendidikan termasuk 

penggunaan media, alat, 

bahan, dan sumber belajar. 

pembelajaran pada 

RPP sesuai dengan 

kondisi peserta didik 

dan satuan 

pendidikan 

(3) Sebanyak 51% - 

75% rencana 

kegiatan 

pembelajaran pada 

RPP sesuai dengan 

kondisi peserta didik 

dan satuan 

pendidikan  

(2) Sebanyak 26% - 

50% rencana 

kegiatan 

pembelajaran pada 

RPP sesuai dengan 

kondisi peserta didik 

dan satuan 

pendidikan  

(1) Sebanyak 1% - 25% 

rencana kegiatan 

pembelajaran pada 

RPP sesuai dengan 

kondisi peserta didik 

dan satuan 

pendidikan 

5. Penentuan alokasi waktu 

untuk setiap pertemuan 

berdasarkan pada alokasi 

waktu pada silabus. 

(4) Sebanyak 76% - 

100% penentuan 

alokasi waktu pada 

RPP sesuai dengan 

alokasi waktu pada 

silabus 

(3) Sebanyak 51% - 
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No Kriteria Deskripsi Skor 

Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

75% penentuan 

alokasi waktu pada 

RPP sesuai dengan 

alokasi waktu pada 

silabus 

(2) Sebanyak 26% - 

50% penentuan 

alokasi waktu pada 

RPP sesuai dengan 

alokasi waktu pada 

silabus 

(1) Sebanyak 1% - 25% 

penentuan alokasi 

waktu pada RPP 

sesuai dengan 

alokasi waktu pada 

silabus 

6. Pengembangan penilaian 

pembelajaran melingkupi 

lingkup, teknik, dan 

instrumen penilaian, serta 

membuat pedoman 

penskoran. 

(4) Sebanyak 76% - 

100% RPP 

mengembangkan 

penilaian 

pembelajaran 

(3) Sebanyak 51% - 

75% RPP 

mengembangkan 

penilaian 

pembelajaran 

(2) Sebanyak 26% - 

50% RPP 

mengembangkan 

penilaian 

pembelajaran  

(1) Sebanyak 1% - 25% 

RPP 

mengembangkan 
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No Kriteria Deskripsi Skor 

Perbaikan Atau 

Pengembanga

n 

penilaian 

pembelajaran 

7. Pada RPP terdapat 

rencana strategi 

pembelajaran remedial dan 

pengayaan  

(4) Sebanyak 76% - 

100% RPP terdapat 

rencana strategi 

remedial dan 

pengayaan 

(3) Sebanyak 51% - 

75% RPP RPP 

terdapat rencana 

strategi remedial dan 

pengayaan 

(2) Sebanyak 26% - 

50% RPP RPP 

terdapat rencana 

strategi remedial dan 

pengayaan 

(1) Sebanyak 1% - 25% 

RPP RPP terdapat 

rencana strategi 

remedial dan 

pengayaan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Dengan tersusunnya Panduan Teknis Penyusunan RPP ini diharapkan 

guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dapat memahami, menyusun, 

mengembangkan, dan menerapkan RPP dalam pembelajaran. Para guru, 

Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah memiliki peran yang sangat strategis 

dalam upaya suksesnya implementasi Kurikulum 2013.  Dengan demikian 

diharapkan Kurikulum 2013 dapat diimplementasikan secara optimal oleh 

sekolah-sekolah sasaran pada tahun 2015. 
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