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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah   : SD Negeri I Way Kandis  

Tema    : Lingkungan 

Sub Tema   : Ciri-ciri benda 

Kelas/ Semester : 1/1    

Alokasi waktu  : 35 x 2 jam pelajaran 

 

Standar Kompetensi 

1. Bahasa Indonesia 

 Menulis permulaan dengan menjiplak , penebalkan, mencontoh     

melengkapi,  dan penyalin. 

2. Matematika 

 Mengenal beberapa bangun datar. 

3. Seni Budaya dan Ketrampilan . 

 Mengespresikan karya seni rupa. 

Kompetensi Dasar 

1. Bahasa Indonesia 

 Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk sederhana 

2. Matematika 

 Mengelompokka berbagai bangu ruang (sigi tiga, persegi, persegi  

panjang,  Lingkaran 



3. Seni Budaya dan Keterampilan 

 Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar. 

Indikator 

1. Menulis bangun datar 

2. Menyebutkan bermacam-macam banyun datar 

3. Menyebutkan contoh benda-benda bangun datar 

4. Mengelompokkan bangun datar 

5. Mewarnai gambar bangun datar 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tuntunan guru siswa dapat menulis bangun datar 

2. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan bermacam-macam  

 bangun datar 

3. Melalui metode demonstrasi siswa dapat menyebutkan contoh  

benda benda bangun datar 

4. Melalui metode diskusi siswa dapat mengelompokkan bangun datar 

5. Melalui pemberian tugas siswa dapat mewarnai gambar berbentuk  

 gambar bangun datar 

II. Materi Ajar 

1. Menulis bangun datar 

2. Macam-macam bangun datar 

III. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 



3. Diskusi 

4. Demontrasi 

5. Pemberian tugas 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

      A. Kegiatan Awal 

1. Mengkondisikan kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai agar  

siswa siap untuk belajar. 

2. Kegiatan diawali dengan berdoa bersama. 

3. Menyampaikan salam pembuka. 

4. Mengabsen siswa sesuai dengan nomer urut. 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

6. Membagi siswa dalam kelompok belajar masing-masing kelompok  

menjadi 5 orang 

       B.Kegiatan Inti 

1.  Siswa di bagi menjadi tujuh kelompok. 

2   Guru menyiapkan media gambar . 

3.  Guru menunjukan gambar- gambar bangun datar segi tiga, persegi ,  

persegi panjang, lngkaran   

4.  Guru menerangkan berkaitan dengan tayangan gambar dan materi   

 pembelajaran. 

5.   Masing – masing siswa mencermati gambar. 

6.   guru membagi lembar kerja pada masing-masing kelompok. 



7.   Masing-masing anggota kelompok mengerjakan lembar LKS. 

8.   Masing-masing kelompok mengumpulkan lembar LKS. 

 

C. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja  

di pelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

Pertemuan II 

A.  Kegiatan Awal 

1. Mengkondisikan kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai agar   

    siswa siap untuk belajar. 

2. Kegiatan diawali dengan berdoa bersama. 

3. Menyampaikan salam pembuka. 

4. Mengabsen siswa sesuai dengan nomer urut. 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

6. Membagi siswa dalam kelompok belajar masing-masing kelompok  

    menjadi 5 orang 

B.  Kegiatan Inti 

1. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “ Lingkaran Kecil “ 

2. Tanya jawab tentang lagu dan materi yang telah lalu. 

3. Penjelasan contoh-contoh benda dari masing-masing bangun datar. 



4.Guru mengajak siswa mengulang kembali pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar. 

5. Siswa masuk dalam kelompok diskusi seperti pembelajaran terdahulu. 

6. Guru memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas diskusi dalam 

kelompok belajar yaitu :  

a. Mengisi lembar LKS. 

b. Mewarnai bangun datar sesuai dengan perintah. 

7. Tiap-tiap kelompok melaporkan hasil kerja kelompok. 

C.  Kegiatan Akhir 

            1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja  

     di pelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

    dilaksanakan. 

4. Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) sesuai dengan materi bangun 

datar 

V. Alat dan Sumber Bahan 

1. Alat : Gambar bangun-bangun datar 

2. Sumber belajar : Buku Tematik  Karangan Maryanti, S.Pd 

VI. Penilaian 

Jenis : 

a.Soal-soal evaluasi tertulis dan pilihan ganda 

b. Tes perbuatan / Kine Aktivitas siswa dalam penerapan metode gambar 



 

Mengetahui          Bandarlampung, 3Oktober 2013 

Kepala Sekolah                 Guru Kelas I 

 

 

( Ester Krishati.AMD )       (MarsaulinaSitompul) 

NIP 19540214 1978  022001    NIP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR EVALUASI SIKLUS I 

 

Nama    : 

Kelas   :  

No absen  : 

Mata Pelajaran : 

A. Tulislah nama-nama bangun di bawah ini 

1.  

 

 

 

2.   

 

 

3.  

 

 

 

4. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 



LEMBAR EVALUASI SIKLUS I 

 

Nama   :  

Kelas   : 

No Absen  : 

Mata Pelajaran : 

 

A. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a,batau c ! 

1. Benda di bawah ini yang berbentuk segi tiga adalah ................................... 

               a.  

 

        b.      

 

        c. 

 

2.         Nama bangun di samping adalah................................. 

 

a. lingkaran 

b. persegi panjang 

c. persegi 

3.Pintu berbentuk bangun ....................................... 

a. persegi panjang 

b. lingkaran  



c. persegi 

4. Bangun persegi adalah ........................................ 

                   a. 

 

                  b. 

 

                  c. 

 

5. Contoh benda yang berbentuk lingkaran adalah ................. 

a. uang logam 

b. pintu 

c. jendela 

 

B. Isilah dengan benar ! 

1. uang kertas berbentuk bangun ............................... 

2. sapu tangan berbentuk bangun ................................ 

3. Prmukaan gelas berbentuk bangun ......................... 

4.       Bangun di samping , bangun segi ....................... 

 

5. Permukaan kotak kapur adalah bangun .................................. 

 

 

 



LEMBAR EVALUASI SIKLUS I 

Nama   : 

Kelas   : 

No Absen  : 

Mata Pelajaran : 

 

Warnailah bangun-bangun di bawah ini  

1.Warna merah untuk bangun persegi 

2. Warna hijau untuk bangun lingkaran 

3. Warna kuning untuk bangun  persegi panjang 

4. Warna biru untuk bangun segi tiga 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 



SIKLUS II 

 

Nama Sekolah   : SD Negeri I Way Kandis  

Tema    : Lingkungan 

Sub Tema   : Ciri-ciri benda 

Kelas/ Semester  : 1/1    

Alokasi waktu   : 35 x 2 jam pelajaran 

 

Standar Kompetensi 

1. Bahasa Indonesia 

     Menulis permulaan dengan menjiplak , penebalkan, mencontoh     

    melengkapi,  dan penyalin. 

2. Matematika 

     Mengenal beberapa bangun datar. 

3. Seni Budaya dan Ketrampilan . 

     Mengespresikan karya seni rupa. 

Kompetensi Dasar 

1. Bahasa Indonesia 

     Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk sederhana 

2. Matematika 

     Mengelompokka berbagai bangu ruang (sigi tiga, persegi, persegi    

                panjang,  Lingkaran) 

3. Seni Budaya dan Keterampilan 



     Mengidentifikasi unsur rupa pada benda di alam sekitar. 

Indikator 

1. Menulis bangun datar 

2. Menyebutkan bermacam-macam banyun datar 

3. Menyebutkan contoh benda-benda bangun datar 

4. Mengelompokkan bangun datar 

5. Mewarnai gambar bangun datar 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menulis bangun datar 

2. Siswa dapat menyebutkan bermacam-macam banyun datar 

3.Siswa dapat menyebutkan contoh benda-benda bangun datar 

4. Siswa dapat mengelompokkan bangun datar 

5.Siswa dapat mewarnai gambar berbentuk gambar bangun datar 

II. Materi Ajar 

1. Menulis bangun datar 

2. Macam-macam bangun datar 

III. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Demontrasi 

5. Pemberian tugas 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 



Pertemuan I 

      A. Kegiatan Awal 

1. Mengkondisikan kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai agar   

    siswa siap untuk belajar. 

2. Kegiatan diawali dengan berdoa bersama. 

3. Menyampaikan salam pembuka. 

4. Mengabsen siswa sesuai dengan nomer urut. 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

6. Membagi siswa dalam kelompok belajar masing-masing kelompok  

 menjadi 5 orang 

       B.Kegiatan Inti 

1.  Siswa di bagi menjadi tujuh kelompok. 

2    Guru menyiapkan media gambar . 

3.   Guru menunjukan gambar bangun-bangun datar. 

4.   Guru menerangkan berkaitan dengan  materi pembelajaran. 

5.   Masing – masing siswa mencermati gambar. 

6.   guru membagi lembar kerja pada masing-masing kelompok. 

7.   Masing-masing anggota kelompok mengerjakan lembar LKS. 

8.   Masing-masing kelompok mengumpulkan lembar LKS. 

 

C.Kegiatan Akhir 

1.  Guru mengajukan pertanyaan materi yang diajarkan. 

2.  Siswa mengumpulkan tugas sesuai materi yang diajarkan. 



3.  Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan. 

Pertemuan II 

A. Kegiatan Awal 

1. Mengondisikan kelas sebelum kegiatan belajar mengajar  

dimulai agar siswa siap belajar  

2. Mengisi daftar kelas, berdo’a, menyiapkan materi. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Mengabsensi seswa. 

B. Kegiatan Inti 

 1. Guru bertanya jawab dengan siswa berkaitan dengan pelajaran sebelumnya.  

2. Guru mengajak siswa mengulangi kembali pelajaran dengan media gambar. 

 3. Guru memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas diskusi dalam kelompok 

 dan mengerjakan lembar kerja siswa . 

 4. Tiap-tiap kelompok menyajikan hasil kerja kelompok. 

 5. Kelompok lain memberikan penilaian apakah hasil kerja yang disajikan benar  

 atau salah. 

C.  Kegiatan Akhir 

Dalam kegiatan akhir, guru: 

 1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang baru saja  

 dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan evaluasi. 

3. Bersama-sama menyanyikan kembali lagu yang berjudul “ Lingkaran Kecil “  



4. Guru memberikan PR. 

H.  Alat dan Sumber belajar 

Sumberbelajar 

1.Pengembangan guru disesuaikan dengan matri pelajaran 

     2. Buku Tematik  Karangan Maryanti, S.Pd 

 Alat peraga 

Gambar bangun-bangun datar 

I.  Penilaian  

Jenis 

a.Tes tertulis 

    Soal-soal evaluasi tertulis dalam bentuk isian. 

b. Tes perbuatan / Kenerja 

     Aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui media gambar.  

 

 Mengetahui                                                         Bandar Lampung, 8 Oktober  2013 

 Kepala Sekolah                                                                  Guru Kelas I 

 

 

( Ester Krishati.AMD )                        (Marsaulina Sitompul) 

NIP 19540214 1978  022001                              NIP 196008171982032011 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR EVALUASI SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 3 

 

 



A.  Tulislah bangun –bangun apa saja pada soal no 1, 2, dan 3 ?  

 

Jawab  1................................................................................................................ 

 

 2 ............................................................................................................... 

 

3 .................................................................................................................. 

 

B. Warnailah gambar-gambar di atas dengan : 

1. Warna merah untuk bangun segi tiga 

2. Warna hijau untuk bangun persegi panjang 

3. Warna biru untuk bangun lingkaran 

4. Warna kuning untuk bangun segi empat 

5. Warna biru untuk bangun  segi enam 

 

 

 

Nama     : 

Kelas    :  

No absen   : 

Mata Pelajaran : 

 

 





 


