
 RENCAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SDN I8 BARUGA 

Kelas/Semester : IV/ (Ganjil) 

Mata Pelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu :  4 x 35 Menit ( 2 x Pertemuan) 

 

Siklus    :  II Pertemuan I 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI-1 :Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

KI-3 :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

KI-4 :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas sis 

tematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 

3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provensi 

4.1 menyajikan hasil identifikasi ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

 

C. INDIKATOR  

 Siawa mampu mengetahui tentang manfaat sumber daya alam 

 

D. MATERI 

  Pemanfaatan sumber daya alam  

 

 

 



E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

No  Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

1. Pendahuluan 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam 

dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti       

proses pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

     Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

     15 Menit 

2.  Inti 

1. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan 

2. Guru melakukan tanya jawab terkait dengan materi 

yang diajarkan 

3. Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengefaluasi pembelajaran dengan cara 

a. Guru membagikan potongan kertas yang 

didalamnya terdapat soal dan jawaban, 

b. Guru meminta siswa untuk mengambil 

potongan kertas itu  , satu kertas 1 org siswa 

c. Setelah kegiatan itu selesai, guru meminta 

siswa untuk membuka kertas yang di 

perolehnya 

d. Setelah itu guru meminta siswa untuk mencari 

pasangannya , misalnya yang mendapat soal 

maka siswa tersebut mencari jawabannya , 

begitupun sebaliknya jika siswa mendapat 

jawaban maka ia hurus mencari soal yang 

sesuai dengan jawabanya , kemudian 

e. setelah menemukan jawabanya guru meminta 

siswa untuk duduk secara berpasangan 

f. kemudian guru meminta siswa untuk 

membacakan soal dan jawaban yang diperoleh 

di depan kelas. 

g. Setelah selesai guru memberikan penguatan 

jawaban serta apresiasi dengan menanyakan 

perasaan siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     45 Menit 

 

 

 

3.  Penutup 

1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya 

mejaga lingkunagn  

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah 

 

 

 

 

     15  Menit  



secara bersama sama 

     Istrahat/ berdoa pulang 

 

F. SUMBER BELAJAR 

 

1. Buku guru kelas IV SDN 18 Baruga 

2. Buku siswa kelas IV SDN 18 Baruga 

3. Buku penunjang lainya yang sesuai dengan materi  

4. Media cetak dan elektronik sesuai materi 

5. Lingkungan sekitar yang mendukung 

 

G. METODE PEMBELAJARAN 

1. Cerama  

2. Tanya jawab 

3. Index Card Match 

 

H. PENILAIAN  

Penilaian kognitif di ambil dari LKS yang diberkan di setiap pertemuan. 

 

 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd. I        AKSIATI 

NIP.198001052008012015      14010104015 

  

  

Mengetahui, 

 

 

 

 

 



 RENCAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SDN I8 BARUGA 

Kelas/Semester : IV/ (Ganjil) 

Mata Pelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu :  4 x 35 Menit ( 2 x Pertemuan) 

 

Siklus    :  I Pertemuan II 

 

 

I. KOMPETENSI INTI 

KI-1 :Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

KI-3 :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

KI-4 :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas sis 

tematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

J. KOMPETENSI DASAR 

 

3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provensi 

4.1 menyajikan hasil identifikasi ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

 

K. INDIKATOR 

 Siswa  mampu mengetahui tentang manfaat kekayaan alam diindonesia 

 

L. MATERI 

  Pemanfaatan kekayaan alam diindonesia  

 

 

 



M. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

No  Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

1. Pendahuluan 

5. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam 

dan berdoa 

6. Guru mengabsensi siswa 

7. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti       

proses pembelajaran 

8. Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

     Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

     15 Menit 

2.  Inti 

4. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan 

5. Guru melakukan tanya jawab terkait dengan materi 

yang diajarkan 

6. Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengefaluasi pembelajaran dengan cara 

h. Guru membagikan potongan kertas yang 

didalamnya terdapat soal dan jawaban, 

i. Guru meminta siswa untuk mengambil 

potongan kertas itu  , satu kertas 1 org siswa 

j. Setelah kegiatan itu selesai, guru meminta 

siswa untuk membuka kertas yang di 

perolehnya 

k. Setelah itu guru meminta siswa untuk mencari 

pasangannya , misalnya yang mendapat soal 

maka siswa tersebut mencari jawabannya , 

begitupun sebaliknya jika siswa mendapat 

jawaban maka ia hurus mencari soal yang 

sesuai dengan jawabanya , kemudian 

l. setelah menemukan jawabanya guru meminta 

siswa untuk duduk secara berpasangan 

m. kemudian guru meminta siswa untuk 

membacakan soal dan jawaban yang diperoleh 

di depan kelas. 

n. Setelah selesai guru memberikan penguatan 

jawaban serta apresiasi dengan menanyakan 

perasaan siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     45 Menit 

 

 

 

3.  Penutup 

6. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

7. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

8. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya 

mejaga lingkunagn  

9. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

10. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah 

 

 

 

 

     15  Menit  



secara bersama sama 

     Istrahat/ berdoa pulang 

 

N. SUMBER BELAJAR 

 

6. Buku guru kelas IV SDN 18 Baruga 

7. Buku siswa kelas IV SDN 18 Baruga 

8. Buku penunjang lainya yang sesuai dengan materi  

9. Media cetak dan elektronik sesuai materi 

10. Lingkungan sekitar yang mendukung 

 

O. METODE PEMBELAJARAN 

4. Cerama  

5. Tanya jawab 

6. Index Card Match 

 

P. PENILAIAN  

Penilaian kognitif di ambil dari LKS yang diberkan di setiap pertemun 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd. I        AKSIATI 

NIP.198001052008012015      14010104015 

  

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 



 RENCAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SDN I8 BARUGA 

Kelas/Semester : IV/ (Ganjil) 

Mata Pelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu :  4 x 35 Menit ( 2 x Pertemuan) 

 

Siklus    :  II Pertemuan II 

 

 

Q. KOMPETENSI INTI 

KI-1 :Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

KI-3 :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

KI-4 :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas sis 

tematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

R. KOMPETENSI DASAR 

 

3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provensi 

4.1 menyajikan hasil identifikasi ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

 

S. INDIKATOR  

 Siawa mampu mengetahui tentang dampak perubahan lingkungan yang 

sebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan  ekosistem 

 

T. MATERI 

  Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap 

keseimbangan ekosistem 

 



 

U. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

No  Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

1. Pendahuluan 

9. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam 

dan berdoa 

10. Guru mengabsensi siswa 

11. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti       

proses pembelajaran 

12. Guru menyampaikan topik/materi yang akan 

dipelajari 

     Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

     15 Menit 

2.  Inti 

7. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan 

8. Guru melakukan tanya jawab terkait dengan materi 

yang diajarkan 

9. Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengefaluasi pembelajaran dengan cara 

o. Guru membagikan potongan kertas yang 

didalamnya terdapat soal dan jawaban, 

p. Guru meminta siswa untuk mengambil 

potongan kertas itu  , satu kertas 1 org siswa 

q. Setelah kegiatan itu selesai, guru meminta 

siswa untuk membuka kertas yang di 

perolehnya 

r. Setelah itu guru meminta siswa untuk mencari 

pasangannya , misalnya yang mendapat soal 

maka siswa tersebut mencari jawabannya , 

begitupun sebaliknya jika siswa mendapat 

jawaban maka ia hurus mencari soal yang 

sesuai dengan jawabanya , kemudian 

s. setelah menemukan jawabanya guru meminta 

siswa untuk duduk secara berpasangan 

t. kemudian guru meminta siswa untuk 

membacakan soal dan jawaban yang diperoleh 

di depan kelas. 

u. Setelah selesai guru memberikan penguatan 

jawaban serta apresiasi dengan menanyakan 

perasaan siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     45 Menit 

 

 

 

3.  Penutup 

11. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

12. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

13. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya 

mejaga lingkunagn  

 

 

 

 

     15  Menit  



14. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

15. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah 

secara bersama sama 

     Istrahat/ berdoa pulang 

 

V. SUMBER BELAJAR 

 

11. Buku guru kelas IV SDN 18 Baruga 

12. Buku siswa kelas IV SDN 18 Baruga 

13. Buku penunjang lainya yang sesuai dengan materi  

14. Media cetak dan elektronik sesuai materi 

15. Lingkungan sekitar yang mendukung 

 

W. METODE PEMBELAJARAN 

7. Cerama  

8. Tanya jawab 

9. Index Card Match 

 

X. PENILAIAN  

Penilaian kognitif di ambil dari LKS yang diberkan di setiap pertemuan. 

 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd. I        AKSIATI 

NIP.198001052008012015      14010104015 

  

 

Mengetahui, 

 

 

 

 



 RENCAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SDN I8 BARUGA 

Kelas/Semester : IV/ (Ganjil) 

Mata Pelajaran :  IPS 

Alokasi Waktu :  4 x 35 Menit ( 2 x Pertemuan) 

 

Siklus    :  I Pertemuan I 

 

 

Y. KOMPETENSI INTI 

KI-1 :Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

KI-3 :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

KI-4 :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas sis 

tematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Z. KOMPETENSI DASAR 

 

3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provensi 

4.1 menyajikan hasil identifikasi ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

 

AA. INDIKATOR  

 Siawa mampu mengetahui tentang kekayaan sumber energi di indonesia 

 

BB. MATERI 

  Kekayaan sumber energi diindonesia   

 

 

 



CC. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

No  Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

1. Pendahuluan 

13. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

14. Guru mengabsensi siswa 

15. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti       

proses pembelajaran 

16. Guru menyampaikan topik/materi yang akan 

dipelajari 

     Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

     15 Menit 

2.  Inti 

10. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan 

11. Guru melakukan tanya jawab terkait dengan materi 

yang diajarkan 

12. Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengefaluasi pembelajaran dengan cara 

v. Guru membagikan potongan kertas yang 

didalamnya terdapat soal dan jawaban, 

w. Guru meminta siswa untuk mengambil 

potongan kertas itu  , satu kertas 1 org siswa 

x. Setelah kegiatan itu selesai, guru meminta 

siswa untuk membuka kertas yang di 

perolehnya 

y. Setelah itu guru meminta siswa untuk mencari 

pasangannya , misalnya yang mendapat soal 

maka siswa tersebut mencari jawabannya , 

begitupun sebaliknya jika siswa mendapat 

jawaban maka ia hurus mencari soal yang 

sesuai dengan jawabanya , kemudian 

z. setelah menemukan jawabanya guru meminta 

siswa untuk duduk secara berpasangan 

aa. kemudian guru meminta siswa untuk 

membacakan soal dan jawaban yang diperoleh 

di depan kelas. 

bb. Setelah selesai guru memberikan penguatan 

jawaban serta apresiasi dengan menanyakan 

perasaan siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     45 Menit 

 

 

 

3.  Penutup 

16. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

17. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

18. Guru memberikan  penjelasan betapa pentingnya 

mejaga lingkunagn  

19. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

 

 

 

 

     15  Menit  



20. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan hamdalah 

secara bersama sama 

     Istrahat/ berdoa pulang 

 

DD. SUMBER BELAJAR 

 

16. Buku guru kelas IV SDN 18 Baruga 

17. Buku siswa kelas IV SDN 18 Baruga 

18. Buku penunjang lainya yang sesuai dengan materi  

19. Media cetak dan elektronik sesuai materi 

20. Lingkungan sekitar yang mendukung 

 

EE. METODE PEMBELAJARAN 

10. Cerama  

11. Tanya jawab 

12. Index Card Match 

 

FF. PENILAIAN  

Penilaian kognitif di ambil dari LKS yang diberkan di setiap pertemuan. 

 

 

 

 

 

 

Kendari,       Mei 2018 

 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

 

Djuhoria, S.Pd. I        AKSIATI 

NIP.198001052008012015      14010104015 

  

 

Mengetahui, 

 

 

 

 


