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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

TEMATIK 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Tema  : Alat Transportasi 

Kelas   : I (Satu) 

Semester : 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (Satu Pertemuan) 

Hari, tanggal :   

 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

3.   Memahami teks pendek dengan membaca nyaring 

 

Matematika 

2.   Menggunakan pengukuran waktu dan panjang 

 

 Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Memahami identitas diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati dalam 

kemajemukan keluarga. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.1  Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat 

 

Matematika 

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

 

 Ilmu Pengetahuan Sosial 

1.2 Menceritakan pengalaman diri. 

 

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

1. Membaca suku kata dengan lafal yang tepat 

2. Membaca kata dengan lafal yang tepat 

 

Matematika 

1. Menentukan waktu pagi 

2. Menentukan waktu malam 

3. Menentukan waktu malam 

 

 Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Menjelaskan pengertian alat transportasi. 

2. Menyebutkan alat transportasi tradisional. 

3. Menyebutkan alat transportasi modern. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat membaca suku kata dengan lafal 

yang tepat. 

2. Melalui pemberian tugas membaca, siswa dapat membaca kata dengan lafal 

yang tepat. 

3. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menentukan waktu pagi dengan 

benar. 

4. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menentukan waktu siang dengan 

benar. 

5. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menentukan waktu malam dengan 

benar. 

6. Melalui pengamatan gambar alat transportasi, siswa dapat menjelaskan 

pengertian alat transportasi dengan benar. 

7. Melalui tanya jawab tentang alat transportasi, siswa dapat menyebutkan 3 

alat transportasi tradisional dengan benar. 



8. Melalui diskusi tentang alat transportasi, siswa dapat menyebutkan 3 alat 

transportasi modern dengan benar. 

 

E. Materi Ajar 

1.  Bahasa Indonesia 

ke rumah bibi 

adi berlibur ke rumah bibi 

rumah bibi berada di desa 

adi berangkat bersama ayah 

adi naik kendaraan umum 

adi sampai di terminal 

rumah bibi jauh dari terminal 

dari terminal kita naik apa? 

naik delman kata ayah 

adi senang naik delman 

 

2. Matematika 

      

Bangun tidur di waktu      Santi pulang sekolah        Belajar di rumah 

 pagi hari pukul 05.00      siang hari pukul 11.00   malam hari pukul 06.30 

 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Transportasi  

Alat transportasi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu tradisional 

dan modern. 

Alat transportasi tradisional, antara lain : becak, delman, gerobak, pedati, 

perahu, dll. 



       

Alat transportasi modern, antara lain : motor, mobil, bus, kereta api, kapal, 

pesawat terbang, dll. 

 
Alat transportasi bermanfaat sebagai alat angkut penumpang dan barang. 

  

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Pengamatan 

3. Tanya jawab 

4. Pemberian tugas 

5. Diskusi 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

1 Guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam dan dilanjutkan 

berdoa bersama (Nilai Bersahabat, Relegius) 

2 Guru mengecek kehadiran siswa dengan melakukan (Nilai Disiplin) 

3 Guru mengajak bernyanyi bersama lagu “Naik Delman” (Nilai 

Estetika/Keindahan) 

Naik Delman 

Pada hari minggu ku turut ayah ke kota 

Naik delman istimewa kududuk di muka 

Kududuk samping pak kusir yang sedang bekerja 



Mengendali kuda supaya baik jalannya... Hai 

Duk ti dak ti duk ti dak ti duk ti dak ti duk 

Duk ti dak ti duk ti dak suara sepatu kuda 

4 Guru memberi beberapa pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (Nilai Komunikatif) 

a. Coba, perhatikan, alat transportasi di sekitarmu! 

b. Sebutkan 3 macam alat transportasi? 

c. Alat apa yang digunakan orang untuk mengangkut barang pada 

jaman dahulu? 

d. Apa nama orang yang mengendarai mobil? 

e. Dengan apa kamu pergi ke sekolah? 

5 Guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dicapai (Nilai 

Komunikatif) 

6 Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari (Nilai 

Komunikatif). 

 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi  

1) Guru membagi kelompok yang terdiri dari 5 orang (Nilai 

Demokratis) 

2) Guru memperlihatkan gambar sesuai dengan materi yang akan 

didiskusikan (Nilai Komunikatif) 

3) Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus 

dilaksanakan (Nilai Komunikatif) 

4) Guru membagi Lembar Tugas Siswa (Nilai Rasa ingin tahu) 

 

b. Elaborasi  

1) Guru memfasilitasi peserta didik untuk diskusi kelompok 

mengerjakan Lembar Tugas dari guru (Nilai Kerjasama) 

2) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melaporkan 

hasil diskusi kelompok (Nilai Tanggung jawab) 



3) Guru memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi hasil 

laporan diskusi kelompok (Nilai Menghargai prestasi) 

4) Guru memimpin diskusi secara klasikal (Nilai Demokratis) 

5) Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pemajangan 

hasil (Nilai Menghargai prestasi). 

c. Konfirmasi  

1) Guru memberi umpan balik dan penguatan dalam bentuk 

pertanyaan secara lisan (Nilai Komunikatif) 

2) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

konfirmasi terhadap hasil eksplorasi melalui berbagai sumber 

(Nilai Komunikatif) 

3) Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi dengan 

cara membaca materi yang telah dipelajari (Nilai Mandiri) 

 

3.  Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan 

pelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

c. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

d. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut berupa remidi dan 

pengayaan. 

e. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

 

H.   Media dan Sumber Belajar 

1.   Media atau Alat Peraga 

Gambar alat transportasi, teks bacaan 

2. Sumber Belajar 
 

Ismail Kusmayadi. (2008.28). belajar Bahasa Indonesia itu menyenangkan 

untuk kelas I. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 



Supardjo. (2004.57). Matematika Gemar Berhitung 1 untuk Kelas I SD/MI. 

Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 

Sudjatmoko. (2004;45). Kajian Pengetahuan Sosial untuk Kelas I SD. 

Jakarta: Yudhistira. 

Yuliana Sudremi. (2007;25). Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD Kelas 1 SD 

dan MI. Semarang: PT Bengawan Ilmu. 

 

I.   Evaluasi 

1. Prosedur Tes 

a. Tes Awal : Apersepsi 

b. Tes Dalam Proses : Lembar Kerja Siswa 

c. Tes Akhir : Tes Formatif 

2. Jenis Tes 

a. Tes Lisan    

b. Tes Tertulis    

c. Tes Perbuatan    

3. Bentuk tes 

a. Obyektif tes (Isian) 

b. Subjektif tes (Uraian) 

4. Alat Tes 

a. Soal-soal : terlampir 

b. Kunci jawaban : terlampir 

c. Kriteria Penilaian : terlampir 

 

Mengetahui 

Kepala SD 2 Besito, 

 

 

 

 

Muzayanah, S.Pd. 

NIP 19641015 198304 2 005 

Kudus, …………………….. 

Guru Kelas I, 

 

 

 

 

Sutiyono, S.Pd.SD 

NIP 19640513 198608 1 001 

 



LEMBAR KERJA SISWA 
 

Tema : Transportasi 

Kelas : I (Satu) 

Semester : 1 (Satu) 

Petunjuk : 

1. Perhatikan gambar berikut, kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu! 

2. Lengkapilah daftar di bawah ini! 

3. Laporkan hasil diskusi di depan kelas! 

          

   
 

No. Nama Kendaraan 

1 …. 

2 …. 

3 …. 

4 …. 

5 …. 

6 …. 

7 …. 

8 …. 

 

1 2 3 4 

5 6 7 
8 



TES FORMATIF 
 

Tema : Transportasi 

Kelas : I (Satu) 

Semester : 1 (Satu) 

 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 

 

No. 
Alat transportasi 

tradisional 

Alat transportasi 

modern 

1 …. …. 

2 …. …. 

3 …. …. 

4 …. …. 

5 …. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

NILAI  : ………………… 

 

Paraf Guru : ………………… 



TES PERBAIKAN 

Tema : Transportasi 

Kelas : I (Satu) 

Semester : 1 (Satu) 

 

 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Transportasi adalah alat .... 

2. Alat transportasi yang ditarik dengan kuda disebut .... 

3. Perahu layar memanfaatkan tenaga .... 

4. Alat transportasi tradisional yang menggunakan dua roda adalah .... 

5. Mobil menggunakan bahan bakar .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Orangtua 

Tanda tangan 

 

Nilai  : 

………………… 

Nama : 

………………… 



PENGAYAAN 

Tema : Transportasi 

Kelas : I (Satu) 

Semester : 1 (Satu) 

 

 

 

Kerjakan tugas berikut! 

ke rumah bibi 

adi berlibur ke rumah bibi 

rumah bibi berada di desa 

adi berangkat bersama ayah 

adi naik kendaraan umum 

adi sampai di terminal 

rumah bibi jauh dari terminal 

dari terminal kita naik apa? 

naik delman kata ayah 

adi senang naik delman 

 

1. Bacalah bacaan di atas dengan lafal dan intonasi yang tepat, kemudian 

ceritakanlah kembali isi bacaan tersebut di depan kelas! 

 

2. Ceritakan pengalamanmu tentang kegiatan yang pernah kamu lakukan dengan 

memanfaatkan alat transportasi! 

 

 

 

 

 

Guru Orangtua 

Tanda tangan 

 

Nilai  : 

………………… 

Nama : 

………………… 



KUNCI JAWABAN 

 

TES FORMATIF   

No. 
Alat transportasi 

tradisional 

Alat transportasi 

modern 

1 Delman Sepeda motor 

2 Sepeda ontel Mobil 

3 Gerobak Bis 

4 Perahu dayung Kapal 

5 Pedati Kereta api 

 

TES PERBAIKAN  

1. angkutan 

2. delman 

3. angin 

4. sepeda 

5. bensin 

 

PENGAYAAN 

Kebijaksanaan Guru 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

No. Jenis Tes Nilai 

1 Tes Formatif N = jumlah jawaban benar X 10 

2 Tes Perbaikan N = jumlah jawaban benar X 20 

3  Pengayaan Kebijaksanaan Guru 

 


