
RPP Kelas 4 Tema : Makanan Sehat dan Bergizi 

www.sekolahdasar.web.id 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 
Satuan Pendidikan  :  ....................................................  
Kelas :  4 / 2 
Tema / Topik :  Makanan Sehat dan Bergizi 
Minggu ke :  1 
Semester :  1   (satu) 
Alokasi Waktu :  1 Hari 

 
 
A.  KOMPETENSI INTI 

 Menerima , menghargai dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya  
 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru  
 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, 
sekolah, dan tempat bermain. 

 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

PPKn 
 Mengelompokkan identitas  suku bangsa (pakaian tradisional, bahasa, rumah 

adat, makanan khas, dan upacara adat), sosial ekonomi (jenis pekerjaan orang 
tua) di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar  

 
Bahasa Indonesia 
 Gemar menggali informasi melalui membaca dan mendengarkan dari sumber 

lain berdasarkan rasa ingin tahu 
 
Matematika 
 Bersikap teliti dan cermat  dalam mengambil keputusan memilih jenis barang 

yang ditawarkan dengan diskon yang menarik dari toko  atau pada saat memilih 
jenis tabungan dengan bunga yang menarik dari Bank  

 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
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 Memahami tinggi dan berat badan ideal dan pengaruhnya terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan 

 Memahami pengaruh aktivitas fisik dan istirahat terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh 

 Memahami gizi dan menu seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh 
 Mempraktikkan salah satu gaya renang dalam jarak tertentu* 
 Mempraktikkan salah satu gaya renang dalam jarak tertentu* 
 Mempraktikkan salah satu gaya renang dalam jarak tertentu* 

 
Seni, Budaya, dan Prakarya  
 Mengenal tari-tari daerah dan keunikan geraknya 
 

C. INDIKATOR 
 PPKn 
 Mengidentifikasi  jenis-jenis makanan khas daerah di lingkungan sekitar. 
 Menyebutkan  makanan khas daerah yang menjadi kesukaannya 

 
Bahasa Indonesia 
 Menulis informasi yang diperoleh dengan tepat 

 
Matematika 
 Menentukan penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan penggunaan 

uang. 
 Menghitung diskon dari penawaran harga suatu barang 
 Menentukan pilihan jenis barang yang ditawarkan berdasarkan  besarnya 

diskon 
 Menghitung banyak uang yang diperlukan untuk membayar barang setelah 

mendapat discon 
 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 Menyebutkan konsep Body Mass Index (BMI) 
 Menyebutkan rumus Body Mass Index 
 Menyebutkan pengaruh Nilai BMI 
 Menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada masa sekolah  
 Menyebutkan pengaruh aktivitas fisik dan istirahat terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh 
 Menyebutkan fungsi makanan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh 
 Menyebutkan gerak dasar renang gaya dada (posisi badan,  gerakan tungkai, 

gerakan lengan, pernafasan) 



RPP Kelas 4 Tema : Makanan Sehat dan Bergizi 

www.sekolahdasar.web.id 

 Memperagakan gerak dasar renang gaya dada (posisi badan,  gerakan tungkai, 
gerakan lengan, pernafasan) 

 Memperagakan gerak dasar renang gaya dada (posisi badan,  gerakan tungkai, 
gerakan lengan, pernafasan) 

 
Seni, Budaya, dan Prakarya  
 Menunjukkan tari daerah 
 Membedakan tari daerah 
 Membedakan keunikan tari daerah  
 Membedakan ciri khas  tari daerah 

 
D. TUJUAN  

 Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya  
 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,teman, dan guru 
 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 

 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 
E. MATERI 

 PPKn 
 jenis-jenis makanan khas daerah di lingkungan sekitar 

 
Bahasa Indonesia 
 Menulis informasi yang diperoleh dengan memperhatikan ketepatan informasi 
 
Matematika 
 menentukan harga suatu barang setelah mendapat diskon 
 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 menjelaskan tinggi dan berat badan ideal dan pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan 
 menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada anak masa 

sekolah dan pengaruh aktivitas fisik dan istirahat terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh 

 menyebutkan fungsi makanan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh 
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 keterampilan mengapung, dan gerakan tungkai renang gaya dada 
 Pengamatan perilaku 
 
Seni, Budaya, dan Prakarya  
 menjelaskan jenis-jenis tari daerah dan keunikannya 
 

F. PENDEKATAN & METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Example Non Example 
Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah 

 
G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  Mengajak semua siswa berdo’a menurutAgama 
dan keyakinan masing-masing (untuk 
mengawali kegiatan pembelajaran) 

 Melakukan komunikasi  tentang kehadiran 
siswa 

 Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak 
 Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang 

syair lagu, mengapa saling mengucap salam. 
Dan apa bedanya di kalau pagi  

 Meminta informasi dari siswa mengenai 
kegiatan piket yang telah dilaksanakan pada 
pagi hari dan bertanya tentang hubungan 
antara kebersihan kelas dengan kenyamanan 
kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan Tema yang akan 
dibelajarkan . 

10 menit 

Inti PPKn 
 Mencari informasi jenis-jenis makanan khas 

daerah di lingkungan sekitar melalui berbagai 
media, dan membuat daftarnya. 

 Tanya jawab tentang makanan khas daerah 
yang menjadi kesukaannya 

 Membuat kliping tentang makanan khas daerah 
di lingkungan sekitar. 

150 
menit 

 BHS. Indonesia 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

 Mencari informasi tentang makanan sehat dan 
bergizi dari berbagai sumber informasi melalui 
membaca ke perpustakaan atau tempat lain 
dan atau mendengarkan radio atau menonton 
televisi yang berhubungan dengan makanan 
sehat dan bergizi 

 Menuliskan ringkasan berbagai informasi 
mengenai makanan sehat dan bergizi 

 Membacakan dan mendiskusikan informasi 
yang diperoleh 

Matematika 
 Menyelesaikan masalah yang disuguhkan 

berkaitan dengan penggunaan uang dalam 
kehidupan sehari-hari 

 Menghitung diskon barang yang ditawarkan dari 
harga suatu barang  

 Menentukan pilihan yang tepat tentang jenis 
barang berdasarkan besarnya diskon yang 
ditawarkan 

 Menghitung banyak uang yang diperlukan untuk 
membayar barang setelah mendapat diskon 

 

Penjasorkes 
 Menyebutkan konsep Body Mass Index (BMI) 

merupakan pengukuran yang membandingkan 
berat dan tinggi badan seseorang 

 Menyebutkan rumus Body Mass Index  BMI = 
Berat (dalam kg) / Tinggi2 (dalam meter)  

 Menyebutkan pengaruh Nilai BMI dapat 
menentukan besarnya risiko terkena penyakit 
akibat berat badan seperti jantung dan diabetes 

 Mempraktikkan mengukur BMI 
 Mendiskusikan ciri-ciri pertumbuhan dan 

perkembangan pada anak masa sekolah 
(ukuran fisik tubuh: berat badan, tinggi badan, 
lingkar kepala, lingkar lengan, perubahan 
suara, menstruasi, mulai tertarik dengan lawan 
jenis dan lain- lain, perubahan proporsi tubuh, 
lepasnya gigi susu) 

 Mendiskusikan pengaruh aktivitas fisik dan 
istirahat terhadap pertumbuhan dan 

http://kumpulan.info/sehat/artikel-kesehatan/48-artikel-kesehatan/189-mengatasi-penyakit-jantung-dan-serangan-jantung.html
http://kumpulan.info/sehat/artikel-kesehatan/48-artikel-kesehatan/271-diabetes-penyakit-gula.html
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

perkembangan, dan kesehatan tubuh 
 Mendiskusikan mengapa kita perlu makan 
 Mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-

jenis makanan (makanan pokok dan makanan 
tambahan) 

 Menyebutkan fungsi makanan bagi manusia 
adalah untuk: sumber energi, membangun 
tubuh, perlindungan tubuh  

 Menyebutkan gerak dasar renang gaya dada  
(posisi badan,  gerakan tungkai, gerakan 
lengan, pernafasan) 

 Bermain terapung  pada permukaan air dengan 
posisi telungkup kedua lengan lurus ke depan 
dan kedua kaki lurus ke belakang dengan 
sedikit tolakan kedua kaki pada dinding kolam 
badan meluncur ke depan menempuh jarak ±4-
6 m, dilakukan perorangan, berpasangan, dan 
kelompok. 

 Bermain gerak dasar tungkai  renang gaya 
dada pada permukaan air dengan posisi 
telungkup kedua lengan berpegangan 
parit/pelampung/teman di depannya dan kedua  
tungkai lurus ke belakang, tekuk kedua lutut 
mendekati pinggul lalu tendangkan tungkai ke 
belakang hungga rapat dan lurus menempuh 
jarak ± 4-6 m, dilakukan perorangan, 
berpasangan, dan kelompok. 

 Seni Budaya dan Prakarya 
 Mencari tahu tari-tari daerah dan keunikan 

geraknya melalui membaca buku, majalah atau 
media lain yang ada disekolah dll. 

 Mencatat informasi yang diperoleh tentang tari-
tari daerah dan keunikan geraknya 

 Menjelaskan jenis-jenis tari daerah dan 
keunikan geraknya 

 

 Penilaian proses: 
 Guru berkeliling mengamati kerjasama anak 

dalam mengerjakan tugas.  
 Menilai kerjasamanya, tanggung jawabnya, 

kedisiplinannya, ke aktifannya, mendominasi 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

atau tidak dsb) 
 Menilai dengan lembar pengamatan perilaku. 

 

 Gambar-gambar untuk Example non Example  
Kelompok gambar kebersihan kelas 
• Gambar kegiatan menyapu kelas 
• Gambar kegiatan membersihkan debu 
• Gambar kegiatan menata buku 
• Membersihkan jendela kelas 

    
Kelompok gambar kebersihan rumah 
• Gambar kegiatan menyapu rumah 
• Gambar kegiatan mengepel lantai 
• Gambar kegiatan menata tempat tidur 
• Gambar kegiatan  membersihkan/menyapu 

kebun 
 

Kelompok  gambar kebersihan lingkungan/kerja 
bakti kampung 
• Gambar kegiatan membersihkan selokan 
• Gambar kegiatan membersihkan sampah di 

jalanan 
• Gambar kegiatan membuang sampah 
• Gambar kegiatan merawat tanaman 

peneduh 
 

Keterangan: 
Diharapkan diskusi akan berkembang pada 
pembahasan kebersihan lingkungan, ruang, 
kelas, rumah, sekolah akan berdampak pada 
kesehatan. Kegiatan membersihkan lingkungan 
merupakan cerminan dari kerukunan dan saling 
membantu, dan bekerjasama. Siswa yang 
sedang berdiskusi (berpikir berpasangan) akan 
berdampak pada kerjasama yang baik, dan 
hasilnya merupakan cerminan dari sikap 
bertanggung jawab. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

 

  Semua kelompok mengamati, memikirkan dan 
menganalisis gambar dikaitkan dengan tema 
yang sedang dipelajari. 

 Guru memanggil salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya 
(mengkomunikasikan dan konfirmasi),  

 Memberi kesempatan kelompok lain untuk 
mendengarkan dan memberikan pendapatnya 

 

 Mengajak semua siswa berdiri dan 
menyanyikan lagu ” Oh Ibu dan Ayah ”  untuk 
mencairkan suasana dan kepenatan setelah 
belajar beberapa jam: 
• Guru mengamati sikap siswa dalam 

menyanyikan lagu 
• Memberi contoh sikap yang benar dalam 

menyanyi 
• Menilai siswa dalam menyanyikan lagu: 

(lafal syair lagunya, cara menyanyi, sikap 
menyanyi, semangatnya dsb) 

• Menggunakan format pengamatan 
 

 

 Guru mengajak bertanya jawab tentang makna 
lagu.  Bahwa salah satu dampak dari rumah 
yang tidak sehat, adalah banyak nyamuk, 
rumah kotor, tidak sehat, mendatangkan 
penyakit. Dsb 

 

 

 Menugaskan siswa untuk bercerita 
(berdasarkan gambar) (mengkomunikasikan) 

 

Guru Mengamati cara siswa dalam 
BERCERITA (penilaian proses) 

 

 Guru dan siswa bersama-sama siswa membuat 
kesimpulan tentang rumah yang bersih dan 
sehat 

 

 Hasil kegiatan dan pekerjaan siswa ditempel di 
papan yang 

 

  Dilanjutkan dengan menasehati siswa agar  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

membiasakan hidup sehat 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari 

15 menit 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 
dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 
materi) 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurutAgama 
dan keyakinan masing-masing (untuk 
mengawali kegiatan pembelajaran) 

 

 

• Mengamati sikap siswa dalam berdo’a 
(sikap duduknya, cara membacanya, cara 
melafalkannya dsb) 

• Apabila ada siswa yang kurang benar dan 
kurang sempurna dalam berdo’a, maka 
setelah selesai kegiatan berdo’a, langsung 
diberi nasehat agar besok kalau berdoa 
lebih disempurnakan 

 

 
H. SUMBER DAN  MEDIA 

 Buku Tematik Kelas IV 
 Buku Tematik Kelas IV, majalah, media lainnya 
 Perpustakaan, radio, televisi 
 Pelampung 

 
I. PENILAIAN 

1.  Prosedur Penilaian 
a.  Penilain Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 
sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 

b. Penilaian Hasil Belajar 
Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan 
(terlampir) 

 
2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Proses 
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• Penilaian Kinerja 
• Penilaian Produk 

 
b. Penilaian Hasil Belajar 

• Pilihan ganda 
• Isian singkat 
• Esai atau uraian 

 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
( ___________________ ) 
NIP .................................. 

 ........, ...................... 20.... 
Guru Kelas IV 
 
 
 
( ___________________ ) 
NIP .................................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 
Satuan Pendidikan  :  ....................................................  
Kelas :  4 / 2 
Tema / Topik :  Makanan Sehat dan Bergizi 
Minggu ke :  2 
Semester :  1   (satu) 
Alokasi Waktu :  1 Hari 

 
 
 
A.  KOMPETENSI INTI 

 Menerima , menghargai dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya  
 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru  
 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, 
sekolah, dan tempat bermain. 

 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

PPKn 
 Mengelompokkan identitas  suku bangsa (pakaian tradisional, bahasa, rumah 

adat, makanan khas, dan upacara adat), sosial ekonomi (jenis pekerjaan orang 
tua) di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar  

 
Bahasa Indonesia 
 Membaca isi petunjuk pemakaian suatu alat dan melakukannya 
 Menjelaskan secara lisan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang 

mudah dipahami dan kalimat yang runtut 
 
Matematika 
 Bersikap teliti dan cermat  dalam mengambil keputusan memilih jenis barang 

yang ditawarkan dengan diskon yang menarik dari toko  atau pada saat memilih 
jenis tabungan dengan bunga yang menarik dari Bank  
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Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 Mempraktikkan salah satu gaya renang dalam jarak tertentu 

 
Seni, Budaya, dan Prakarya  
 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan karya kreatif yang pengolahan 

bahan yang mengikuti alur 
 

C. INDIKATOR 
 PPKn 
 Mengidentifikasi  jenis-jenis makanan khas daerah di lingkungan sekitar. 
 Menyebutkan  makanan khas daerah yang menjadi kesukaannya 

 
Bahasa Indonesia 
 Menjelaskan urutan petunjuk penggunaan sesuatu (obat, pupuk, alat rumah 

tangga, mainan/game, alat elektronik, dan sebagainya) berdasarkan teks yang 
dibaca 

 Melakukan kegiatan sesuai petunjuk penggunaan sesuatu (obat, pupuk, alat 
rumah tangga, mainan/game, alat elektronik, dan sebagainya) 

 Mencatat pokok-pokok petunjuk pemakaian suatu alat 
 Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang mudah 

dipahami dan kalimat yang runtut 
 

Matematika 
 Menentukan pilihan tabungan berdasarkan bunga yang menarik dari Bank 

 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 Memperagakan gerak dasar renang gaya dada (posisi badan,  gerakan tungkai, 

gerakan lengan, pernafasan) 
 Menyebutkan bentuk pertolongan untuk menolong dari bahaya tenggelam 
 
Seni, Budaya, dan Prakarya  
 Memanfaatkan alam dengan baik untuk berkarya 
 Mengolah bahan untuk berkarya 
 Menggunakan bahan yang mudah didaur ulang 
 mengikuti alur dalam berkarya 

 
D. TUJUAN  

 Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya  
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 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,teman, dan guru 

 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 

 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 
E. MATERI 

 PPKn 
 mencari gambar-gambar 
 menuliskan resep 

 
Bahasa Indonesia 
 Melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk pemakaian sesuai dengan urutannya 

dengan kriteria kesesuaian melakukan sesuatu dengan petunjuk 
 Menjelaskan penggunaan suatu alat di depan kelas dengan tepat. Kriteria 

penilaian meliputi keruntutan kalimat dan bahasa yang komunikatif 
 
Matematika 
 menentukan jumlah tabungan setelah mendapat bunga dari Bank dalam jangka 

waktu tertentu 
 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 menyebutkan cara menolong korban tenggelam 
 Gerakan lengan renang gaya dada, gerak dasar pernapasan renang gaya dada 
 
Seni, Budaya, dan Prakarya  
 menjelaskan alur cara dan pengolahan karya kreatif 
 

F. PENDEKATAN & METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Example Non Example 
Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah 
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G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  Mengajak semua siswa berdo’a menurutAgama 
dan keyakinan masing-masing (untuk 
mengawali kegiatan pembelajaran) 

 Melakukan komunikasi  tentang kehadiran 
siswa 

 Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak 
 Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang 

syair lagu, mengapa saling mengucap salam. 
Dan apa bedanya di kalau pagi  

 Meminta informasi dari siswa mengenai 
kegiatan piket yang telah dilaksanakan pada 
pagi hari dan bertanya tentang hubungan 
antara kebersihan kelas dengan kenyamanan 
kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan Tema yang akan 
dibelajarkan . 

10 menit 

Inti PPKn 
 Menuliskan berbagai makanan khas daerah 

nusantara 
 Mencari gambar-gambar makanan khas 

nusantara 
 Menuliskan beberapa resep makanan khas 

daerah nusantara 

150 
menit 

 BHS. Indonesia 
 Membaca petunjuk pemakaian sesuatu alat 

yang berhubungan dengan makanan atau 
kesehatan 

 Melakukan kegiatan sesuai petunjuk 
penggunaan alat yang dibaca 

 Memberikan tanggapan dan saran terhadap 
ketepatan kegiatan yang dilakukan teman 

 Mencatat pokok-pokok isi petunjuk penggunaan 
suatu alat 

 Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat    
tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami 
dan kalimat yang runtut 

Matematika 
 Menghitung bunga yang ditawarkan dari suatu 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Bank 
 Menentukan pilihan yang tepat berhubungan 

dengan harga barang dan bunga Bank 

Penjasorkes 
 Bermain gerak dasar lengan  renang gaya dada 

pada permukaan air dengan posisi telungkup 
kedua lengan lurus ke depan dan kedua  
tungkai lurus ke belakang, dipegang 
teman/menggepit papan pelampung, buka 
kedua lengan ke samping lalu tekan permukaan 
air hingga kedua sikut tertekuk depan dada 
lanjutkan gerakan dengan meluruskan kedua 
lengan ke depan ± 4-6 m, dilakukan 
perorangan, berpasangan, dan kelompok. 

 Bermain gerak dasar pernafasan renang gaya 
dada, kedua lengan lurus di depan badan 
memegangparit , badan terapung di dalam 
permukaan air, kedua tungkai lurus ke belakang 
badan dipegang teman, hit.1 hirup udara 
melalui hidung dan mulut, hit. 2 masukan 
kapala ke dalam air bersamaan 
menghembuskan udara dari mulut dan hidung, 
hit. 3 angkat kembali kepala ke atas permukaan 
air dan hirup lagi udara melalui mulut dan 
hidung, dst. dilakukan perorangan, 
berpasangan, dan kelompok 

 Menyebutkan bentuk pertolongan yang dapat 
dilakukan untuk menolong dari bahaya 
tenggelam (melempar benda yang dapat 
terapung pada korban, menjulurkan 
benda/galah pada korban, melemparkan 
tambang pada korban, menjulurkan lengan 
pada korban) 

 Seni Budaya dan Prakarya 
 Mencari tahu alur cara dan pengolahan karya 

kreatif yang pengolahan bahan yang mengikuti 
alur melalui membaca buku, majalah atau 
media lain yang ada di sekolah dll. 

 Mencatat informasi yang diperoleh tentang alur 
cara dan pengolahan karya kreatif 

 Menjelaskan alur cara dan pengolahan karya 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

kreatif  

 Penilaian proses: 
 Guru berkeliling mengamati kerjasama anak 

dalam mengerjakan tugas.  
 Menilai kerjasamanya, tanggung jawabnya, 

kedisiplinannya, ke aktifannya, mendominasi 
atau tidak dsb) 

 Menilai dengan lembar pengamatan perilaku. 
 

 

 Gambar-gambar untuk Example non Example  
Kelompok gambar kebersihan kelas 
• Gambar kegiatan menyapu kelas 
• Gambar kegiatan membersihkan debu 
• Gambar kegiatan menata buku 
• Membersihkan jendela kelas 

    
Kelompok gambar kebersihan rumah 
• Gambar kegiatan menyapu rumah 
• Gambar kegiatan mengepel lantai 
• Gambar kegiatan menata tempat tidur 
• Gambar kegiatan  membersihkan/menyapu 

kebun 
 

Kelompok  gambar kebersihan lingkungan/kerja 
bakti kampung 
• Gambar kegiatan membersihkan selokan 
• Gambar kegiatan membersihkan sampah di 

jalanan 
• Gambar kegiatan membuang sampah 
• Gambar kegiatan merawat tanaman 

peneduh 
 

Keterangan: 
Diharapkan diskusi akan berkembang pada 
pembahasan kebersihan lingkungan, ruang, 
kelas, rumah, sekolah akan berdampak pada 
kesehatan. Kegiatan membersihkan lingkungan 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

merupakan cerminan dari kerukunan dan saling 
membantu, dan bekerjasama. Siswa yang 
sedang berdiskusi (berpikir berpasangan) akan 
berdampak pada kerjasama yang baik, dan 
hasilnya merupakan cerminan dari sikap 
bertanggung jawab. 
 

  Semua kelompok mengamati, memikirkan dan 
menganalisis gambar dikaitkan dengan tema 
yang sedang dipelajari. 

 Guru memanggil salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya 
(mengkomunikasikan dan konfirmasi),  

 Memberi kesempatan kelompok lain untuk 
mendengarkan dan memberikan pendapatnya 

 

 Mengajak semua siswa berdiri dan 
menyanyikan lagu ” Oh Ibu dan Ayah ”  untuk 
mencairkan suasana dan kepenatan setelah 
belajar beberapa jam: 
• Guru mengamati sikap siswa dalam 

menyanyikan lagu 
• Memberi contoh sikap yang benar dalam 

menyanyi 
• Menilai siswa dalam menyanyikan lagu: 

(lafal syair lagunya, cara menyanyi, sikap 
menyanyi, semangatnya dsb) 

• Menggunakan format pengamatan 
 

 

 Guru mengajak bertanya jawab tentang makna 
lagu.  Bahwa salah satu dampak dari rumah 
yang tidak sehat, adalah banyak nyamuk, 
rumah kotor, tidak sehat, mendatangkan 
penyakit. Dsb 

 

 

 Menugaskan siswa untuk bercerita 
(berdasarkan gambar) (mengkomunikasikan) 

 

Guru Mengamati cara siswa dalam 
BERCERITA (penilaian proses) 

 

 Guru dan siswa bersama-sama siswa membuat  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

kesimpulan tentang rumah yang bersih dan 
sehat 

 Hasil kegiatan dan pekerjaan siswa ditempel di 
papan yang 

 

  Dilanjutkan dengan menasehati siswa agar 
membiasakan hidup sehat 

 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari 

15 menit 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 
dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 
materi) 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurutAgama 
dan keyakinan masing-masing (untuk 
mengawali kegiatan pembelajaran) 

 

 

• Mengamati sikap siswa dalam berdo’a 
(sikap duduknya, cara membacanya, cara 
melafalkannya dsb) 

• Apabila ada siswa yang kurang benar dan 
kurang sempurna dalam berdo’a, maka 
setelah selesai kegiatan berdo’a, langsung 
diberi nasehat agar besok kalau berdoa 
lebih disempurnakan 

 

 
H. SUMBER DAN  MEDIA 

 Buku Tematik Kelas IV 
 majalah, media lainnya  
 Buku pegangan siswa  
 petunjuk penggunaan peralatan  
 Pelampung 

 
I. PENILAIAN 

1.  Prosedur Penilaian 
a.  Penilain Proses 

Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 
sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 
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b. Penilaian Hasil Belajar 
Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan 
(terlampir) 

 
2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Proses 
• Penilaian Kinerja 
• Penilaian Produk 

 
b. Penilaian Hasil Belajar 

• Pilihan ganda 
• Isian singkat 
• Esai atau uraian 

 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
( ___________________ ) 
NIP .................................. 

 ........, ...................... 20.... 
Guru Kelas IV 
 
 
 
( ___________________ ) 
NIP .................................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 
Satuan Pendidikan  :  ....................................................  
Kelas :  4 / 2 
Tema / Topik :  Makanan Sehat dan Bergizi 
Minggu ke :  3 
Semester :  1   (satu) 
Alokasi Waktu :  1 Hari 

 
 
A.  KOMPETENSI INTI 

 Menerima , menghargai dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya  
 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru  
 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, 
sekolah, dan tempat bermain. 

 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

PPKn 
 Mengelompokkan identitas  suku bangsa (pakaian tradisional, bahasa, rumah 

adat, makanan khas, dan upacara adat), sosial ekonomi (jenis pekerjaan orang 
tua) di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar 

 

Bahasa Indonesia 
 Mendengarkan pengumuman yang dibacakan, dialog yang mengandung 

tawaran, larangan, teguran, pemberitahuan dan menuliskan kembali intinya 
dalam satu atau dua kalimat 

 Bermain  peran sebagai figur tertentu (dokter, guru, pedagang sayur, polisi, 
dsb.) yang  sedang berbicara. 

 

Matematika 
 Menggunakan pembulatan dalam membaca hasil pengukuran dengan alat ukur   
 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 Mempraktikkan dasar penyelamatan di air 
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Seni, Budaya, dan Prakarya  
 Menggambar model berdasarkan pengamatan langsung 
 

C. INDIKATOR 
 PPKn 
 Mengidentifikasi  jenis-jenis makanan khas daerah di lingkungan sekitar. 
 Menyebutkan  makanan khas daerah yang menjadi kesukaannya 
 Memerankan figur sesuai dengan kebiasaan, cara bicara, dan tingkah laku figur 

yang diperankan 
 

Bahasa Indonesia 
 Menyebutkan isi kalimat pengumuman, tawaran, larangan, dan teguran  
 Menjelaskan perbedaan jenis kalimat tawaran, larangan, dan teguran 
 

Matematika 
 Menyebutkan contoh alat ukur waktu, jarak dan berat  
 Melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai (waktu,jarak/panjang, 

berat)  
 Mengukur  dan menuliskan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur 

waktu dengan pembulatan terdekat 
 Mengukur  dan menuliskan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur 

panjang dengan pembulatan terdekat 
 Mengukur  dan menuliskan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur 

berat dengan pembulatan terdekat 
 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 Memperagakan simulasi pertolongan dari bahaya tenggelam dengan melempar 

benda yang dapat terapung pada korban 
 Memperagakan Simulasi pertolongan dari bahaya tenggelam dengan 

menjulurkan galah pada korban 
 Memperagakan Simulasi pertolongan dari bahaya tenggelam dengan 

melemparkan tambang pada korban 
 Memperagakan Simulasi pertolongan dari bahaya tenggelam dengan 

menjulurkan lengan pada korban (saling berpegangan dengan teman) 
 

Seni, Budaya, dan Prakarya  
 Membuat gambar dengan model makanan 

 
D. TUJUAN  

 Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya  
 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,teman, dan guru 



RPP Kelas 4 Tema : Makanan Sehat dan Bergizi 

www.sekolahdasar.web.id 

 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 

 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 
E. MATERI 

 PPKn 
 hasil masakan 
 

Bahasa Indonesia 
 Menyampaikan kalimat pengumuman, tawaran, larangan, dan teguran di depan 

kelas, kriteria penilaian meliputi ketepatan menggunakan kalimat  
pengumuman, tawaran, larangan dan teguran 

 Kesesuaian pemeranan dengan kebiasaan, cara bicara, dan tingkah laku figur 
yang diperankan 

 

Matematika 
 Melakukan pengukuran dengan ketepatan dan pendekatan tertentu 
 Melakukan pembulatan terhadap hasil pengukuran 
 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 Simulasi pertolongan pada korban tenggelam 
 

Seni, Budaya, dan Prakarya  
 Gambar model 
 

F. PENDEKATAN & METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Example Non Example 
Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi Dan Ceramah 

 
G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  Mengajak semua siswa berdo’a menurutAgama 
dan keyakinan masing-masing (untuk 
mengawali kegiatan pembelajaran) 

 Melakukan komunikasi  tentang kehadiran 

10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

siswa 
 Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak 
 Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang 

syair lagu, mengapa saling mengucap salam. 
Dan apa bedanya di kalau pagi  

 Meminta informasi dari siswa mengenai 
kegiatan piket yang telah dilaksanakan pada 
pagi hari dan bertanya tentang hubungan 
antara kebersihan kelas dengan kenyamanan 
kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan Tema yang akan 
dibelajarkan . 

Inti PPKn 
 Membuat salah satu makanan khas daerah 

nusantara daerahnya masing-masing 
 Menyajikan hasilnya masakan 
 Menikmati hasil makanan yang disajikan. 

150 
menit 

 BHS. Indonesia 
 Menyimak pembacaan teks yang berisi 

pengumuman dan mencatat isinya 
 Mengungkapkan kembali isi pengumuman 
 Menyimak  pembacaan kalimat tawaran dan 

mencatat isinya 
 Mengungkapkan kembali isi kalimat tawaran 
 Menyimak  pembacaan kalimat larangan dan 

mencatat isinya 
 Mengungkapkan kembali isi kalimat larangan 
 Menyimak  pembacaan kalimat teguran dan 

mencatat isinya 
 Mengungkapkan kembali isi kalimat teguran 
 Menjelaskan perbedaan kalimat pengumuman, 

tawaran, teguran, dan larangan 
 Berdasarkan gambar siswa berdiskusi tentang 

komponen menu seimbang (karbohidrat, lemak, 
protein, vitamin, dan mineral) 

 Menyusun menu seimbang bagi dirinya untuk 
sarapan, makan siang, dan makan malam) 

 Mensurvey/mendata komposisi /kandungan gizi 
dan zat makanan tambahan lainnya dari jajanan 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

yang dikonsumsi di sekolah 
 Menganalisis apakah jajanan yang disajikan di 

sekolah termasuk jajanan yang sehat atau tidak 
sehat 

 Menentukan figur tertentu yang akan 
diperankan 

 Mengidentifikasi kebiasaan, cara bicara, dan 
tingkah laku figur yang telah ditentukan 

 Memerankan figur sesuai dengan kebiasaan, 
cara bicara, dan tingkah lakunya 

 Mengomentari pemeranan yang dilakukan 
teman 

Matematika 
 Menyebutkan alat ukur yang ditampilkan guru 
 Mendiskusikan masing-masing kegunaan alat 

ukur waktu, jarak dan berat 
 Melakukan pengukuran dengan alat ukur yang 

sesuai seperti untuk menentukan waktu dengan 
menggunakan jam, ukuran panjang 
menggunakan meteran, dan menentukan berat 
dengan menggunakan timbangan 

 Melakukan pengukuran  dan menuliskan hasil 
pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur 
waktu dengan pembulatan terdekat 

 Mengukur  dan menuliskan hasil pengukuran 
yang ditunjukkan oleh alat ukur panjang dengan 
pembulatan terdekat Mengukur  dan 
menuliskan hasil pengukuran yang ditunjukkan 
oleh alat ukur berat dengan pembulatan 
terdekat 

 Melakukan pengukuran  dan menuliskan hasil 
pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur 
berat dengan pembulatan terdekat 

 

Penjasorkes 
 Simulasi pertolongan dari bahaya tenggelam 

dengan melempar benda yang dapat terapung 
pada korban (pelampung dari ban, kayu yang 
dapat mengambang, dilakukan perorangan, 
berpasangan, dan kelompok. 

 Simulasi pertolongan dari bahaya tenggelam 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

dengan menjulurkan galah pada korban , 
dilakukan perorangan, berpasangan, dan  

 Simulasi pertolongan dari bahaya tenggelam 
dengan melemparkan tambang pada korban, 
dilakukan perorangan, berpasangan, dan 
kelompok. 

 Simulasi pertolongan dari bahaya tenggelam 
dengan menjulurkan lengan pada korban 
(saling berpegangan dengan teman), dilakukan 
perorangan, berpasangan, dan kelompok. 

 Seni Budaya dan Prakarya 
 Memilih dan menyiapkan model makanan serta 

alat gambar 
 Menggambar makanan dengan melihat 

model/objek langsung 

 

 Penilaian proses: 
 Guru berkeliling mengamati kerjasama anak 

dalam mengerjakan tugas.  
 Menilai kerjasamanya, tanggung jawabnya, 

kedisiplinannya, ke aktifannya, mendominasi 
atau tidak dsb) 

 Menilai dengan lembar pengamatan perilaku. 
 

 

 Gambar-gambar untuk Example non Example  
Kelompok gambar kebersihan kelas 
• Gambar kegiatan menyapu kelas 
• Gambar kegiatan membersihkan debu 
• Gambar kegiatan menata buku 
• Membersihkan jendela kelas 
    

Kelompok gambar kebersihan rumah 
• Gambar kegiatan menyapu rumah 
• Gambar kegiatan mengepel lantai 
• Gambar kegiatan menata tempat tidur 
• Gambar kegiatan  membersihkan/menyapu 

kebun 
 

Kelompok  gambar kebersihan lingkungan/kerja 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

bakti kampung 
• Gambar kegiatan membersihkan selokan 
• Gambar kegiatan membersihkan sampah di 

jalanan 
• Gambar kegiatan membuang sampah 
• Gambar kegiatan merawat tanaman 

peneduh 
 

Keterangan: 
Diharapkan diskusi akan berkembang pada 
pembahasan kebersihan lingkungan, ruang, 
kelas, rumah, sekolah akan berdampak pada 
kesehatan. Kegiatan membersihkan lingkungan 
merupakan cerminan dari kerukunan dan saling 
membantu, dan bekerjasama. Siswa yang 
sedang berdiskusi (berpikir berpasangan) akan 
berdampak pada kerjasama yang baik, dan 
hasilnya merupakan cerminan dari sikap 
bertanggung jawab. 
 

  Semua kelompok mengamati, memikirkan dan 
menganalisis gambar dikaitkan dengan tema 
yang sedang dipelajari. 

 Guru memanggil salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya 
(mengkomunikasikan dan konfirmasi),  

 Memberi kesempatan kelompok lain untuk 
mendengarkan dan memberikan pendapatnya 

 

 Mengajak semua siswa berdiri dan 
menyanyikan lagu ” Oh Ibu dan Ayah ”  untuk 
mencairkan suasana dan kepenatan setelah 
belajar beberapa jam: 
• Guru mengamati sikap siswa dalam 

menyanyikan lagu 
• Memberi contoh sikap yang benar dalam 

menyanyi 
• Menilai siswa dalam menyanyikan lagu: 

(lafal syair lagunya, cara menyanyi, sikap 
menyanyi, semangatnya dsb) 

• Menggunakan format pengamatan 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

 

 Guru mengajak bertanya jawab tentang makna 
lagu.  Bahwa salah satu dampak dari rumah 
yang tidak sehat, adalah banyak nyamuk, 
rumah kotor, tidak sehat, mendatangkan 
penyakit. Dsb 

 

 

 Menugaskan siswa untuk bercerita 
(berdasarkan gambar) (mengkomunikasikan) 

 

Guru Mengamati cara siswa dalam 
BERCERITA (penilaian proses) 

 

 Guru dan siswa bersama-sama siswa membuat 
kesimpulan tentang rumah yang bersih dan 
sehat 

 

 Hasil kegiatan dan pekerjaan siswa ditempel di 
papan yang 

 

  Dilanjutkan dengan menasehati siswa agar 
membiasakan hidup sehat 

 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari 

15 menit 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah 
dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 
materi) 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurutAgama 
dan keyakinan masing-masing (untuk 
mengawali kegiatan pembelajaran) 

 

 

• Mengamati sikap siswa dalam berdo’a 
(sikap duduknya, cara membacanya, cara 
melafalkannya dsb) 

• Apabila ada siswa yang kurang benar dan 
kurang sempurna dalam berdo’a, maka 
setelah selesai kegiatan berdo’a, langsung 
diberi nasehat agar besok kalau berdoa 
lebih disempurnakan 
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H. SUMBER DAN  MEDIA 
 Buku Tematik Kelas IV 
 Contoh pengumuman, kalimat tawaran, kalimat larangan dan teguran 
 Pelampung 
 Galah 
 Tambang 
 

I. PENILAIAN 
1.  Prosedur Penilaian 

a.  Penilain Proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 
sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 

b. Penilaian Hasil Belajar 
Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan 
(terlampir) 

 
2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Proses 
• Penilaian Kinerja 
• Penilaian Produk 

 
b. Penilaian Hasil Belajar 

• Pilihan ganda 
• Isian singkat 
• Esai atau uraian 

 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
( ___________________ ) 
NIP .................................. 

 ........, ...................... 20.... 
Guru Kelas IV 
 
 
 
( ___________________ ) 
NIP .................................. 

 
 


