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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

TEMATIK 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Tema  : Kesehatan 

Kelas   : I (Satu) 

Semester : 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (Satu Pertemuan) 

Hari, tanggal :   

 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

1.   Memahami bunyi bahasa, perintah, dan dongeng yang dilisankan 

 

Ilmu Pengetahuan Alam 

1.   Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya 

 

Pendidikan Kewarganegaraan 

2.   Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah 

 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

1.3.  Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita 

 

Ilmu Pengetahuan Alam 

1.3  Membiasakan hidup sehat 

 

Pendidikan Kewarganegaraan 

2.2  Melaksanakan tata tertib di rumah dan sekolah 

 

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

1. Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita yang dilisankan 

2. Menceritakan isi cerita dengan singkat  

 

Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Menyebutkan kebutuhan hidup manusia 

2. Menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat 

3. menjelaskan cara membiasakan hidup sehat 

 

Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Menyebutkan tata tertib di rumah 

2. Menyebutkan tata tertib di sekolah 

3. Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan mendengarkan, siswa dapat menyebutkan 3 tokoh dalam 

cerita yang dibacakan guru dengan benar. 

2. Melalui pemberian tugas tentang bacaan, siswa dapat menceritakan kembali 

isi cerita yang didengar dengan benar. 

3. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan 3 kebutuhan hidup 

manusia dengan benar. 

4. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan 2 ciri lingkungan 

sehat dengan benar. 

5. Melalui diskusi tentang kesehatan, siswa dapat menjelaskan cara 

membiasakan hidup sehat dengan benar. 

6. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan tata tertib di rumah 

dengan benar. 

7. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan tata tertib di sekolah 

dengan benar. 



8. Melalui diskusi tentang tata tertib, siswa dapat melaksanakan tata tertib 

dengan benar. 

 

E. Materi Ajar 

1.  Bahasa Indonesia 

 

Monyet dan kura-kura 

Monyet sangat kelaparan 

Monyet hendak mencari makanan 

Monyet melihat pohon pisang 

Pohon pisang itu di pulau seberang 

Monyet tidak dapat berenang 

Monyet mengajak kura-kura 

Kura-kura bersedia mengantar monyet 

Monyet memanjat pohon pisang 

Monyet makan pisang sepuasnya 

Monyet melupakan kura-kura 

Kura-kura sangat kecewa 

Kura-kura pergi meninggalkan monyet 

Monyet baru sadar 

Ia tidak bisa pulang 

Ia tidak bisa berenang 

Itulah akibatnya kalu serakah. 

 

2. Ilmu Pengetahuan Alam 

     

 

 



Kita ingin hidup sehat. Tubuh kita mempunyai kebutuhan agar tumbuh 

sehat dan kuat. Kebutuhan tubuh tersebut meliputi makanan, pakaian, air, udara, 

dan lingkungan sehat. 

Rumah merupakan tempat tinggal kita. Lingkungan rumah harus selalu 

dibersihkan untuk menjaga kesehatan. Rumah harus dibersihkan setiap hari, agar 

rumah menjadi bersih dan sehat. 

Ruang tamu harus dibersihkan. Lantai disapu dan dipel. Perabot rumah 

dirapikan. Halaman juga perlu dibersihkan. Taman harus selalu disiram secara 

teratur agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Ruang keluarga, ruang makan, 

ruang tidur, kamar mandi dan WC juga harus dibersihkan. Bak mandi 

dibersihkan agar jentik-jentik nyamuk mati dan tidak menimbulkan penyakit. 

Jendela harus dibuka setiap hari agar cahaya masuk rumah dan terjadi 

pertukaran udara sehingga rumah menjadi sehat. Barang-barang ditata yang rapi 

sesuai dengan tempatnya. Sampah dibuang pada tempat sampah. 

Lingkungan di sekitar rumah kita, juga perlu dibersihkan. Para warga 

masyarakat bekerja bakti membersihkan lingkungan. Tempat-tempat umum juga 

perlu dirawat dan dibersihkan. 

         

 

3. Pendidikan Kewarganegaraan 

Tertib di Rumah  

Anggota keluarga Dani ada empat orang. 

Ayahnya bernama Surya Raharja Ibunya 

bernama Wulansari. Kakaknya bernama Nia 

Azizah Nia sedang membaca buku Dani ingin 

meminjam buku itu Dani minta izin pada Nia 
 



Nia meminjamkan buku Dani berjanji untuk 

membaca dan merawatnya. Keluarga Dani 

hidup dengan tertib. 

 

 

 

Tertib di Sekolah 

Kita mengikuti pelajaran dengan tertib. Siswa 

berbicara dengan sopan, memakai pakaian 

seragam, dan mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan sekolah dengan baik. Di sekolah 

ada tata tertib. Kita laksanakan tata tertib 

dengan baik. 

 

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 “Bangun Tidur” (Nilai 

Estetika/Keindahan) 

 

 



 

4 Guru memberi beberapa pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (Nilai Komunikatif) 

a. Kapan kalian bangun tidur? 

b. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? 

c. Berapa kali kalian makan setiap hari? 

d. Mengapa lingkungan harus bersih? 

e. Apa yang kita lakukan agar tubuh kita sehat? 

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 kebutuhan hidup, kerja bakti, olahraga, tata tertib 

 

2. Sumber Belajar 
 

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

untuk kelas I. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Yuliana Sudremi. 2007.  I P A untuk Kelas 1  SD.   Semarang: Bengawan 

Ilmu.   

Rositawaty. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 1 untuk Kelas I 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Tijan. (2008.16).  Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 1.   

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.   

 

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 : Kesehatan 

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. Kegiatan di rumah Kegiatan di sekolah 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 



TES FORMATIF 

Tema : Kesehatan 

Kelas : I (Satu) 

Semester : 1 (Satu) 

 

 

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

1. Halaman yang kotor harus di .... 

2. Bangun tidur terus .... 

3. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang .... 

4. Setiap hari jendela rumah harus di ....    

5. Kita menggosok gigi sesudah .... 

6. Jendela rumah dibuat dari kaca agar ...  dapat masuk rumah. 

7. Agar udara menjadi segar, pekarangan ditanami .... 

8. Membuang sampah di .... 

9. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan sarang .... 

10. Kebersihan adalah pangkal .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Orangtua 

Tanda tangan 

 

Nilai  : 

………………… 

Nama : 

………………… 



TES PERBAIKAN 

Tema : Kesehatan 

Kelas : I (Satu) 

Semester : 1 (Satu) 

 

 

 

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

1.  Kita makan sehari ... kali. 

2. Agar tubuh sehat kita harus .... 

3. Bila sakit kita berobat ke .... 

4. Setiap hari jendela rumah harus di ....    

5. Kita menggosok gigi sesudah .... 

6. Kita pergi sekolah memakai pakaian .... 

7. Agar menjadi pandai kita harus rajin .... 

8. Kita berolahraga supaya .... 

9. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan sarang .... 

10. Kebersihan adalah pangkal .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Orangtua 

Tanda tangan 

 

Nilai  : 

………………… 

Nama : 

………………… 



PENGAYAAN 

Tema : Kesehatan 

Kelas : I (Satu) 

Semester : 1 (Satu) 

 

 

 

Kerjakan tugas berikut! 

1. Ceritakanlah kegiatan yang kamu lakukan dalam membantu pekerjaan orangtua 

di rumah! 

2. Ceritakan pengalamanmu tentang kegiatan yang  kamu lakukan untuk menjaga 

kesehatan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Orangtua 

Tanda tangan 

 

Nilai  : 

………………… 

Nama : 

………………… 



KUNCI JAWABAN 

 

TES FORMATIF   

1. Bersihkan  

2. Mandi 

3. Bersih 

4. Buka 

5. Makan 

6. Cahaya 

7. Tanaman/bunga 

8. Tempat sampah 

9. Penyakit 

10. Kesehatan  

 

TES PERBAIKAN  

1. 3 

2. Olahraga 

3. Dokter 

4. Buka 

5. Makan 

6. Seragam 

7. Belajar 

8. Sehat 

9. Penyakit 

10. kesehatan 

 

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 10 

3  Pengayaan Kebijaksanaan Guru 

 

 


