










Sekolah  :  ……………………………………..  

Kelas/Semester  :  ……………………………………..  

Mata Pelajaran :  ……………………………………..  

Materi Pokok :  ……………………………………..  

Alokasi Waktu  :  ……………………………………..  

A. Kompetensi Inti  :   

B. Kompetensi Dasar  dan 
Indikator 

:   

C. Tujuan Pembelajaran :   

D. Materi Pembelajaran :   

E. Metode Pembelajaran :   

F. Media, alat , sember 
pembelajaran 

:   

G. Langkah-langkah kegiatan 
Pembelajaran 

:   



Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan      

Inti     

Penutup     

H. Penilaian 

  - Jenis/ teknik 

  - Bentuk instruman 

- Pedoman penskoran 

   

   

   

   

   

Teacher’s comment 
1. New Ideas 
2. Problem 
3. Special Moment 





 

1 Pembelajaran  Untuk 1 Pertemuan (1 hari) 

1 Tema terdiri dari 4 Sub Tema 
1 Sub Tema Untuk 6 Pembelajaran  

1 Buku Terdiri dari 1 Tema 
1 Tema Untuk 24 kali pertemuan  



Kreatifitas Guru 



  

 

 

MATERI 

WORK 
SHEET 

(LEMBAR 
KERJA) 

BUKU 
SISWA 







Satuan Pendidikan  :  SDN Impian Surabaya 

Kelas/Semester  :  1/I 

Tema  :  Diriku  

Sub Tema  :  Tubuhku  

Pertemuan Ke-  :  I 

Alokasi Waktu  :  6 x 35’ 



MUATAN 
TERPADU 

KD KE- KOMPETENSI INDIKATOR 

PPKN   4.2 Melaksanakan tata tertib di 
Rumah  
 

• Menunjukkan sikap tertib selama 
pelajaran 

 

PJOK  
  

3.1 Mengetahui bagian-bagian 
tubuh manusia  
 

• Menunjukkan bagian-bagian tubuh 
dengan tepat 

 

SBDP  
  

4.7 Menyanyikan lagu anak dan 
berlatih memahami isi lagu.  
   

• Menyanyikan  lagu dengan irama 
yang tepat. 

  
• Menjelaskan isi lagu yang 

dinyanyikan 
 

MATEMATIKA
  

 

3.1 Mengenal bilangan asli 1 
sampai dengan 99 dengan 
menggunakan benda-benda 
yang ada di sekitar rumah, 
sekolah atau tempat 
bermain.  
   

• Menghitung banyak benda 1 – 5 
 
• Menuliskan lambang bilangan 1 - 5 
 

ALIEN INGIN TAHU TUBUHKU 



• PENDAHULUAN 
Guru memberi salam dan berdoa bersama siswa. 

• ALPHA ZONE 
Fun Story 

• Guru bercerita tentang makhluk angkasa luar 
yang mengunjungi bumi dengan maksud ingin 
mempelajari bentuk tubuh dan anggota-anggota 
tubuh manusia. Siswa-siswa diminta 
menyambutnya dengan menyanyikan sebuah 
lagu wajib tentang anggota tubuh. (Guru 
menunjukkan foto alien). 
 



• Siswa dan guru menyanyikan lagu pada buku 
siswa dengan panduan buku guru. Lagu dapat 
diulang beberapa kali sampai siswa hafal. 

 

 



• Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
untuk menyambut Alien yang akan turun dari 
pesawat. Guru atau siswa dapat berperan 
menjadi Alien. Lalu ketika Alien turun dari 
pesawat setiap kelompok menyambutnya 
dengan lagu ‘Dua Mata Saya’. 



• Siswa mendengarkan guru yang menjelaskan 
bagian-bagian tubuh. Siswa mengamati 
lembar pengamatan pada buku siswa.  

 



• Siswa diminta berhadap-hadapan dan 
saling menjelaskan anggota tubuh 
berdasarkan lembar bagian-bagian 
tubuh kita. Jika sudah lancar, satu 
persatu siswa harus mempresentasikan 
kepada Alien agar mengerti.  
 

• Agar Alien lebih jelas mengetahui 
tentang anggota tubuh, mereka 
meminta jumlah setiap anggota tubuh 
manusia. Siswa melakukan latihan 
menghitung pada lembar kerja di buku 
siswa, yang nantinya akan diberikan 
kepada Alien tersebut. 
 

• Guru mengambil penilaian aktivitas 
siswa ini dengan menggunakan rubrik 
penilaian unjuk kerja: rubrik mengenal 
anggota tubuh dengan bernyanyi pada 
buku guru. 

 



• Alien sangat puas sudah mengetahui 
anggota-anggota tubuh. Sebelum 
kembali ke planet asalnya. Guru 
meminta kepada semua siswa untuk 
memberi hadiah Alien dengan 
permainan ‘Guru Berkata’ seperti yang 
ada pada lembar buku siswa. Guru 
memimpin permainannya dan juga 
dilakukan bersama-sama Alien. 
 
 

• Guru mengambil penilaian aktivitas 
siswa ini dengan menggunakan rubrik 
penilaian pengamatan: lembar 
pengamatan kegiatan permainan pada 
buku guru. 
 
 



• Setelah Alien pulang kembali ke planet 
asalnya, guru melakukan tanya jawab kepada 
siswa tentang materi hari ini. 

• Guru menutup materi dengan memberi 
kesimpulan tentang Allah adalah pencipta 
manusia beserta anggota-anggota tubuhnya 
yang sempurna. 







LANGKAH MUDAH MEMBUAT RPP 

LIHAT LEMBAR KERJA PADA BUKU SISWA 

SESUAIKAN DENGAN PROSEDUR 
AKTIVITAS DI BUKU GURU 

BUAT EKSPLORASI YANG KREATIF UNTUK 
MEMBUAT TERPADU (MEMBUAT JUICE) 

TAMBAHKAN PENDAHULUAN, INTI, DAN 
PENUTUP 


