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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 1 Hewan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 

 

Lampiran 1 

Hasil Analisis Materi 

Pembejaran (MP) 
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A. Keintegrasian Materi Pembelajaran (MP) 

A1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar:  

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. (TP SBdP 3.2.1) 

2. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. (TP SBdP 4.2.2) 

3. Dengan membaca teks tentang hewan di sekitarku, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. (TP BI 

3.7.3) 

4. Dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. (TP BI 4.7 .4) 
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5. Dengan mengamati gambar alat timbangan, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat (gram, ons, dan kilogram). (TP 

MTK 3.6.5) 

6. Dengan menimbang berat berbagai benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. (TP MTK 4.6.6) 

 

Materi Pembelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran  
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI  1 KI 2 

 

- 

 

 
Hal. 2 

3.7.3 

4.7.4 
    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Hewan 

Disekitarku” yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.3 dan 4.7.4 

mengenai penggunaan huruf 

kapital dan huruf tegak 

bersambung. Dengan kata lain, 

materi pembalajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan pelajaran 

BI secara intradisipliner. 

-  3.7.3 

4.7.4 
  3.2.1 

4.2.2 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks lagu berjudul 

“Ayamku” yang memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.2.1 dan 4.2.2 

mengenai panjang pendek bunyi 

lagu. Materi pembelajaran tersebut 

juga memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.3 dan 4.7.4 mengenai 

penggunaan huruf kapital pada 

awal kalimat dan huruf tegak 
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Materi Pembelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran  
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI  1 KI 2 

 

 
Hal. 4-5 

bersambung. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan pelajaran 

SBdP dan BI secara 

multidisipliner. 

-    3.6.5 

4.6.6 
  - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Alat 

Timbangan dan Benda yang 

Ditimbang” untuk memfasilitasi 
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Materi Pembelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran  
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI  1 KI 2 

 
 

 

 
Hal. 5-6 

integrasi TP MTK 3.6.5 dan 4.6.6 

mengenai berat benda dan ukuran 

berat. Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner. 
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A2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

PPKn 

 1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah 

 2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib  yang berlaku di sekolah  

 3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

 4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks puisi yang berjudul “Kelinciku”, siswa mampu membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan menulis teks, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan penulisan yang tepat. (TP BI 

4.7.2) 
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3. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 3.6.4) 

5. Dengan mengikuti contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 4.6.5) 

 

Materi Pembelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 
Hal. 10 

3.7.1 

4.7.2 

 

    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks puisi berjudul 

“Kelinciku” yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 dan 4.7.2 

mengenai huruf tegak 

bersambung. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

- 

 
Hal. 11 

 3.2.3    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks berjudul “Lani Anak 

yang Rajin” yang hanya 

memfasilitasi TP PPKn 3.2.3 

mengenai aturan dan tata tertib 

yang berlaku di sekolah. Dengan 

kata lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada materi 
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Materi Pembelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

pembelajaran tersebut. 

- 

 

 

 

 
Hal. 12-13 

 3.2.3   3.6.4 

4.6.5 
- - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks serta gambar  

tentang “Variasi Gerak Jalan 

Berirama” yang memfasilitasi 

integrasi TP PJOK 3.6.4 dan 

4.6.5 mengenai prosedur variasi 

gerak berjalan dan TP PPKn 

3.2.3 mengenai aturan dan tata 

tertib yang berlaku di sekolah. 

Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PJOK dan PPKn secara 

multidisipliner. 
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A3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar:  

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

     hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. (TP SBdP 3.2.1)  

2. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. (TP SBdP 4.2.2) 

3. Dengan membaca teks lagu Ayamku, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan lafal dan 

intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.3) 

4. Dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan membaca teks tentang berat benda, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk mengukur berat. (TP  MTK 3.6.5) 
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6. Dengan percobaan menimbang berat benda, siswa dapat mengukur berat benda.(TP MTK 4.6.6) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 
Hal. 17 

3.7.3 

4.7.4 
    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks cerita yang ditulis 

dengan huruf tegak bersambung 

yang memfasilitasi integrasi TP 

B1 3.7.3 dan 4.7.4 mengenai 

huruf tegak bersambung. Dengan 

kata lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

-  

 
Hal. 19 

3.7.3 

4.7.4 

 

  3.2.1 

4.2.2 
   Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks lagu berjudul 

“Ayamku” yang memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.2.1 dan 

4.2.2 mengenai panjang dan 

pendek bunyi pada lagu. Materi 

pembelajaran tersebut juga 

memfasilitasi integrasi dan TP 

BI 3.7.3 dan 4.7.4 mengenai 

huruf tegak bersambung. Dengan 

kata lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP dan BI 

secara multidisipliner. 
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A4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar:  

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan percobaan menimbang benda, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat. (TP MTK 3.6.1) 

2. Dengan melakukan percobaan menimbang berat benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. (TP 

MTK 4.6.2) 

3. Dengan membaca teks bacaan Ayam dan Kelinci, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.3) 
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4. Dengan menuliskan jawaban berdasarkan bacaan, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan menggunakan simbol. (TP 

SBdP 3.2.5) 

6. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi. (TP SBdP 4.2.6) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
 

Hal. 27 

3.7.3 

4.7.4 
      Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks berjudul “Ayam dan 

Kelinci” yang memfasilitasi 

integrasi TP B1 3.7.3 dan 4.7.4 

mengenai huruf tegak 

bersambung. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 29 

3.7.3 

4.7.4 
  3.2.5 

4.2.6 
   Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks lagu berjudul 

“Ayamku” yang memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.2.5 dan 

4.2.6 mengenai panjang dan 

pendek bunyi lagu. Materi 

pembelajaran tersebut juga 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.3 dan 4.7.4 mengenai huruf 

tegak bersambung. Dengan kata 

lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP dan BI 

secara multidisipliner. 

 

A5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita  dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan  

      hari, nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik   

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 
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PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks puisi yang ditulis dengan huruf tegak bersambung, siswa dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

(TP B1 3.7.1) 

2. Dengan menulis kembali teks puisi yang dibacanya, siswa dapat menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan 

penulisan. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di sekolah (TP 

PPKn 3.2.3) 

4. Dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa dapat menyimpulkan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. 

(TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 3.6.5) 
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6. Dengan mengikuti contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 4.6.6) 

7. Dengan mengikuti gerakan yang dicontohkan guru, siswa mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai irama. (TP 

PJOK 4.6.7) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 
Hal. 31 

3.7.1 

4.7.2 
      Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks puisi berjudul 

“Kelinciku” yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 dan 4.7.2 

menganai huruf tegak 

bersambung. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 

 
 

Hal. 32 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.3 

4.2.4 

     Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Tata Tertib 

yang Berlaku di Sekolah” yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3 dan 4.2.4 mengenai tata 

tertib yang berlaku di sekolah. 

Materi pembelajaran tersebut 

juga memfasilitasi integrasi TP 

BI 3.71 dan 4.7.2 mengenai 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

huruf tegak bersambung. Dengan 

kata lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

secara multidisipliner. 

 

 
Hal. 34 

    3.6.5 

4.6.6 

4.6.7 

  Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks dan gambar siswa 

yang sedang berolahraga yang 

memfasilitasi integrasi TP PJOK 

3.6.5, 4.6.6 dan 4.6.7 mengenai 

variasi gerak berjalan. Dengan 

kata lain, materi pembelajaran 

tersebut muatan pelajaran PJOK 

secara intradisipliner. 

 

A6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 
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PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan diberikan teks bacaan dengan huruf tegak bersambung, siswa dapat membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak 

bersambung dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan menulis tugas-tugas sekolah selama seminggu, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan 

penulisan. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks tentang tata tertib di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib di sekolah dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menuliskan tata tertib di sekolah, siswa mampu menceritakan pengalamannya mematuhi tata tertib di sekolah dengan benar. (TP 

PPKn 4.2.4) 

5. Dengan memasangkan gambar, siswa mampu menyebutkan satuan baku ukuran berat. (TP MTK 3.6.5) 

6. Dengan menentukan ukuran berat benda sesuai gambar, siswa dapat mengukur berat benda dengan benar. (TP MTK 4.6.6) 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 

 
Hal. 36 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.3 

4.2.4 

     Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks cerita yang ditulis 

dengan huruf tegak bersambung 

yang memfasilitasi integrasi TP 

BI 3.7.1 dan 4.7.2 mengenai 

huruf tegak bersambung. Materi 

pembelajaran tersebut juga 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3 dan 4.2.4 mengenai tata 

tertib di sekolah. Dengan kata 

lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI dan PPKn 

secara multidisipliner. 

  

 
Hal. 37 

 3.2.3 

4.2.4 

     Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Tata Tertib 

Mengikuti Pelajaran” yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3 dan 4.2.4 mengenai tata 

tertib di sekolah. Dengan kata 

lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013 

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 2 Merawat Hewan di Sekitarku  

 

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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A. Keintegrasian Materi Pelajaran 

A7 Pembelajaran 7 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

          nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. (TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kaki dengan benar. (TP SBdP 3.3.3) 

4. Dengan mengidentifikasi arah gerak kepala, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kepala menggunakan hitungan dengan tepat. (TP 

SBdP 4.3.4) 
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5. Dengan mengidentifikasi arah gerak tangan, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian tangan menggunakan hitungan dengan tepat. (TP 

SBdP 4.3.5) 

6. Dengan mengidentifikasi arah gerak kaki, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kaki menggunakan hitungan dengan tepat. (TP SBdP 

4.3.6) 

7. Dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak 

bersambung dengan benar. (TP BI 3.7.7) 

8. Dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menyunting teks tulisan tegak bersambung dengan benar. (TP BI 

4.7.8) 

9. Dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.9) 

10. Dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.10) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 
 

   3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

   Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Gerakan 

Ayam Ketika Makan” disertai 

gambar yang memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.3.1, 3.3.2, 

3.3.3, 4.3.4, 4.3.5 dan 4.3.6 

mengenai arah gerak kepala, 

tangan dan kaki. Dengan kata 

lain, materi pembelajara tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 44-45 

intradisipliner. 

 

 
Hal. 47 

3.7.7 

4.7.8 

      Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks berjudul “Ayam” 

yang ditulis dengan huruf tegak 

bersambung yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.7 dan 4.7.8 

mengenai huruf tegak 

bersambung. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 

 
Hal. 49 

  3.6.9 

4.6.10 
    Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

dari berupa teks tentang “Alat 

Timbangan Benda Serta Benda 

yang Akan Ditimbang” yang 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.9 dan 4.6.10 mengenai 

ukuran berat benda. Dengan kata 

laian, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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A8 Pembelajaran 8 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,   

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menyunting teks. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 
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4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.4) 

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 

3.6.7) 

8. Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 4.6.8) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 53 

 

3.7.1 

4.7.2 

      Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks berjudul “Merawat 

Ayam” yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 dan 4.7.2 

mengenai pengunaan huruf 

kapital dan penyuntingan pada 

teks tentang merawat hewan. 

Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

  3.7.1 

4.7.2 

      Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang 

“Membersihkan Kandang Ayam” 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 54 

yang memfasilitasi integrasi TP 

BI 3.7.1 dan 4.7.2 mengenai 

pengunaan huruf kapital dan 

penyuntingan pada teks tentang 

merawat hewan. Dengan kata 

lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

  

 
Hal. 55 

 3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Kegiatan 

Sehari-Hari Di Sekolah” yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3, 3.2.4, 4.2.5, dan 4.2.6 

mengenai hal-hal yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan di sekolah. 

Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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A9 Pembelajaran 9 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan kelinci, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan kelinci, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari dengan 

benar. (TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan menirukan gerakan kelinci, siswa dapat mempraktikkan gerakan kaki. (TP SBdP 4.3.3) 

4. Dengan menirukan gerakan kelinci, siswa dapat mempraktikkan koordinasi gerak. (TP SBdP 4.3.4) 

5. Dengan membaca teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama hari. (TP BI 3.7.5) 
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6. Dengan menemukan kalimat yang menggunakan nama hari, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama hari di dalam kalimat 

dengan benar. (TP BI 4.7.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.8) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 

 

 
Hal. 63-64 

 

 

3.7.5 

4.7.6 

    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Merawat 

Hewan” yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.5 dan 4.7.6 

mengenai kalimat yang 

menggunakan nama hari dan 

penggunaan huruf kapital. 

Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 

 

  3.6.7 

4.6.8 

    Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Alat 

Timbangan” yang memfasilitasi 

integrasi TP MTK 3.6.7 dan 4.6.8 

mengenai ukuran berat. Dengan 

kata lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 66 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 

A10 Pembelajaran 10 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
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Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan burung, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan burung, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari dengan benar. 

(TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan menirukan gerakan burung, siswa dapat mempraktikkan gerakan kaki. (TP SBdP 4.3.3) 

4. Dengan menirukan gerakan burung, siswa dapat mempraktikkan koordinasi gerak. (TP SBdP 4.3.4) 

5. Dengan membaca teks tentang memelihara hewan, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama bulan di dalam kalimat 

dengan benar. (TP BI 4.7.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. ( TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.8) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

   3.3.1 

3.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

   Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks dan gambar tentang 

“Gerakan Burung dan Ayam” 

yang memfasilitasi integrasi TP 

SBdP 3.3.1, 3.3.2, 4.3.3 dan 4.3.4 

mengenai arah gerak anggota 

tubuh dalam tari. Dengan kata 

lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
 

Hal. 71-72 

intradisipliner. 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
Hal. 75-76 

3.7.5 

4.7.6 

      Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Ayah 

Membuat Kandang Ayam” yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 mengenai kalimat 

yang menggunakan nama bulan. 

Dengan kata lain, materi 

pembalajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 

 

 

 
 

Hal. 78-79 

3.7.5 

4.7.6 

 

 3.6.7 

4.6.8 

    Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Ulang 

Tahun Edo” yang memfasilitasi 

integrasi TP MTK 3.6.7 dan 4.6.8 

mengenai ukuran berat benda. 

Materi pembelajaran tersebut 

juga memfasilitasi integrasi TP 

BI 3.7.5 dan 4.7.6 mengenai 

nama bulan. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK dan BI secara 

multidisipliner. 
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A11 Pembelajaran 11 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. (TP  BI 3.7.1) 

2. Dengan mengamati teks, siswa dapat menyunting teks. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP  PPKn 3.2.3) 
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4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi 

perpustakaan sekolah. (TP PPKn 3.2.4) 

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. 

(TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan 

sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 

3.6.7) 

8. Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 4.6.8) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks dan gambar “Siswa 

yang Membaca Buku tentang 

Cara Merawat Hewan” yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3, 3.2.4, 4.2.5 dan 4.2.6 

mengenai hal yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan ketika 

mengunjungi perpustakaan 

sekolah. Materi pembelajaran 

tersebut juga memfasilitasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 mengenai 

penggunaan huruf kapital dan 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 84 

penyuntingan pada teks tentang 

merawat hewan. Dengan kata 

lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

secara multidisipliner. 

 

 
Hal. 87 

3.7.1 

4.7.2 

      Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Hewan 

Peliharaan” yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 dan 4.7.2 

mengenai penggunaa huruf 

kapital dan penyuntingan pada 

teks tentang merawat hewan. 

Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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A12 Pembelajaran 12 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. ( TP BI 3.7.1)  

2. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan di sekolah, siswa dapat menyunting teks. (TP  BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.4)  
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5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. ( TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengukur berat benda. (TP MTK 4.6.8) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 
 

Hal. 95-96 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks percakapan tentang 

“Merawat Hewan di Sekolah” 

yang memfasilitasi integrasi TP 

PPKn 3.2.3, 3.2.4, 4.2.5 dan 4.2.6 

mengenai hal-hal yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan di sekolah. 

Materi pembelajaran tersebut 

juga memfasilitasi integrasi TP 

BI 3.7.1 dan mengenai 

penggunaan huruf kapital dan 

penyuntingan teks.  Dengan kata 

lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

secara multidisipliner. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 99 

4.7.2       Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Merawat 

Hewan” yang hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.2 

mengenai penyuntingan pada 

teks tentang merawat hewan. 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

materi pembelajaran tersebut. 

 

 

  3.6.7 

4.6.8 

    Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks dan gambar tentang 

“Alat Timbangan dan Benda 

yang Ditimbang” yang 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.7 dan 4.6.8 mengenai ukuran 

berat benda. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 



 
 

38 
 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 100 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 3 Tumbuhan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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A13 Pembelajaran 13 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.8 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP   BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram). 

(TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dari bahan alami dengan 

benar.  (TP SBdP 3.1.5) 
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6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan 

benar. ( TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. ( TP SBdp 

4.1.7) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 
Hal. 107-108 

3.7.1 

4.7.2 

      Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks  yang berjudul 

“Ólahraga Pagi” yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 mengenai tanda 

titik dan memperbaiki ejaan pada 

teks. Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 110 

3.7.1 

4.7.2 

      Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Bercocok 

Tanam” yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 dan 4.7.2 

mengenai tanda titik dan 

memperbaiki ejaan pada teks. 

Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI intradisipliner. 

 

 

 
Hal. 111-112 

  3.6.3 

4.6.4  

    Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks dan gambar tentang 

“Timbangan” yang memfasilitasi       

integrasi TP MTK 3.6.3 dan 4.6.4 

mengenai penyetaraan ukuran 

berat benda dan mengubah 

satuan ukuran berat benda. 

Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 114 

   3.1.6 

4.1.7 
   Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks dan gambar tentang 

“Karya Seni Rupa Tiga Dimensi” 

yang memfasilitasi integrasi TP 

SBdP 3.1.6 dan 4.1.7 mengenai 

karya patung imajinatif. Dengan 

kata lain materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

 

A14 Pembelajaran 14 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 
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2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

 3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

    4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama 

dengan benar. (TP PJOK 3.6.1) 

2. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai 

irama dengan benar. (TP PJOK 4.6.2) 

3. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah 

dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. (TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. (TP 

BI 4.7.6) 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

-  

 
Hal. 121 

3.7.5 

4.7.6 

3.2.3 

4.2.4 

   - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks percakapan tentang 

“Jadwal Piket Kelas” yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3 dan 4.2.4 mengenai aturan 

yang berlaku pada kegiatan di 

sekolah. Materi tersebut juga 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 mengenai aturan 

penggunaan tanda titik. Dengan 

kata lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

ssecara multidisipliner. 

- 

 
Hal. 123 

3.7.5 

4.7.6 

3.2.3 

4.2.4 

   - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Peraturan 

Berolahraga di Sekolah” yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 mengenai aturan 

pengunaan tanda titik. Materi 

pembelajaran tersebut juga 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3 dan 4.2.4 mengenai aturan 

yang berlaku pada kegiatan di 

sekolah. Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

pelajaran BI dan PPKn secara 

multidisipliner. 

 

A15 Pembelajaran 15 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

          pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP BI 3.7.1) 
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2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg 

= 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi 

satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan  bahan alami untuk membuat karya 

imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya imajinatif dari bahan alami 

untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. (TP SBdP 

4.1.7) 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 

 

 
Hal. 126-127 

 

3.7.1 

4.7.1 

    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks berjudul “Halaman 

Sekolah Lani” yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 mengenai penggunaan 

tanda titik  dan TP BI 4.7.1 

mengenai perbaikan ejaan dan 

penggunaan tanda baca dengan 

benar. Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 

A16 Pembelajaran 16 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.8 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP BI 3.7.1) 
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2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg 

= 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi 

satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya 

imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya imajinatif dari bahan alami 

untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. ( TP SBdP 

4.1.7) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 
Hal. 133 

3.7.1 

4.7.2 

  3.1.5 

3.1.6 

4.1.7 

 - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks berjudul “Model 

Plastisinku” yang memfasilitasi 

TP BI 3.7.1 mengenai pengunaan 

tanda titik dan TP BI 4.7.2 

mengenai perbaikan  ejaan dan 

penggunaan tanda baca. Materi 

pembelajaran tersebut juga 

memfasilitasi integrasi TP SBdP 

3.1.5, 3.1.6 dan 4.1.7 mengenai 



 
 

50 
 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

karya imajinatif. Dengan kata 

lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI dan SBdP 

secara multidisipliner. 

 

A17 Pembelajaran 17 

Kompetensi Dasar:  

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 
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4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama 

dengan benar. (TP PJOK 3.6.1) 

2. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mempraktikkan prosedur  penggunaan variasi gerak melompat sesuai 

irama dengan benar. (TP PJOK 4.6.2) 

3. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah 

dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. (TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. (TP 

BI 3.7.6) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- - - - - - - - -  

 

A18 Pembelajaran 18 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 
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 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Tujuan Pembeelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP B1 3.7.1)  

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat menyelesaikan persoalan, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda 

(1 kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4)  

5. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.5) 
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6. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.6) 

7. Dengan bermain peran tentang mematuhi aturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah. 

(TP PPKn 4.2.7) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 

 
Hal. 145-146 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.5 

3.2.6 

4.2.7 

 

   - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks berjudul “Merawat 

Tanaman di Sekitar Sekolah” 

yang memfasilitasi integrasi TP 

PPKn 3.2.5, 3.2.6 dan 4.2.7 

mengenai aturan yang berlaku di 

sekolah. Materi pembelajaran 

tersebut juga memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 mengenai 

penggunaan tanda titik dan TP BI 

4.7.2 mengenai perbaikan ejaan 

dan penggunaan tanda baca. 

Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn dan BI secara 

multidisipliner. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 
Hal. 147 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.5 

3.2.6 

4.2.7 

   - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks  percakapan tentang 

“Piket Kelas” yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1mengenai 

penggunaan tanda titik dan TP BI 

4.7.2 mengenai perbaikan ejaan 

dan penggunaan tanda baca. 

Materi pembelajaran tersebut 

juga memfasilitasi integrasi TP 

PPKn 3.2.5, 3.2.6 dan 4.2.7 

aturan yang berlaku di sekolah. 

Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI dan PPKn secara 

multidisipliner. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 4 Merawat Tumbuhan  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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A. Keintegrasian Materi Pembelajaran (MP) 

A19 Pembelajaran 19 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

    4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

         pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

     hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 
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5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan 

benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 
 

Hal. 156 

3.7.1 

4.7.2 

    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks percakapan tentang 

merawat hewan yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 mengenai 

penggunaan tanda Tanya dan 

membaca kalimat tanya. Dengan 

kata lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 
 

Hal. 160 

  3.6.3 

4.6.4 

  - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Pupuk” 

yang memfasilitasi integrasi TP 

MTK 3.6.3 dan 4.6.4 mengenai 

ukuran berat benda. Dengan kata 

lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 

A20 Pembelajaran 20 

Kompetensi Dasar:  

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.4 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 

4.2.2) 

3. Dengan mengamati gambar tentang gerak menekuk, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP 

PJOK 3.6.3) 

4. Dengan menirukan gerakan menekuk, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP PJOK 

4.6.4) 

5. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.6) 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

  

 
Hal. 165-166 

 3.2.1 

4.2.2 

   - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Merawat 

Tanaman di Sekolah” yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.1 dan 4.2.4 mengenai aturan 

di sekolah. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara m 

intradisipliner. 

- 

 

 

 

    3.6.3 

4.6.4 
- - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks dan gambar tentang 

“Menjaga Keseimbangan” yang 

memfasilitasi integrasi TP PJOK 

3.6.3 dan 4.6.4 mengenai 

prosedur gerak menekuk sesuai 

ketukan. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan   muatan 

pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 168-170 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 
Hal. 171 

3.7.5 

4.7.6 

    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks percakapan tentang 

“Merawat Tanaman” yang 

memfasilitasi integrasi TP 3.7.5 

dan 4.7.6 mengenai penggunaan 

tanda tanya dan membaca 

kalimat tanya. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 

A21 Pembelajaran 21 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

       pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  
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3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.3 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1)  

2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan 

benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 

3.7.1 

4.7.2 

    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Merawat 

Tanaman” yang memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 dan 4.7.2 

mengenai penggunaan tanda 

tanda tanya dan membaca 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 175-176 

 

 

kalimat tanya. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI seccara 

intradisipliner. 

- 

 

  3.6.3 

4.6.4 

  - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks dan gambar tentang 

“Berat Buah Mangga” yang 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.3 dan 4.6.4 mengenai berat 

benda. Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 181-182 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

A22 Pembelajaran 22 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

4.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.8 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman kaktus, siswa dapat membuat kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membuat kalimat tanya, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada benda 

yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan benar. 

(TP SBdP 3.4.5) 
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6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6)  

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 
Hal. 187 

3.7.1 

4.7.2 
    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Merawat 

Tanaman Kaktus”  yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

4.7.1 dan 3.7.2 mengenai 

membuat dan membaca kalimat 

Tanya. Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner.  
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 
Hal. 191 

  3.6.3 

4.6.4 

  - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Tanaman 

Hias di Tanam dalam Pot” yang 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.3 dan 4.6.4 mengenai berat 

benda. Dengan kata lain, materi 

pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 

A23 Pembelajaran 23 

Kompetensi Dasar:  

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

 



 
 

69 
 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

Bahasa Indonesia  

3.8 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

    4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan berdiskusi tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat melakukan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 4.2.2)  

3. Dengan mengamati gambar tentang gerak meliuk, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP 

PJOK 3.6.3)  

4. Dengan menirukan gerakan meliuk, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak meliuk sesuai ketukan dengan benar. (TP PJOK 4.6.4)  

5. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.5)  

6. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.6) 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 
Hal. 195 

3.7.5 

4.7.6 

    - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks percakapan tentang 

“Merawat Tanaman” yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 mengenai 

penggunaan tanda tanya dan 

membaca kalimat tanya. Dengan 

kata lain, materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

- 

 

 
Hal. 200-201 

 3.2.1 

4.2.2 
   - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks tentang “Merawat 

Tanaman” yang mamfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.1 dan 

4.2.2 mengenai aturan di 

sekolah. Dengan kata lain, 

materi pembelajaran tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara   

intradisipliner. 
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A24 Pembelajaran 24 

Kompetensi Dasar:  

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya.  

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

  pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 

4.2.2) 

3. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.3) 
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4. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan mengamati gambar berbagai kemasan tomat, siswa dapat membuat perbandingan berat dengan berbagai satuan ukuran berat. (TP 

MTK 3.6.5) 

 

Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 
Hal. 207 

3.7.3 

4.7.4 

3.2.1 

4.2.2 

 

   - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks percakapan tentang 

“Menanam Pohon di Sekolah” 

yang memfasilitasi integrasi TP 

BI 3.7.3 dan 4.7.4 mengenai 

penggunaan tanda tanya dan 

membacakan kalimat tanya. 

Materi pembelajaran tersebut 

juga memfasilitasi integrasi TP 

PPKn 3.2.1 dan 4.2.2 mengenai 

aturan di sekolah. Dengan kata 

lain materi pembelajaran 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI dan PPKn 

secara multidisipliner. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

- 

 

 

 

  3.6.5   - - Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan materi pembelajaran 

berupa teks dan gambar tentang 

“Tanaman Tomat” yang hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.5 

mengenai ukuran berat. Dengan 

kata lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada materi 

pembelajaran tersebut. 
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Materi Pelajaran (MP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 209-210 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013 

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 1 Hewan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn : Tujuan Pembelajaran untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP    : Materi Pembelajaran    

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 

 

Lampiran 2  

Hasil Analisis Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) 
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B. Keintegrasian Rancangan Langkang-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) 

B1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar:  

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. (TP SBdP 3.2.1) 

2. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. (TP SBdP 4.2.2) 

3. Dengan membaca teks tentang hewan di sekitarku, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. (TP BI 

3.7.3) 

4. Dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. (TP BI 4.7.4) 
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5. Dengan mengamati gambar alat timbangan, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat (gram, ons, dan kilogram) (TP MTK 

3.6.5) 

6. Dengan menimbang berat berbagai benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. (TP MTK 4.6.6) 

 

Rancangan  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 6 

 
Hal. 2 

3.7.3 

 
      Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Membaca hanya memfasilitasi 

TP BI 3.7.3 (siswa menirukan 

guru membaca teks yang ditulis 

dengan huruf tegak 

bersambung). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 
Hal. 6 

 

 
Hal. 2-3 

3.7.3       Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berdiskusi hanya memfasilitasi 

TP BI 3.7.3 (siswa 

menyimpulkan bersama teman 

disebelahnya mengenai 

penggunaan huruf kapital). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 6 

 
Hal. 3 

3.7.3 

4.7.4 
      Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih memfasilitasi integrasi 

TP BI 3.7.3 dan TP BI 4.7.4 

(jawaban ditulis siswa dengan 

menggunakan huruf tegak 

bersambung, memperhatikan 

penggunaan huruf kapital). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan plejaran BI secara 

intradisipliner. 

 

 

   3.2.1 

4.2.2 
   Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Bernyanyi memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.2.1 dan 

4.2.2 (siswa mengikuti guru 

menyanyikan lagu “Ayamku” 

dan mengidentifikasi bunyi 

panjang dan pendek dalam lagu). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 6-7 

 
Hal. 4-5 

 
 

Hal. 8  

  3.6.5 

4.6.6 
    Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mengamati memfasilitasi 

integrasi TP MTK 3.6.5 (siswa 

mengamati satuan yang tertera 

pada timbangan) dan TP MTK 

4.6.6 (siswa menyebutkan berat 

benda yang ditimbang). Dengan 

kata lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner.  



 
 

80 
 

Rancangan  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 5-6 

 
Hal. 8 

 

  4.6.6     Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih hanya memfasilitasi TP 

MTK 4.6.6 (siswa menimbang 

benda dalam berbagai ukuran). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 7-8 

 

B2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah 
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2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib  yang berlaku di sekolah  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks puisi yang berjudul “Kelinciku”, siswa mampu membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan menulis teks, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan penulisan yang tepat. (TP BI 

4.7.2) 

3. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 3.6.4) 

5. Dengan mengikuti contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 4.6.5) 
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Rancangan  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 12 

 
Hal. 10 

3.7.1 

4.7.2 
      Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mengamati memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 (siswa 

mencermati dan membaca puisi 

berjudul “Kelinciku”) dan TP BI 

4.7.2 (siswa berlatih menulis 

huruf kapital yang terdapat pada 

teks yang ditulis dengan huruf 

tegak bersambung). Dengan kata 

lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 13 

 

 

3.7.1 

 

      Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih hanya memfasilitasi TP 

BI 3.7.1 (siswa menulis teks 

berjudul “Lani Anak yang Rajin” 

dengan huruf tegak bersambung 

menggunakan ejaan dan huruf 

kapital dengan benar). Dengan 

kata lain, tidak terjadi integrasi 

muatan plejaran pada RLLKP. 
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Rancangan  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 10-11 

 
Hal. 13  

Hal. 12 

 3.2.3      Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berdiskusi hanya memfasilitasi 

TP PPKn 3.2.3 (siswa berdiskusi 

untuk menemukan tata tertib 

yang berlaku disekolah pada teks 

yang ditulisnya). Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut. 
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Rancangan  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 13 

 

 

 
Hal. 12-14 

 3.2.3   3.6.4   Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mengamati memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.3 (siswa 

menuliskan tata tertib yang harus 

dipatuhi ketika mengikuti 

pelajaran olah raga) dan TP 

PJOK 3.6.4 (siswa mengamati 

gambar Lani yang sedang 

melakukan variasi gerak jalan 

berirama). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn dan PJOK secara 

multidisipliner. 
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Rancangan  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 13-14 

 
Hal. 14 

    4.6.5   Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih hanya memfasilitasi TP 

PJOK 4.6.5 (siswa secara 

mandiri melakukan gerakan 

secara teratur sesuai dengan 

ketukan). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 

B3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar:  

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 
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Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

     hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. (TP SBdP 3.2.1)  

2. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. (TP SBdP 4.2.2) 

3. Dengan membaca teks lagu Ayamku, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan lafal dan 

intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.3) 

4. Dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan membaca teks tentang berat benda, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk mengukur berat. (TP  MTK 3.6.5) 

6. Dengan percobaan menimbang berat benda, siswa dapat mengukur berat benda.(TP MTK 4.6.6) 
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Rancangan  Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 18 

 
Hal. 17 

3.7.3 

 
      Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Membaca hanya memfasilitasi 

TP BI 3.7.3 (siswa membaca 

teks yang ada pada buku siswa 

yang ditulis dengan huruf tegak 

bersambung). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 
Hal. 18 

 
Hal. 17 

4.7.4       Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Menulis tidak hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.4 (guru 

membimbing siswa untuk 

menulis dengan huruf tegak 

bersambung). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 18 

 
Hal. 19 

   4.2.2    Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Bernyanyi hanya memfasilitasi 

TP SBdP 4.2.2 (siswa 

menyanyikan kembali lagu 

ayamku dengan memperhatikan 

panjang pendek bunyinya). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 

 

 
Hal. 18-19 

 

 
Hal. 19-20 

   3.2.1    Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih hanya memfasilitasi TP 

SBdP 3.2.1 (guru memberi 

petunjuk agar menentukan tanda 

panjang dan pendek nada). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 19  

Hal. 20 

  3.6.5     Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mengamati hanya memfasilitasi 

TP MTK 3.6.5 (guru 

menjelaskan tentang satuan 

ukuran berat gram). Dengan kata 

lain tidak terjadi integrasi 

muatan plejaran pada RLLKP 

tersebut. 

 
Hal. 19 

 
Hal. 21 

  4.6.6     Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mencoba hanya memfasilitasi 

TP MTK 4.6.6 (siswa dalam 

kelompok menimbang jagung 

dengan alat timbang yang ada 

dan mencatat beratnya). Dengan 

kata lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut. 

 
Hal. 20 

 

  3.6.5     Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih hanya memfasilitasi TP 

MTK 3.6.5 (siswa membaca teks 

yang ada di buku siswa dan 

mengerjakan soal berdasarkan 

teks). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 21-23 
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B4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar:  

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan percobaan menimbang benda, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat. (TP MTK 3.6.1) 

2. Dengan melakukan percobaan menimbang berat benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. (TP 

MTK 4.6.2) 

3. Dengan membaca teks bacaan Ayam dan Kelinci, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.3) 

4. Dengan menuliskan jawaban berdasarkan bacaan, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.4) 
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5. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan menggunakan simbol. (TP 

SBdP 3.2.5) 

6. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi. (TP SBdP 4.2.6) 

 

Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 25 

 

 

 
Hal. 26 

  3.6.1     Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mengamati hanya memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.6.1 

(siswa mengamati gambar yang 

ada pada buku siswa yang 

menunjukkan jenis alat timbang 

yang sesuai untuk bahan yang 

ditimbang). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi pada 

RLLKP tersebut. 

 
Hal. 25  

Hal. 27 

  4.6.2     Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mencoba hanya memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 4.6.2 

(siswa mengulang percobaan 

menimbang berat benda 

misalnya menimbang buah-

buahan, wortel dan gula). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 
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Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

RLLKP tersebut.  

 
Hal. 25 

 

 

 
Hal. 27-28 

3.7.3 

4.7.4 
      Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Membaca memfasilitasi inetgrasi 

TP BI 3.7.3 (siswa membaca 

teks bacaan tentang “Ayam dan 

Kelinci”) dan TP BI 4.7.4 (siswa 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada pada buku 

siswa). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 26 

 
Hal. 28 

4.7.4       Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Menulis hanya memfasilitasi TP 

BI 4.7.4 (siswa menuliskan 

makanan hewan peliharaan yang 

ia temukan di sekitarnya 

menggunakan huruf tegak 

bersambung). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 
Hal. 26 

 
Hal. 29 

   4.2.6    Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Bernyanyi memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 4.2.6 (siswa 

menyanyikan lagu Ayamku 

dengan menyuarakan panjang 

pendeknya bunyi dengan tepat). 

Ini berarti RLLKP tersebut tidak 

terintegrasi. Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 26 

 

 
Hal. 29-30 

   3.2.5    Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih hanya memfasilitasi TP 

SBdP 3.2.5 (siswa menandai 

lagu sesuai dengan panjang 

pendek bunyinya). Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut. 

 

B5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita  dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan  

      hari, nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik   

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks puisi yang ditulis dengan huruf tegak bersambung, siswa dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP 

B1 3.7.1) 

2. Dengan menulis kembali teks puisi yang dibacanya, siswa dapat menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan 

penulisan. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di sekolah (TP 

PPKn 3.2.3) 

4. Dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa dapat menyimpulkan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. 

(TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 3.6.5) 

6. Dengan mengikuti contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 4.6.6) 

7. Dengan mengikuti gerakan yang dicontohkan guru, siswa mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai irama. (TP 

PJOK 4.6.7) 
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Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 30 

 
Hal. 31 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Membaca hanya memfasilitasi 

TP BI 3.7.1 (siswa membaca 

teks puisi berjudul kelinciku dan 

guru membimbing siswa agar 

puisi dapat dibaca secara 

menarik). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 
Hal. 31 

 

 
Hal. 31-32 

4.7.2       Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Menulis hanya memfasilitasi TP 

BI 4.7.2 (siswa menulis kembali 

teks dengan menggunakan huruf 

tegak bersambung). Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut. 
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Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 31 

 
Hal. 32 

 3.2.3 

4.2.4 
     Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Membaca memfasilitasi integrasi 

TP PPKn 3.2.3 (siswa membaca 

teks tentang Lani dan teman-

temannya yang mematuhi aturan 

di sekolah) dan TP PPKn 4.2.4 

(siswa dan guru bertanya jawab 

mengenai tata tertib yang 

berlaku di sekolah). Dengan kata 

lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 31 

 
Hal. 33 

4.7.2 3.2.3 

4.2.4 
     Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Bercerita memfasilitasi integrasi 

TP PPKn 3.2.3 dan 4.2.4 (siswa 

menceritakan pengalamannnya 

mematuhi dan melanggar tata 

tertib mengikuti pelajaran olah 

raga) dan TP BI 4.7.2 (siswa 

diminta menulis cerita dengan 

huruf tegak bersambung). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

secara multidisipliner.  
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Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 31-32 

 
Hal. 34 

    3.6.5 

 
  Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mengamati  hanya memfasilitasi 

TP PJOK 3.6.5 (siswa 

mengamati gambar edo dan 

teman-temannya yang sedang 

berolah raga). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada  RLLKP tersebut. 

 
Hal. 32 

Hal. 34 
 

    4.6.7   Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih hanya memfasilitasi TP 

PJOK 4.6.7 (siswa melakukan 

gerakan yang dicontohkan oleh 

guru secara teratur mengikuti 

ketukan.). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 

B6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 
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4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan diberikan teks bacaan dengan huruf tegak bersambung, siswa dapat membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak 

bersambung dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan menulis tugas-tugas sekolah selama seminggu, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan 

penulisan. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks tentang tata tertib di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib di sekolah dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menuliskan tata tertib di sekolah, siswa mampu menceritakan pengalamannya mematuhi tata tertib di sekolah dengan benar. (TP 

PPKn 4.2.4) 

5. Dengan memasangkan gambar, siswa mampu menyebutkan satuan baku ukuran berat. (TP MTK 3.6.5) 

6. Dengan menentukan ukuran berat benda sesuai gambar, siswa dapat mengukur berat benda dengan benar. (TP MTK 4.6.6) 

 



 
 

102 
 

Rancangan  Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 36 

 

 
 

Hal. 36 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.3      Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Membaca memfasilitasi integrasi 

TP BI 3.7.1 (siswa membaca 

teks tentang Lani yang sudah 

mengumpulkan tugas membuat 

puisi yang ditulis dengan huruf 

tegak bersambung) dan TP BI 

4.7.2 (siswa menjawab 

pertanyaan berdasarkan teks 

bacaan dengan menggunakan 

huruf tegak bersambung) dan TP 

PPKn 3.2.3 (guru menekankan 

kebiasaan positif Lani dalam 

mengikuti semua peraturan 

sekolah). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI dan PPKn secara 

multidisipliner. 
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Rancangan  Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 37 

 
Hal. 38 

4.7.2 4.2.4      Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih memfasilitasi integrasi 

TP BI 4.7.2 dan TP PPKn (siswa 

berlatih untuk menulis dengan 

menggunakan huruf tegak 

bersambung dengan menuliskan 

tugas-tugas sekolah yang ia 

lakukan dalam seminggu). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI dan PPKn 

secara multidisipliner. 

 
Hal. 37 

 
Hal. 39 

  3.6.5 

4.6.6 
    Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mengamati memfasiltasi 

integrasi TP MTK 3.6.5 dan 

4.6.6 (siswa mencermati berat 

wortel sesuai yang ditunjukkan 

oleh gambar). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 37 

 

 

 
Hal. 39-40 

  3.6.5 

4.6.6 
    Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mengamati memfasilitasi 

integrasi TP MTK 3.6.5 dan 

4.6.6 (siswa berdiskusi dengan 

teman di sebelahnya tentang 

makanan hewan peliharaan). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 37 

 

  3.6.5 

4.6.6 
    Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih memfasilitasi integrasi 

TP MTK 3.6.5 (guru 

menjelaskan tentang bagaimana 

membaca gambar tersebut) dan 

4.6.6 (siswa memasangkan 

gambar wortel yang ditimbang 

dengan berat yang sesuai). 
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Rancangan  Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 41 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 38 

 
Hal. 42 

  4.6.6     Dapat dilihat bahwa RLLKP Ayo 

Mencoba hanya memfasilitasi 

TP MTK 4.6.6 (siswa 

menyediakan wortel untuk 

ditimbang). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 2 Merawat Hewan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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B. Keintegrasian Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) 

B7 Pembelajaran 7 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

          nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. (TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kaki dengan benar. (TP SBdP 3.3.3) 

4. Dengan mengidentifikasi arah gerak kepala, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kepala menggunakan hitungan dengan tepat. (TP 

SBdP 4.3.4) 
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5. Dengan mengidentifikasi arah gerak tangan, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian tangan menggunakan hitungan dengan tepat. (TP 

SBdP 4.3.5) 

6. Dengan mengidentifikasi arah gerak kaki, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kaki menggunakan hitungan dengan tepat. (TP SBdP 

4.3.6) 

7. Dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak 

bersambung dengan benar. (TP BI 3.7.7) 

8. Dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menyunting teks tulisan tegak bersambung dengan benar. (TP BI 

4.7.8) 

9. Dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.9) 

Dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.10) 
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Rancangan  Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 46 

 

 
Hal. 44 

 

   3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

 

   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.3.1-3.3.3 

(siswa diajak untuk mengamati 

gerakan ayam ketika mematuk 

makanan, gerakan ayam ketika 

menggerakkan sayap dan 

kakinya) dan TP SBdP 4.3.4 - 

4.3.6 (siswa menirukan 

gerakan-gerakan tersebut 

dengan arahan dan bimbingan 

guru). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 46 

 

   4.3.4 

4.3.5 

4.3.6  

   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 4.3.4 (siswa 

menirukan gerakan kepala ayam 

ketika makan), TP SBdP 4.3.5 

(siswa menirukan gerakan ayam 

mengepakkan sayap) dan TP 

SBdP 4.3.6 (siswa menirukan 

gerakan ayam mengentakkan 

kaki). Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut menintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 45-46 
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Rancangan  Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 46-47 

 

 

 
Hal. 47-48 

3.7.7 

4.7.8 

      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.7 dan TP BI 

4.7.8 (siswa bersama guru 

membaca dan mencermati teks 

bacaan yang berjudul Ayam). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 47  

 
Hal. 48 

3.7.7       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.7 (guru 

memancing pertanyaan 

sehingga siswa dapat 

menyimpulkan bahwa huruf 

awal kalimat yang digunakan 

adalah huruf kapital). Dengan 

kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 

  

 
Hal. 47 

 

 

  3.6.9 

4.6.10 
    Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi memfasilitasi 

integrasi TP MTK 3.6.9 (siswa 

mencermati gambar sekeranjang 

telur yang tertulis 1 kg) dan TP 

MTK 4.6.10 (siswa 

menyebutkan berat benda yang 

tertera pada gambar). Dengan 

kata lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 49-50 

 

B8 Pembelajaran 8 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,   

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.3 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menyunting teks. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.4) 

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 

3.6.7) 

8. Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 4.6.8) 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 52 

 
Hal. 53 

3.7.1 

4.7.2 

      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 (siswa 

berlatih untuk mendapatkan 

pemahaman tentang penulisan 

huruf kapital dalam teks) dan 

TP BI 4.7.2 (siswa melingkari 

penggunaan huruf kapital yang 

salah). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 52 

 

 
Hal. 53-54 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.1 

(siswa melingkari huruf kapital 

yang digunakan pada teks). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 52-53 

 
Hal. 54 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa pada 

RLLKP Ayo Berdiskusi tidak 

ditemukan keintegrasian karena 

RLLKP tersebut hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.1 

(siswa akan menemukan bahwa 

huruf kapital digunakan pada 

awal kalimat dan nama orang). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 

 
Hal. 53 

 

 

 3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Menulis memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.3-3.2.4 

(siswa menuliskan hal-hal yang 

harus Lani lakukan dan hal-hal 

yang tidak boleh Lani lakukan 

di sekolah), TP PPKn 4.2.5 

(siswa menuliskan kebiasaan 

yang dilakukan setiap hari de 

sekolah dan menjelaskan 

alasannya melakukan 

kebiasaan-kebiasaan tersebut) 

dan TP PPKn 4.2.6 (siswa 

menuliskan hal-hal/kebiasaan 

yang tidak boleh dilakukan dan 

alasan mengapa tidak boleh 

dilakukan). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

menintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 55-57 

 
Hal. 53 

 

    3.6.7 

4.6.8 
  Dapat dilihat bahwa pada 

RLLKP Ayo Berlatih ditemukan 

keintegrasian antara TP PJOK 

3.6.7 (Sebelum keluar kelas, 

siswa mengamati gambar yang 

ada di buku siswa/ gambar 

variasi gerak berlari) dan TP 

PJOK 4.6.8 (siswa 

mempraktikkan gerakan sesuai 

contoh dari guru). Dengan kata 

lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 57-59 
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B9 Pembelajaran 9 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan kelinci, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan kelinci, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari dengan benar. 

(TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan menirukan gerakan kelinci, siswa dapat mempraktikkan gerakan kaki. (TP SBdP 4.3.3) 

4. Dengan menirukan gerakan kelinci, siswa dapat mempraktikkan koordinasi gerak. (TP SBdP 4.3.4) 

5. Dengan membaca teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama hari. (TP BI 3.7.5) 
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6. Dengan menemukan kalimat yang menggunakan nama hari, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama hari di dalam kalimat 

dengan benar. (TP BI 4.7.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.8) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 57  

 

   3.3.1 

3.3.2 
   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.3.1 (siswa 

mengingat kembali bagaimana 

kelinci menggerakkan kakinya 

ketika melompat) dan TP SBdP 

3.3.2 (siswa mengingat kembali 

bagaimana kelinci 

menggerakkan kepalanya). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 



 
 

122 
 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 61-62 

 
Hal. 58 

 

 
 

   4.3.3 

4.3.4 
   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 4.3.3 (siswa 

melompat kedepan sebanyak 3 

kali dan ke samping kanan 

sebanyak 3 kali) dan TP 4.3.4 

(siswa diperbolehkan 

menciptakan kreasi gerakan 

sendiri. Siswa boleh melompat 

ke depan, ke belakang, ke 

samping kiri, ataupun kanan). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut menintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 62-63 

 
Hal. 58 

 

 
Hal. 63-64 

3.7.5 

4.7.6 

      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.5 (siswa 

menggarisbawahi nama-nama 

hari yang terdapat pada teks) 

dan TP BI 4.7.6 (siswa 

mengamati huruf kapital yang 

terdapat pada nama hari 

tersebut). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajara BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 58 

 

 
Hal. 64 

3.7.5 

4.7.6 

      Dapat dilihat bahwa pada 

RLLKP Ayo Berdiskusi 

ditemukan keintegrasian antara 

TP 3.7.5 (siswa 

mengidentifikasi nama-nama 

hari dalam kalimat bacaan) dan 

TP BI 4.7.6 (siswa 

mendiskusikan bagaimana 

nama-nama hari dituliskan 

dalam kalimat). Dengan kata 

lain, RLLKP tersebut 

menintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 59  

4.7.6       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.6 

(siswa berlatih membuat 

kalimat yang menceritakan 

kegiatannya dalam satu minggu 

dengan menggunakan huruf 

kapital pada awal kalimat dan 

nama hari, serta tanda titik 

untuk mengakhiri kalimat). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 65 

 
Hal. 59 

 

 
Hal. 66 

  3.6.7 

4.6.8 

    Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati memfasilitasi 

integrasi  TP MTK 3.6.7 (siswa 

mengamati gambar timbangan 

yang disajikan pada buku siswa) 

dan TP 4.6.8 (siswa mengamati 

gambar biji timbangan yang 

digunakan dalam alat 

timbangan tersebut). Dengan 

kata lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan mutan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 



 
 

126 
 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 59 

 

 
Hal. 67 

  4.6.8     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP MTK 4.6.8 

(siswa melatih pemahamannya 

tentang satuan ukuran berat 

dengan memasangkan berat 

benda dengan biji timbangan 

yang tepat). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 

B10 Pembelajaran 10 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  
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      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan burung, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan burung, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari dengan benar. 

(TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan menirukan gerakan burung, siswa dapat mempraktikkan gerakan kaki. (TP SBdP 4.3.3) 

4. Dengan menirukan gerakan burung, siswa dapat mempraktikkan koordinasi gerak. (TP SBdP 4.3.4) 

5. Dengan membaca teks tentang memelihara hewan, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama bulan di dalam kalimat 

dengan benar. (TP BI 4.7.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. ( TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.8) 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 64 

 

 

 
Hal. 71-72 

   3.3.1 

3.3.2 
   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.3.1 dan 

3.3.2 (siswa mengingat kembali 

pengalaman mereka dan 

mencermati gambar bagaimana 

ayam mengepakkan sayapnya 

ketika berlari). Dengan kata 

lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

Intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 64  

 

 

   4.3.3 

4.3.4 
   Dapat dilhat bahwa RLLKP Ayo 

Berlatih memfasilitasi integrasi 

TP SBdP 4.3.3 (Guru 

memfasilitasi siswa agar siswa 

melakukan gerakan yang kreatif 

misalnya gerakan ayam yang 

kakinya terluka) dan TP SBdP 

4.3.4 (Guru memotivasi siswa 

untuk melakukan gerakan 

burung dalam berbagai kondisi, 

misalnya burung yang sedang 

senang karena badannya sehat 

ada juga burung yang sedang 

kesakitan karena sayapnya 

terluka). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut memfasilitasi 

integrasi muatan pelajaran 

SBdP secara intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.72-74 

 

 
Hal. 64-65 

 

 

   4.3.3 

4.3.4 
   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bermain Peran 

memfasilitasi integrasi TP 

SBdP 4.3.3 dan 4.3.4 (siswa 

yang berperan sebagai ayam 

melakukan gerakan seperti 

ayam mematuk makanan). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 74-75 

 
Hal.65 

 

 
Hal.745-76 

3.7.5 

4.7.6 

      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.5 (siswa 

mencermati bagaimana nama 

bulan di tulis dalam kalimat) 

dan TP BI 4.7.6 (siswa 

melingkari huruf kapital dan 

mencermati penggunaan  huruf  

kapital dalam kalimat). Dengan 

kata lain RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal.65 

 

 

3.7.5 

4.7.6 

      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.5 (siswa 

mencermati penulisan huruf 

kapital pada nama-nama bulan) 

dan TP BI 4.7.6 (siswa 

menyimpulkan penggunaan 

huruf kapital pada nama-nama 

bulan). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.76-77 

 
Hal. 65 

 

 
Hal.77-78 

4.7.6       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.6 

(siswa berlatih membuat 

kalimat dengan menggunakan 

nama-nama bulan ulang tahun 

temannya kemudian guru 

mengingatkan untuk 

menggunakan huruf kapital). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 65-66 

 

 

 

 
Hal.78-79 

  4.6.8     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

4.6.8 (siswa mengamati gambar 

timbangan yang ada di Buku 

Siswa dan membaca angka yang 

ditunjukkan oleh jarum 

timbangan). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.66 

 

 

  3.6.7     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP 3.6.7 (siswa 

menyimpulkan kesesuaian berat 

bahan yang dibutuhkan ibu 

untuk membuat kue dengan 

angka yang ditunjukkan oleh 

timbangan). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal.80-81 
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B11 Pembelajaran 11 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. (TP  BI 3.7.1) 

2. Dengan mengamati teks, siswa dapat menyunting teks. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP  PPKn 

3.2.3) 
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4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi 

perpustakaan sekolah. (TP PPKn 3.2.4) 

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan 

sekolah. (TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan 

sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 

3.6.7) 

8. Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 4.6.8) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 70 

 

 

 3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.3, 3.2.4 

4.2.5, dan 4.2.6 (Guru 

memfasilitasi siswa untuk 

mengetahui tata tertib yang 

berlaku di perpustakaan 

sekolah). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 85 

 
Hal.71 

 

 
Hal. 85-86 

 3.3.3 

3.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Menulis memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.3.3, 3.3.4, 

4.3.5, dan 4.3.6 (siswa 

menuliskan informasi tentang 

tata tertib perpustakaan sekolah 

pada kertas tugas). Dengan kata 

lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 71 

 
Hal. 86 

4.7.2 4.3.5 

4.3.6 
     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bercerita memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 4.3.5 - 4.3.6 

(siswa menceritakan 

pengalamannya tentang tata 

tertib perpustakaan sekolah) dan 

TP BI 4.7.2 (siswa menuliskan 

ceritanya dengan huruf tegak 

bersambung). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn dan BI secara 

multidisipliner.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 71 

 

 

 
Hal. 87-88 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.1 

(siswa mencari nama-nama 

orang yang terdapat dalam 

bacaan dan mencermati 

bagaimana nama-nama tersebut 

dituliskan). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  

 
Hal. 71 

 

4.7.2       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP bi 4.7.2 (siswa 

melingkari nama orang yang 

tidak tepat cara penulisannya 

dan menyusun kata-kata yang 

disajikan menjadi kalimat-

kalimat yang memiliki makna). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 88-89 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 72 

 

 

 

    3.6.7   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP PJOK 3.6.7 

(siswa mengamati gambar-

gambar anak-anak yang sedang 

melakukan aktivitas olah raga 

pada Buku Siswa). Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut.   
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 90-92 

 
Hal. 72  

 
Hal. 92-93 

    4.6.8   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi hanya 

memfasilitasi TP PJOK 4.6.8 

(siswa memperagakan keempat 

macam gerak lari seperti pada 

gambarsebelumnya). Dengan 

kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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B12 Pembelajaran 12 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. ( TP BI 3.7.1)  

2. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan di sekolah, siswa dapat menyunting teks. (TP  BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.4)  
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5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. ( TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengukur berat benda. (TP MTK 4.6.8) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 76-77 

 

 

 
Hal. 95-96 

 3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.3-3.2.4 

(guru memfasilitasi siswa agar 

dapat mengidentifikasi tata 

tertib yang berlaku disekolah 

ketika jam istirahat) dan TP 

PPKn 4.2.5-4.2.6 (siswa 

difasilitasi agar dapat 

mengemukakan pendapatnya 

mengenai kewajiban 

melaksanakan tata tertib di 

sekolah dalam merawat hewan 

yang dipelihara di sekolah). 

dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn secara  

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 77 

 

 

 

 
Hal. 96-97 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.1 

(berdasarkan hasil penemuan 

dalam teks siswa menuliskan 

kesimpulan tentang penggunaan 

huruf kapital dalam kalimat). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.   

  

 3.2.3 

3.2.4 

 

     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.3 dan 

3.2.4 (siswa melatih 

pemhamannya terhadap hal-hal 

yang boleh dan tidak boleh 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 77 

 
Hal. 98 

dilakukan di sekolah dengan 

menghubungkan/memasangkan 

kalimat pada kotak dengan 

gambar yang sesuai). Dengan 

kata lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner  

 
Hal. 77 

 

 

 
Hal. 99 

4.7.2       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo berlatih hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.2 

(siswa mencermati bagian-

bagian teks dari teks yang harus 

diperbaiki dan menuliskan 

kembali teksnya dengan 

memperhatikan penggunaan 

huruf kapital dan tanda baca 

dengan benar serta 

menggunakan huruf tegak 

bersambung). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 78 

 

 
Hal. 100 

  3.6.7     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.7 

(siswa mengamati gambar-

gambar alat timbangan yang 

disajikan pada buku, 

memperhatikan penjelasan guru 

dan membeakan satuan berat 

antara kg dan gram). Dengan 

kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 

 
Hal. 78 

 

  4.6.8     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP MTK 4.6.8 

(siswa mendiskusikan 

timbangan mana yang cocok 

dengan berat tertentu). Dengan 

kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 101 

 
Hal. 78 

 

 
Hal. 101-102 

  4.6.8     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP MTK 4.6.8 

(siswa memperkirakan berat 

benda dan melingkari perkiraan 

berat yang sesuai untuk benda 

tersebut). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013 

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 3 Tumbuhan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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B. Keintegrasian Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) 

B13 Pembelajaran 13 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP   BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram). 

(TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 
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5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dari bahan alami dengan 

benar.  (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan 

benar. ( TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. ( TP SBdp 

4.1.7) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 86 

 

 

3.7.1 

 

      Dapat dilihat bahawa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.1 

(siswa mencermati huruf kapital 

dan tanda baca yang digunakan 

dalam setiap kalimat pada teks. 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 107-108 

 
Hal. 86 

 

 
Hal. 108-109 

3.7.1 

4.7.2 

      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 (siswa 

mengidentifikasi tanda baca 

yang digunakan dalam kalimat) 

dan TP BI 4.7.2 (siswa 

menuliskan kembali kalimat-

kalimat dalam bacaan dengan 

menggunakan huruf tegak 

bersambung). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 87 

 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 (siswa membaca teks pada 

Buku Siswa yang harus 

diperbaiki dan menandai 

kesalahan ejaan dan tanda baca 

pada teks). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 109-110 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  

 
Hal. 87 

 

 
Hal. 110-111 

4.7.2       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Menulis TP BI 4.7.2 (siswa 

memperbaiki teks dengan 

menuliskan kembali teks 

tersebut menggunakan huruf 

tegak bersambung dengan 

memperhatikan ejaan dan 

penggunaan tanda baca dengan 

benar). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 87 

 

 
Hal. 111-112 

  3.6.3     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.3 

(siswa memperhatikan 

timbangan dan satuan yang 

tertera pada timbangan tersebut 

kemudian guru menjelaskan 

kesetaraan 1kg dan 10 ons). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 

 

 
Hal. 87-88 

 

  4.6.4     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP MTK 4.6.4 

(siswa melatih keterampilannya 

dalam mengonversi satuan berat 

dengan mengerjakan latihan 

yang disediakan di Buku 

Siswa). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 112-113 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 88 

 

 

 

   3.1.5

3.1.6 

4.1.7 

   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.1.5 (siswa 

mengidentifikasi bentuk-bentuk 

yang ia temukan dalam model 

tersebut), 3.1.6 (siswa 

menyebutkan bahan-bahan apa 

saja yang digunakan untuk 

membuat karya tersebut) dan 

4.1.7 (siswa membuat desain 

untuk model yang akan dibuat). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner.   
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 114-116 

 

B14 Pembelajaran 14 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 
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2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

 3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

    4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama 

dengan benar. (TP PJOK 3.6.1) 

2. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai 

irama dengan benar. (TP PJOK 4.6.2) 

3. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah 

dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. (TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. (TP 

BI 4.7.6) 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 92-93 

 

 
Hal. 118-199 

    3.6.1 

4.6.2 
  Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bermain Peran 

memfasilitasi TP PJOK 3.6.1 

(siswa memperhatikan aturan 

dalam gerak melompat) dan dan 

TP PJOK 4.6.2 (siswa 

melakukan aktivitas olahraga 

dengan mengikuti aturan 

permainan yang diberikan). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 93 

 

 3.2.3      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP PPKn 3.2.3 

(guru memimpin diskusi kelas 

tentang peraturan yang berlaku 

pada kegiatan di sekolah). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 119-120 

 
Hal. 93 

 

 
Hal. 120-121 

    4.6.2   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP PJOK 4.6.2 

(siswa memperagakan gerakan 

sesuai petunjuk guru). Dengan 

kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 93-94 

 
Hal. 121 

 3.2.4      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bermain Peran hanya 

memfasilitasi TP PPKn 3.2.4 

(siswa berlatih membaca 

percakapan sesuai tokoh yang 

diperankan dan menampilkan 

percakapan tersebut di depan 

kelas). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 
Hal. 94 

 

 
Hal. 121-122 

4.7.6 3.2.3      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bercerita memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.3 (siswa 

menceritakan pengalamannya 

ketika menjalankan tugas piket 

kelas kepada teman di 

sebelahnya) dan TP 4.7.6 (siswa 

menuliskan cerita tersebut 

menggunakan huruf tegak 

bersambung). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn dan BI secara 

multidisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 94 

 
Hal. 123 

3.7.5       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi TP 3.7.5 (siswa 

mengidentifikasi kesalahan 

penulisan ejaan dan tanda baca 

yang terdapat dalam bacaan 

tersebut). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  

 
Hal. 94 

 

 
Hal. 123-124 

4.7.6       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Menulis hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.5 

(siswa memperbaiki kesalahan 

penulisan pada bacaan di Buku 

Siswa). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  

 

B15 Pembelajaran 15 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 
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     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

          pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg 

= 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi 

satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan  bahan alami untuk membuat karya 

imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi  langkah-langkah membuat karya imajinatif dari bahan 

alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.6) 
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7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. (TP SBdP 

4.1.7) 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 100 

 

 

 
Hal. 126-127 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.1 

(siswa mengidentifikasikan 

penggunaan titik dalam 

kalimat). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 100 

 

 
Hal. 127-128 

4.7.2       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Menulis hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.2 

(siswa menuliskan sebuah 

karangan singkat yang 

menceritakan tentang tanaman 

yang ada di sekitar sekolahnya 

dengan memperhatikan 

penggunaan huruf kapital dan 

tanda titik). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 
Hal. 100 

 

 

   3.1.6 

4.1.7 

   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi memfasilitasi TP 

SBdP 3.1.6 (siswa mengikuti 

langkah-langkah cara 

pembuatan model dari plastisin) 

dan TP SBdP 4.1.7 (siswa 

membuat model dari bahan 

plastisin). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut hanya 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 128-129 

 
Hal. 101 

 

 

  3.6.3 

4.6.4 

    Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih memfasilitasi 

iintegrasi TP MTK 3.6.3 (guru 

menggunakan ilustrasi 

kebutuhan plastisin dalam 

membuat model sebagai cerita 

untuk menjebatani konsep 

satuan berat kg dan ons) dan TP 

MTK 4.6.4 (siswa 

menyelesaikan soal-soal cerita 

matematika yang terkait dengan 

konsep satuan berat kg dan 

ons). Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal.130-131 

 

B16 Pembelajaran 16 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.9 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 
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Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg 

= 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi 

satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya 

imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi  langkah-langkah membuat karya imajinatif dari bahan 

alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. ( TP SBdP 

4.1.7) 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 105 

 

 

 
Hal. 133-134 

3.7.1 

4.7.2 

      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 (siswa 

menggarisbawahi huruf kapital 

dan tanda titik yang ia temukan 

dalam bacaan) dan TP BI 4.7.2 

(siswa diminta untuk mencari 

kesalahan penulisan pada 

bacaan tersebut). Dengan kata 

lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 

 

   3.1.5 

3.1.6 

4.1.7 

   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.1.5, 3.1.6 

dan 4.1.7 (siswa berkreasi 

dengan mengikuti langkah-

langkah seperti yang ada pada 

buku siswa). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

plejaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 106 

 

 
Hal. 134-135 

 
Hal. 106 

 

 
Hal. 135 

  3.6.3     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.3 

(siswa mendiskusikan soal 

matematika tentang kesetaraan 

satuan berat benda). Dengan 

kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
  Hal. 107 

 

 

 
Hal. 136-137 

  4.6.4     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP MTK 4.6.4 

(dengan menggunakan 

pemahamannya tentang konsep 

satuan berat kg dan ons siswa 

membuat soal cerita 

matematika, menukarkan soal 

yang ia buat dengan temannya 

dan menjawab soal tersebut). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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B17 Pembelajaran 17 

Kompetensi Dasar:  

PJOK 

3.7 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

PPKn 

1.3 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.3 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.4 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.3 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Bahasa Indonesia  

4.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

5.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama 

dengan benar. (TP PJOK 3.6.1) 

2. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai 

irama dengan benar. (TP PJOK 4.6.2) 
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3. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah 

dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. (TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. (TP 

BI 3.7.6) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 111-112 

 

 

 

    3.6.1 

4.6.2 
  Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih memfasilitasi 

integrasi TP PJOK 3.6.1(siswa 

mengamati anak-anak yang 

berlari dan melompat) dan TP 

PJOK 4.6.2 (siswa menirukan 

gerakan yang diperagakan 

guru). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PJOK secara 

intradisipliner.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 138-139 

 
Hal. 112 

 

 
Hal. 140 

    4.6.2   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP PJOK 4.6.2 

(siswa melakukan kegiatan 

olahraga melalui permainan). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  

 
Hal. 112 

 

 

 3.2.3      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP PPKn 3.2.3 

(siswa menuliskan kembali 

peraturan permainan kupu-kupu 

di taman bunga). Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 140-141 

 
Hal. 112 

 

 

 

4.7.6 4.2.4      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 4.2.4 (Siswa 

melakukan wawancara 

sederhana dengan teman 

sekelasnya mengenai apakah 

mereka pernah melanggar 

peraturan baik di rumah 

maupun di sekolah. Wawancara 

dilakukan dengan teman 

sebelahnya. Ada yang menjadi 

pewawancara dan ada yang 

menjadi narasumber) dan TP BI 

4.2.4 (Siswa menuliskan 

kesimpulan dengan 

menggunakan huruf tegak 

bersambung dengan 

memperhatikan huruf kapital 

dan tanda titik dalam 

penulisannya). Dengan kata 

lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn dan BI secara 

multidisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 141-143 

 
Hal. 113 

 

 

 
Hal. 143-144 

4.7.6 3.2.3      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi memfasilitasi 

untegrasi TP PPKn 3.2.3 (siswa 

berdiskusi dengan teman 

sebelahnya mengenai hal-hal 

yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan di sekolah) dan TP BI 

4.7.6 (hasil diskusi dituliskan 

dengan menggunakan huruf 

tegak bersambung). Dengan 

kata lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn dan BI secara 

multidisipliner. 
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B18 Pembelajaran 18 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Tujuan Pembeelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP B1 3.7.1)  

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat menyelesaikan persoalan, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 

kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 
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4. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4)  

5. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.5) 

6. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.6) 

7. Dengan bermain peran tentang mematuhi aturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah. 

(TP PPKn 4.2.7) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 
Hal. 117-118 

 

 

 3.2.5 

3.2.6 

 

     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.5 dan 

3.2.6 (guru memberi 

pemahaman siswa tentang 

contoh-contoh aturan di 

sekolah). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 145-147 

 
Hal. 118 

 

 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.5 

3.2.6 
     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Menulis memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 (guru 

menekankan kembali tentang 

penggunaan huruf kapital dan 

tanda baca titik), TP BI 4.7.2 

(siswa menuliskan kembali teks 

percakapan tersebut dengan 

huruf tegak bersambung), TP 

PPKn 3.2.5 dan 3.2.6 (siswa 

membaca teks percakapan 

tentang aturan di sekolah). 

Dengan kata lain RLLKP 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 147-148 

tersebut mengintegrasikan 

muatan plejaran BI dan PPKn 

secara multidisipliner. 

 
Hal. 118 

 
Hal. 148 

 4.2.7      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bermain Peran hanya 

memfasilitasi TP PPKn 4.2.7 

(siswa memperagakan 

percakapan di depan kelas 

sesuai perannya. Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

mutan pelajaran pada RLLKP 

tersebut.  

 
Hal. 118 

 

4.7.2 4.2.7      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bercerita memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 4.2.7 dan TP 

BI 4.7.2 (siswa menuliskan 

cerita tentang perannya dalam 

merawat tanaman di sekolah). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

secara multidisipliner. 



 
 

181 
 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 148-149 

 

 

 

 
Hal. 118-119  

 3.2.5 

3.2.6 

4.2.7 

     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.5, 3.2.6 

(siswa mengamati anak-anak 

kelas Lani yang bergotong 

royong merawat dan menyirami 

tanaman di depan kelas mereka) 

dan 4.2.7 (siswa menceritakan 

pengalamannya ketika 

mendapatkan bantuan dari 

temnnya). Dengan kata lain 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 150-151 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner.  

 
  

 
 

  

4.7.2  3.6.3 

4.6.4 

    Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi memfasilitasi 

integrasi TP MTK 3.6.3, 4.6.4 

dan TP BI 4.7.2 (siswa bekerja 

sama dengan kelompoknya 

dalam membuat buku ringkasan 

tentang pengukuran berat 

benda). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK dan BI secara 

multidisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 151-153 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 4 Merawat Tumbuhan  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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B. Keintegrasian Rancangan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  (RLLKP) 

B19 Pembelajaran 19 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

    4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

         pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

     hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 
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5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan 

benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

  

 

 

 
Hal. 126-127 

 

 
Hal. 156 

3.7.1 

4.7.2 

      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.1 (siswa 

mencermati penulisan huruf 

kapital dan tanda baca pada 

kalimat-kalimat yang digunakan 

dalam percakapan) dan TP BI 

4.7.2 (siswa membaca dan 

mencermati teks percakapan 

yang disajikan). Dengan kata 

lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 127  

 

 

 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.1 

(siswa mengamati teks 

percakapan dan mencoba 

mengidentifikasikan kalimat 

Tanya dalam teks percakapan).  

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 157-158 

 
Hal. 127 

 

 

4.7.2       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.2 

(siswa diminta untuk membaca 

kalimat Tanya tersebut dengan 

benar). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 159-160 

 

 
 

 

 

 

  3.6.3     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.3 

(siswa mengamati berbagai 

kemasan pupuk yang dijual di 

toko tanaman).  Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 160-161 

 
Hal. 128 

 
Hal. 162 

  4.6.4     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP MTK 4.6.4 

(siswa mengerjakan soal-soal 

tentang kesetaraan ukuran berat 

dan membubuhkan tanda > < 

dan =). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  

 

 

   3.4.5 

4.4.6 

 - - Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.4.5 (siswa 

menyiapkan alat dan bahan 

yang dibutuhkan dan TP SBdP 

4.4.6 (siswa membuat karya 

kreasi dengan menggunakan 

karton bekas). Dengan kata lain, 

RLLKP tersebut 

mengintegrasikann muatan 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 128-129 

 

 

 
Hal. 162-164 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner.  

 

B20 Pembelajaran 20 

Kompetensi Dasar:  

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 
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2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 

4.2.2) 

3. Dengan mengamati gambar tentang gerak menekuk, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP 

PJOK 3.6.3) 

4. Dengan menirukan gerakan menekuk, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP PJOK 

4.6.4) 

5. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.6) 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 133 

 

 
Hal. 166 

 3.2.1    - - Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi TP PPKn 3.2.1 

(siswa mencari informasi 

tentang pentingnya menaati 

peraturan dalam merawat 

tanaman). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.   

 
Hal. 134 

 

 3.2.1    - - Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP PPKn 3.2.1 

(siswa diminta berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang tata tertib 

sekolah). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 166-167 

 
Hal. 134  

 

 4.2.2      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bermain Peran hanya 

memfasilitasi TP PPKn 4.2.2 

(siswa menampilkan teks 

percakapan yang telah 

dibuatnya di depan kelas/teks 

percakapan tentang tata tertib). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 167-168 

 
Hal. 134 

 

 

 

    3.6.3   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP PJOK 3.6.3 

(siswa mengamati gambar Beni 

yang berdiri dengan satu kaki 

dengan kaki lainnya ditekuk ke 

depan, ke belakang dan 

kesamping). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 168-170 

 

 
Hal.135 

 
Hal.170 

    4.6.4   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP PJOK 4.6.4 

(siswa menirukan gerakan 

berdiri dengan satu kaki dan 

berlomba menekuk kaki dengan 

waktu yang paling lama). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  



 
 

198 
 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.135 

 

 
Hal. 171 

3.7.5       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.5 

(siswa mencermati penggunaan 

huruf besar dan tanda baca 

dalam kalimat yang digunakan 

dalam teks percakapan). 

Dengan kata lain,  tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.135 

 
Hal.172 

3.7.5       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.5 

(siswa berdiskusi dengan teman 

sebangkunya dan menjawab 

pertanyaan sesuai dengan teks 

percakapan/pertanyaan 

mengenai kata dan kalimat 

Tanya). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 

 
Hal.135 

 

 

4.7.6       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.6 

(siswa menggunakan 

pemahamannya tentang kata 

Tanya untuk melengkapi 

pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 172-173 

 

B21 Pembelajaran 21 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

       pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 
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Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1)  

2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan 

benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 175-176 

3.7.1     - - Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.1 

(siswa memperhatikan kalimat-

kalimat yang digunakan dalam 

teks bacaan dan 

mengidentifikasikan kalimat 

Tanya dalam bacaan). Dengan 

kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 139 

 
Hal. 140 

 
Hal. 176 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.1 

(siswa berlatih membuat 

kalimat tanya dengan kata tanya 

yang sesuai dengan jawaban). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.   

 
Hal. 140 

 

4.7.2       Tidak terintegrasi 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 177-178 

 

 
Hal. 140  

   3.4.5    Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP SBdP 3.4.5 

(siswa menuliskan bahan-bahan 

yang digunakan untuk membuat 

karya tersebut). Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 178-180 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut. 

 

 

   3.4.5 

4.4.6 

 - - Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.4.5 (siswa 

menyiapkan bahan dan alat 

yang dibutuhkan) dan TP SBdP 

4.4.6 (siswa berkreasi membuat 

hiasan berbentuk bunga). 

Dengan kata lain, RLLKP 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 140-141 

Hal. 180 tersebut mengintegrasikan 

muatan plejaran SBdP secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 141 

 

 
Hal. 180-181 

   4.4.6  - - Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bercerita hanya 

memfasilitasi TP SBdP 4.4.6 

(siswa diminta menceritakan 

cara membuat karya hiasannya). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 141 

 

 

 
Hal. 181-182 

  3.6.3     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.3 

(siswa menyebutkan ukuran 

benda yang lebih berat dari 

benda yang lain). dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 141 

 

 

 
Hal. 183-184 

  4.6.4     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

hanya memfasilitasi TP MTK 

4.6.4 (siswa membubuhkan 

tanda >,< dan = pada jawaban 

soal yang sesuai). Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RLLKP 

tersebut. 
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B22 Pembelajaran 22 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman kaktus, siswa dapat membuat kalimat tanya dengan benar. (TP BI 4.7.1) 

2. Dengan membuat kalimat tanya, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 

4.6.4) 
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5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut 

dengan benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP 

SBdP 4.4.6) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 145 

 

 
Hal. 187 

4.7.2 

 

    - - Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.2 

(siswa membaca teks bacaan 

dan mencermati penulisan huruf 

kapital dan tanda baca pada 

kalimat-kalimat dalam bacaan). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 145-146  

 

 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.1 

(siswa berdiskusi dengan teman 

sebangku untuk menyusun 

kalimat Tanya berdasarkan teks 

bacaan). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 188-190 

 
Hal. 146 

 

 
Hal. 190 

   3.4.5 

4.4.6 

   Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi memfasilitasi 

integrasi TP SBdP 3.4.5 (siswa 

dibimbing guru untuk 

menentukan bahan pembuat 

tangkainya, misalnya dengan 

sedotan limun) dan TP SBdP 

4.4.6 (siswa membuat kreasi 

berupa tangkai bunga). Dengan 

kata lain, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 146 

 
Hal. 191 

  3.6.3     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.3 

(siswa menyebutkan ukuran 

berat benda yang satu lebih 

berat daripada benda yang lain). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 

 
Hal. 146 

 
Hal. 192 

  4.6.4     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP MTK 4.6.4 

(siswa membubuhkan tanda >, 

< dan = pada jawaban soal yang 

sesuai). Dengan kata lain tidak 

terjadi integrasi muatan 

plejaran padaa RLLKP tersebut. 
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B23 Pembelajaran 23 

Kompetensi Dasar:  

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

    4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan berdiskusi tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat melakukan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 4.2.2)  
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3. Dengan mengamati gambar tentang gerak meliuk, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP 

PJOK 3.6.3)  

4. Dengan menirukan gerakan meliuk, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak meliuk sesuai ketukan dengan benar. (TP PJOK 4.6.4)  

5. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.5)  

6. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.6) 

 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 150 

 
Hal. 95 

3.7.5 

4.7.6 

    - - Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.5 dan 4.7.6 

(siswa membaca teks 

percakapan yang disajikan dan 

mencermati kalimat-kalimat 

Tanya yang digunakan). 

Dengan kata lain RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 150 

 

 

 
Hal. 195-196 

3.7.5       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP BI 3.7.5 

(siswa berdiskusi dengan teman 

di sebelahnya untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam 

buku siswa/tentang kata tanya). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  

 
Hal. 151 

 

4.7.6       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.6 

(siswa melengkapi kalimat yang 

disediakan dengan kata tanya 

mengapa dan bagaimana). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 196-197 

 
Hal. 151 

 

    3.6.3 

4.6.4 
  Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bermain Peran 

memfasilitasi inetgrasi TP 

PJOK (siswa mengamati 

gambar gerakan-gerakan meliuk 

yang ada di Buku Siswa) dan 

TP PJOK 4.4.6 (siswa 

menirukan gerakan yang 

dipergakan oleh guru). Dengan 

kata laian, RLLKP tersebut 

mengintegrasikan muatan 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 198-200 

 
Hal. 151 

 

 3.2.1      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP PPKn 3.2.1 

(siswa dalam kelompok 

berdiskusi mengenai kasus Niko 

yang terlambat datang ke 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 200-201 

ssekolah). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 151 

 

 
Hal. 202 

 3.2.1 

4.2.2 
     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.1 (siswa 

memasangkan pernyataan 

manfaat aturan di sekolah 

dengan peraturan yang sesuai) 

dan TP PPKn 4.2.2 (guru 

bertanya jawab dengan siswa 

mengenai penerapan tentang 

manfaat aturan tersebut sesuai 

dengan kondisi sekolah). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 152 

 

 4.2.2      Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Bercerita hanya 

memfasilitasi TP PPKn 4.2.2 

(siswa menceritakan 

pengalamannya ketika 

melakukan piket kelas). Dengan 

kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 203-204 

 

B24 Pembelajaran 24 

Kompetensi Dasar:  

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.3 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya.  

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

  pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 

4.2.2) 

3. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.3) 

4. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan mengamati gambar berbagai kemasan tomat, siswa dapat membuat perbandingan berat dengan berbagai satuan ukuran berat. (TP 

MTK 3.6.5) 
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 155 

 

 
Hal. 206-207 

3.7.3 

4.7.4 

    - - Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Membaca memfasilitasi 

integrasi TP BI 3.7.3 (siswa 

mencermati penulisan huruf 

kapital dan tanda baca dalam 

kalimat) dan TP BI 4.7.4 (siswa 

membaca teks percakapan). 

Dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 155 

 

4.7.4       Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berkreasi hanya 

memfasilitasi TP BI 4.7.4 

(siswa membuat teks 

percakapan sendiri dengan 

kelompoknya yang terdiri dari 

3-4 orang/dibaca di depan 

kelas). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RLLKP tersebut.  
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Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 207-208 

 
Hal. 156 

 

  3.6.5     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Mengamati hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.5 

(siswa menyebutkan ukuran 

berat tomat tersebut). Dengan 

kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut. 



 
 

225 
 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 209-210 

 
Hal. 156 

 

 

  3.6.5     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berdiskusi hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.5 

(siswa berdiskusi dengan 

temannya dalam kelompok 

membuat berbagai 

perbandingan berat tomat). 

Dengan kata lain tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RLLKP tersebut.  



 
 

226 
 

Rancangan  Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 210-211 

 
Hal. 156 

 

 

 

 
Hal. 211-212 

 3.2.1 

4.2.2 

     Dapat dilihat bahwa RLLKP 

Ayo Berlatih memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.1 dan 

4.2.2 (siswa menyatakan 

sikapnya terhadap beberapa 

pernyataan yang diberikan/ 

tentang aturan di sekolah). 

dengan kata lain, RLLKP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013 

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 1 Hewan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 

 

Lampiran 3  

Hasil Analisis Rancangan Penilaian (RP) 
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C. Keintegrasian Rancangan Penilaian (RP) 

C1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar:  

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. (TP SBdP 3.2.1) 

2. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. (TP SBdP 4.2.2) 

3. Dengan membaca teks tentang hewan di sekitarku, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. (TP BI 

3.7.3) 

4. Dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. (TP BI 4.7.4) 
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5. Dengan mengamati gambar alat timbangan, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat (gram, ons, dan kilogram) (TP MTK 

3.6.5) 

6. Dengan menimbang berat berbagai benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. (TP MTK 4.6.6) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan  

Penugasan 

Hal. 9 

 

 
Hal. 2-3 

3.7.3       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

penugasan tersebut hanya untuk 

mengukur pencapaian TP BI 

3.7.3 (penggunaan huruf 

kapital). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 

 

 
Hal. 9 

 

 
Hal. 3 

3.7.3 

4.7.4 
      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian yang disertai 

soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP   BI 3.7.3 (ketepatan 

menuliskan huruf kapital pada 

kalimat dalam sebuah teks) dan 

TP BI 4.7.4 (ketepatan 

menuliskan kata dan kalimat 

dengan huruf tegak bersambung 

sesuai teks). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 10 

 

 
 

   3.2.1 

4.2.2 
   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian yang disertai 

soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP SBdP 3.2.1 

(mengidentifikasi panjang 

pendek bunyi pada lagu) dan TP 

SBdP 4.2.2 (menampilkan 

panjang pendek bunyi pada 

lagu). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner.   

 
Hal. 10 

 

  3.6.6 

4.6.6 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian yang disertai 

soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP MTK 3.6.6 dan 4.6.6 

(ketepatan membaca berat benda 

pada alat timbangan sesuai berat 

benda). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 7-8 

 

C2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib  yang berlaku di sekolah  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 
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PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks puisi yang berjudul “Kelinciku”, siswa mampu membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan menulis teks, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan penulisan yang tepat. (TP BI 

4.7.2) 

3. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 3.6.4) 

5. Dengan mengikuti contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 4.6.5) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

3.7.1 

4.7.2 
      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian yang disertai 

soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 3.7.1 (ketepatan 



 
 

233 
 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 14-15 

 
Hal. 10-11 

menyebutkan jawaban 

pertanyaan berdasarkan teks) 

dan TP BI 4.7.2 (menulis teks 

dengan huruf tegak 

bersambung). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 15 

 
Hal. 12 

 3.2.3      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian yang disertai 

soal tes tulis tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PPKn 3.2.3 

(menyebutkan aturan yang 

berlaku di sekolah minimal 4 

aturan).  Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 15 

 
Hal. 14 

    4.6.5   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PJOK 4.6.5 (ketepatan 

menirukan gerakan dengan 

bantuan guru). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 

 

C3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar:  

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  
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3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

     hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. (TP SBdP 3.2.1)  

2. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. (TP SBdP 4.2.2) 

3. Dengan membaca teks lagu Ayamku, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan lafal dan 

intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.3) 

4. Dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan membaca teks tentang berat benda, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk mengukur berat. (TP  MTK 3.6.5) 

6. Dengan percobaan menimbang berat benda, siswa dapat mengukur berat benda.(TP MTK 4.6.6) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 21 

 

4.7.4       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 4.7.4 (ketepatan 

menuliskan kata dan kalimat 

menggunakan huruf tegak 

bersambung dengan 

memperhatikan penggunaan 

huruf kapital). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 17-18 

pelajaran pada RP tersebut.  

 
Hal. 21 

 

 

Hal. 19 

   3.2.1 

4.2.2 
   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.2.1 (mengidentifikasi panjang 

pendek bunyi pada lagu) dan TP 

SBdP 4.2.2 (ketepatan 

menampilkan panjang pendek 

bunyi pada lagu). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan:  

tes tertulis 

Hal. 21 

 

 

 

 
Hal. 21-23 

  3.6.6     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

MTK 3.6.6 (siswa menjawab 

soal berdasarkan teks mengenai 

berat telur ayam Lani dengan 

satuan Kg). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 22 

 

 
Hal. 21 

  4.6.6     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan penilaian 

unjuk kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP MTK 4.6.6 (ketepatan 

membaca berat benda pada alat 

timbangan sesuai berat benda). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RP tersebut.  

 

C4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar:  

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

SBdP  
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3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan percobaan menimbang benda, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat. (TP MTK 3.6.1) 

2. Dengan melakukan percobaan menimbang berat benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. (TP 

MTK 4.6.2) 

3. Dengan membaca teks bacaan Ayam dan Kelinci, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.3) 

4. Dengan menuliskan jawaban berdasarkan bacaan, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan menggunakan simbol. (TP 

SBdP 3.2.5) 

6. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi. (TP SBdP 4.2.6) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 27 

 

 

4.7.4       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 4.7.4 (ketepatan 

menuliskan kata dan kalimat 

dengan menggunakan huruf 

tegak bersambung, dengan 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 27-28 

memperhatikan penggunaan 

huruf kapital). Dengan kata lain 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 

 
Hal. 28 

 

 

 
Hal. 29-30 

   3.2.5 

4.2.6 
   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.2.5 (mengidentifikasi panjang 

pendek pada lagu) dan TP SBdP 

4.2.6 (menampilkan panjang 

pendek bunyi pada lagu). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 28 

 
Hal. 27 

  3.6.1 

4.6.2 
    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP MTK 

3.6.1 dan TP MTK 4.6.2 

(ketepatan membaca berat benda 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

pada alat timbangan sesuai berat 

benda). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

secara intradisipliner. 

 

C5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita  dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan 

          hari, nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat,  nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2  Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan  irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam    

     aktivitas gerak berirama. 
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4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai  dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks puisi yang ditulis dengan huruf tegak bersambung, siswa dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP 

B1 3.7.1) 

2. Dengan menulis kembali teks puisi yang dibacanya, siswa dapat menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan 

penulisan. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di sekolah (TP 

PPKn 3.2.3) 

4. Dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa dapat menyimpulkan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. 

(TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 3.6.5) 

6. Dengan mengikuti contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 4.6.6) 

7. Dengan mengikuti gerakan yang dicontohkan guru, siswa mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai irama. (TP 

PJOK 4.6.7) 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Anailisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 33 

 

 
Hal. 31-32 

4.7.2       Dapat dilihat bahwa rubrik 

penilaian dan soal tes tulis 

tersebut hanya mengandung 

aspek penilaian untuk TP BI 

4.7.2 (menulis puisi dengan 

huruf tegak bersambung). Ini 

berarti rancangan penilaian 

muatan pelajaran BI tersebut 

tidak terintegrasi. 

 
Hal. 33 

 
Hal. 33 

4.7.2 3.2.3 

4.2.4 
     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PPKn 

3.2.3 (ketepatan menyebutkan 

aturan yang berlaku di sekolah 

minimal 4 aturan), TP PPKn 

4.2.4 dan TP BI 4.7.2 (ketepatan 

menuliskan aturan di 

sekolah/menggunakan huruf 

tegak bersambung). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn dan BI secara 

multidisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Anailisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 34  

Hal. 34 

    3.6.6 

4.6.7 
  Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PJOK 

3.6.6 dan 4.6.7 (ketepatan 

menirukan gerakan dengan 

bantuan guru). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

muatan plejaran PJOK secara 

intradisipliner. 

 

C6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.6 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita  dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan 

hari, nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.6 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2  Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib  yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.3 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan diberikan teks bacaan dengan huruf tegak bersambung, siswa dapat membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak 

bersambung dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan menulis tugas-tugas sekolah selama seminggu, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan 

penulisan. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks tentang tata tertib di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib di sekolah dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menuliskan tata tertib di sekolah, siswa mampu menceritakan pengalamannya mematuhi tata tertib di sekolah dengan benar. (TP 

PPKn 4.2.4) 

5. Dengan memasangkan gambar, siswa mampu menyebutkan satuan baku ukuran berat. (TP MTK 3.6.5) 

6. Dengan menentukan ukuran berat benda sesuai gambar, siswa dapat mengukur berat benda dengan benar. (TP MTK 4.6.6) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 4.7.2       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 4.7.2 (menuliskan 

kata dan kalimat dengan 

menggunakan huruf tegak 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 39 

 

 
Hal. 37-38 

bersambung dengan 

memperhatikan penggunaan 

huruf kapital). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 

Penilaian pengetahuan: 

penugasan  

Hal. 39 

 

 

  3.6.5 

4.6.6 
    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

penugasan tersebut digunakan 

untuk mengukur TP MTK 3.6.5 

dan 4.6.6 (siswa berdiskusi 

tentang gambar alat timbang 

serta benda yang akan 

ditimbang). Dengan kata lain RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 39-40 

Penilaian pengetahuan: tes 

tertulis 

Hal. 39 

 

 
Hal. 41 

  3.6.5     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

tes tulis tersebut hanya untuk 

mengukur pencapaian TP MTK 

3.6.5 (memasangkan gambar 

wortel yang ditimbang dengan 

berat yang sesuai/disertai satuan 

baku Kg pada gambar). Dengan 

kata lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RP 

tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 39 

 

 

       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP MTK 4.6.6 (ketepatan 

membaca berat benda pada alat 

timbangan sesuai berat benda). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RP tersebut. 

 

 
Hal. 39-40 

 
Hal. 38 

 3.2.3 

4.2.4 

     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PPKn 

3.2.3 (ketepatan menyebutkan 

aturan yang berlaku di sekolah 

minimal 4 aturan) dan TP PPKn 

4.2.4 (ketepatan menuliskan 

aturan disekolah). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 2 Merawat Hewan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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C. Keintegrasian Rancangan Penilaian (RP) 

C7 Pembelajaran 7 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. (TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kaki dengan benar. (TP SBdP 3.3.3) 

4. Dengan mengidentifikasi arah gerak kepala, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kepala menggunakan hitungan dengan tepat. (TP 

SBdP 4.3.4) 
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5. Dengan mengidentifikasi arah gerak tangan, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian tangan menggunakan hitungan dengan tepat. (TP 

SBdP 4.3.5) 

6. Dengan mengidentifikasi arah gerak kaki, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kaki menggunakan hitungan dengan tepat. (TP SBdP 

4.3.6) 

7. Dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak 

bersambung dengan benar. (TP BI 3.7.7) 

8. Dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menyunting teks tulisan tegak bersambung dengan benar. (TP BI 

4.7.8) 

9. Dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.9) 

10. Dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.10) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 48 

 

 
 

3.7.7 

4.7.8 
      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP BI 

3.7.7 (ketepatan menuliskan 

huruf kapital pada kalimat dalam 

sebuah teks) dan TP BI 4.7.8 

(ketepatan menuliskan kata dan 

kalimat dengan huruf tegak 

bersambung sesuai teks). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 47-48 

intradisipliner. 

 

 
Hal. 49 

 

 

   3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.3.1, 3.3.2 dan 3.3.3 (koordinasi 

gerakan kepala, tangan dan kaki 

ketika menirukan gerakan ayam 

sesuai intruksi guru) dan TP 

SBdP 4.3.4, 4.3.5 dan 4.3.6 

(ketepatan menampilkan gerakan 

kepala tangan dan kaki sesuai 

contoh). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan muata 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 45-46 

 

 
Hal. 49 

 

 

  3.6.9 

4.6.10 

    Dapat dilihat bahwa rubrik 

penilaian dan soal unjuk kerja 

tersebut mengandung aspek 

penilaian untuk TP MTK 3.6.9 

dan TP MTK 4.6.10 (ketepatan 

membaca berat benda pada alat 

timbangan sesuai berat benda). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK  secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 49-50 

 

C8 Pembelajaran 8 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan 

 hari, nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya.Menulis dengan tulisan tegak  

 4.7 bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik pada kalimat berita dan tanda 

 tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.6  Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menyunting teks. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.4) 

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 

3.6.7) 

8. Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 4.6.8) 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 54 

 
Hal. 53 

 

 
Hal. 53-34 

 
Hal. 54 

3.7.1 

4.7.2 
      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian, soal unjuk kerja 

dan penugasan tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 3.7.1 (ketepatan 

menuliskan huruf kapital pada 

kalimat dalam sebuah teks) dan 

TP BI 4.7.2 (ketepatan 

menuliskan kata dan kalimat 

dengan huruf tegak bersambung 

sesuai teks). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

   3.2.3      Dapat dilihat bahwa RP berupa 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 55 

 

 

 
Hal. 56-57 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

rubrik penilaian, soal tes tulis 

dan soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PPKn 3.2.3, 3.2.4 

(ketepatan menuliskan aturan di 

sekolah) dan TP PPKn 4.2.5, 

4.2.6 (ketepatan menyebutkan 

aturan yang berlaku di sekolah 

minimal 4 aturan). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 

      3.6.7 

4.6.8 
  Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian, penugasan dan 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 

 
Hal. 58-59 

soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PJOK 3.6.7 dan 4.6.8 

(ketepatan menirukan gerakan 

dengan ataupun tanpa bantuan 

guru). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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C9 Pembelajaran 9 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

4.6 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan kelinci, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan kelinci, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari dengan benar. 

(TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan menirukan gerakan kelinci, siswa dapat mempraktikkan gerakan kaki. (TP SBdP 4.3.3) 

4. Dengan menirukan gerakan kelinci, siswa dapat mempraktikkan koordinasi gerak. (TP SBdP 4.3.4) 

5. Dengan membaca teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama hari. (TP BI 3.7.5) 
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6. Dengan menemukan kalimat yang menggunakan nama hari, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama hari di dalam kalimat 

dengan benar. (TP BI 4.7.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.8) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Penilaian pengatahuan 

Tes tertulis 

Hal. 60 

 
Hal. 64 

3.7.5       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

penugasan tersebut hanya untuk 

mengukur pencapaian TP BI 

3.7.5 (menemukan nama-nama 

hari). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut.  

 
Hal. 60 

 

 

4.7.6       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 4.7.6 (kelengkapan 

dan ketepatan penulisan kata dan 

ketepatan ejaan sesuai PUEBI 

(Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia)). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 65 

pelajaran pada RP tersebut. 

 
Hal. 61 

 

   3.3.1 

3.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

   Dapat dilihat bahwa RP  berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.3.1, 3.3.2 (koordinasi gerakan 

kepala, tangan, dan kaki ketika 

menirukan gerakan ayam sesuai 

instruksi guru) dan TP SBdP 

4.3.3, 4.3.4 (menampilkan 

gerakan kepala, tangan dan kaki 

sesuai contoh). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.62-63 

Penilaian pengetahuan: tes 

tertulis 

Hal. 60 

 

 
Hal. 66 

  3.6.7  

4.6.8 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut untuk 

mengukur pencapaian TP MTK 

3.6.7 dan 4.6.8 (membaca berat 

benda pada alat timbangan 

sesuai berat benda). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 61 

 

 
Hal.67 

  3.6.7  

4.6.8 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP MTK 

3.6.7 dan 4.6.8 (ketepatan 

membaca berat benda pada alat 

timbangan sesuai berat benda). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 

C10 Pembelajaran 10 

Kompetensi Dasar:  

Kompetensi Dasar:  

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  
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nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

SBdP  

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan burung, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan burung, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari dengan benar. 

(TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan menirukan gerakan burung, siswa dapat mempraktikkan gerakan kaki. (TP SBdP 4.3.3) 

4. Dengan menirukan gerakan burung, siswa dapat mempraktikkan koordinasi gerak. (TP SBdP 4.3.4) 

5. Dengan membaca teks tentang memelihara hewan, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama bulan di dalam kalimat 

dengan benar. (TP BI 4.7.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. ( TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.8) 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Penilaian pengetahuan 

Tes tertulis 

Hal. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hal. 76-77 

3.7.5 

4.7.6 
      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

tes tertulis tersebut untuk 

mengukur pencapaian TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 (menemukan 

nama bulan dan dapat 

menggunakan huruf kapital 

dalam menulis nama bulan). 

Dengan kata lain RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 

 
 

Hal. 67 

 

 

4.7.6       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk BI 4.7.6 (menuliskan 

kalimat dengan bulan ulang 

tahun teman). Dengan kata lain,  

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 77-78 

Penilaian pengetahuan 

Tes tertulis 

Hal. 67 

 

 

 
Hal.71 

   3.3.1 

3.3.2 

 

   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP SBdP 3.3.1 dan 

3.3.2 (mengamati gambar 

burung yang sedang 

mengepakkan sayap dan sedang 

berlari). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.68 

 

 

 

   4.3.3 

4.3.4 
   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

4.3.3 (ketepatan menampilkan 

gerakan kepala, tangan dan kaki 

sesuai contoh) dan TP SBdP 

4.3.4 (koordinasi gerakan kepala 

tangan, dan kaki ketika 

menirukan gerakan hewan sesuai 

instruksi guru). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 72-74 

Penilaian pengetahuan 

Tes tertulis 

Hal. 67 

 

 

 
Hal.79-80 

  3.6.7 

4.6.8 

    Dapat dilihat bahawa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP MTK 3.6.7 dan 

4.6.8 (mengamati berat benda 

pada alat timbang). Dengan kata 

lain,   RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.68 

 

 

  3.6.7 

4.6.8 
    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP MTK 

3.6.7 dan 4.6.8 (ketepatan 

membaca berat benda pada alat 

timbangan sesuai berat benda). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara   

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal.80-81 
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C11 Pembelajaran 11 

Kompetensi Dasar:  

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita  dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan  

      hari, nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik   

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. (TP  BI 3.7.1) 

2. Dengan mengamati teks, siswa dapat menyunting teks. (TP BI 4.7.2) 
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3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP  PPKn 

3.2.3) 

4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi 

perpustakaan sekolah. (TP PPKn 3.2.4) 

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan 

sekolah. (TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan 

sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 

3.6.7) 

8. Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 4.6.8) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan 

Tes tertulis 

Hal. 73 

 
Hal. 87 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

BI 3.7.1 (menemukan nama 

orang yang ditulis dengan huruf 

kapital). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 

4.7.2 
      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP BI 

3.7.1 (ketepatan menuliskan 

huruf kapital pada kalimat dalam 

sebuah teks) dan TP BI 4.7.2 

(ketepatan menuliskan kata dan 

kalimat dengan huruf tegak 

bersambung sesuai teks). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 88-89 

Penilaian pengetahuan: 

Penugasan  

Hal. 73 

 

 
Hal. 85 

 3.2.3 

3.2.4 
     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

penugasan tersebut digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP 

PPKn 3.2.3 dan 3.2.4 (membuat 

pertanyaan serta jawaban tentang 

cara meminjam buku di 

perpustakaan). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

mutan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 74 

 
Hal. 86 

4.7.2 4.2.5 

4.2.6 
     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PPKn 

4.2.5, 4.2.6 (ketepatan 

menyebutkan aturan yang 

berlaku di sekolah minimal 4) 

TP PPKn 4.2.5, 4.2.6 dan TP BI 

4.7.2 (ketepatan menuliskan 

aturan di sekolah/menggunakan 

huruf tegak bersambung). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn dan BI secara 

multidisipliner. 

Penilaian pengetahuan 

Tes lisan 

Hal. 73 

 

    3.6.7   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes lisan tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

PJOK 3.6.7 (mengamati gambar 

macam gerak dalam berlari). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 90-92 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 74 

 

 
Hal. 92-93 

    4.6.7   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PJOK 4.6.7 (ketepatan 

menirukan gerakan dengan/tanpa 

bantuan guru). Dengan kata 

lain,tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RP 

tersebut. 

 

C12 Pembelajaran 12 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. ( TP BI 3.7.1)  

2. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan di sekolah, siswa dapat menyunting teks. (TP  BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.4)  

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. ( TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengukur berat benda. (TP MTK 4.6.8) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan 

Tes tertulis  

Hal. 79  

3.7.1 3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PPKn 3.2.3, 

3.2.4, 4.2.5 dan 4.2.6 

(pertanyaan mengenai peraturan 

yang berlaku di sekolah) dan TP 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 96-97 

BI 3.7.1 (penggunaan huruf 

kapital). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

secara multidisipliner. 

 
Hal. 79 

 

 

3.7.1 

4.7.2 

      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP BI 

3.7.1 (ketepatan menuliskan 

huruf kapital pada kalimat dalam 

sebuah teks) dan TP BI 4.7.2 

(ketepatan menuliskan kata dan 

kalimat dengan huruf tegak 

bersambung sesuai teks). 

Dengan kata lain, RP tersebut 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 99 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran secara intradisipliner. 

 
Hal. 80 

 

 
Hal. 98 

 3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PPKn 

3.2.3, 3.2.4, 4.2.5 dan 4.2.6 

(ketepatan menyebutkan dan 

menuliskan aturan yang berlaku 

di sekolah ketika menceritakan 

pengalaman mematuhi tata tertib 

di sekolah). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 

Penilaian pengetahuan 

Tes tertulis  

Hal. 79 

 

  3.6.7 

 
    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur TP MTK 3.6.7 

(mengamati alat timbangan dan 

membandingkan berat dua benda 

yang ditimbang).  Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RP 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 101 

tersebut. 

 
Hal. 80 

 

 
Hal. 101-102 

  4.6.8     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP MTK 4.6.8 (mengukur 

berat benda dengan alat 

timbangan sesuai berat benda). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RP tersebut. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 3 Tumbuhan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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C. Keintegrasian Rancangan Penilaian (RP) 

C13 Pembelajaran 13 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

4.3 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

          nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP   BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram). 

(TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 
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5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dari bahan alami dengan 

benar.  (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan 

benar. ( TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. ( TP SBdp 

4.1.7) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan  

Tes tertulis  

Hal. 89 

 
Hal. 108 

3.7.1 

4.7.2 

      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI 3.7.1 dan 

4.7.2 (menjawab soal 

berdasarkan teks 

/memperhatikan penggunaan 

tanda baca dan perbaikan ejaan). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

Penilaian pengetahuan  

Tes tertulis  

Hal. 89 
 

 

3.7.1 

4.7.2 

      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI 3.7.1 

(pertanyaan mengenai tanda 

baca) dan TP BI 4.7.2 (menulis 

teks dengan huruf tegak 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 109 

bersambung). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner.  

Penilaian pengetahuan: 

 tes tertulis 

Hal. 89 
 

 
Hal. 109-110 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI 3.7.1 

(menandai kesalahan 

penggunaan ejaan dan tanda 

baca). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 89-90 

 
Hal. 110-111 

 

 
Hal. 90 

 

 

 

   3.1.5 

3.1.6 

4.1.7 

   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.1.5, 3.1.6 (penggunaan bahan 

plastisin minimal menggunakan 

4 warna) dan TP SBdP 4.1.7 

(komposisi bentuk dan warna). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 114-116 

 
Hal. 90 

 

 

  3.6.3 

4.6.4 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP MTK 

3.6.3 (soal penyetaraan ukuran 

benda) dan TP MTK 4.6.4 

(ketepatan mengubah satuan 

umuran berat dengan satuan 

tertentu). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 112-113 

 

 

C14 Pembelajaran 14 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,   

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama 

dengan benar. (TP PJOK 3.6.1) 

2. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai 

irama dengan benar. (TP PJOK 4.6.2) 

3. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah 

dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. (TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. (TP 

BI 4.7.6) 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan 

Tes tertulis 

Hal. 96 

 
Hal. 123 

3.7.5       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

BI 3.7.5 (menandai penggunaan 

kata, kalimat dan ejaan yang 

tidak tepat). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 

 
Hal. 96 

 
Hal. 123 

4.7.6       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 4.7.6 (ketepatan 

menuliskan kata, kalimat dan 

ejaan sesuai dengan teks serta 

penggunaan kalimat yang 

efektif). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada TP tersebut. 

Penilaian pengetahuan 

Tes tertulis 

Hal. 96 

 

 

 3.2.3      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

PPKn 3.2.3 (soal mengenai 

peraturan yang berlaku di 

sekolah). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 119-120 

 
Hal. 96 

 

 

 
Hal. 121-122 

4.7.6 4.2.4      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PPKn 

4.2.4 (ketepatan menuliskan 

aturan yang berlaku di sekolah 

minimal 4) dan TP BI 4.7.6 

(ketapatan menuliskan kata, 

kalimat dan ejaan sesuai 

jawaban). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

secara multidisipliner. 

 
Hal. 97  

 
Hal. 120-121 

    4.6.2   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PJOK 4.6.2 (ketepatan 

gerakan melompat bervariasi dan 

kesesuaian gerakan dengan 

ketukan). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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C15 Pembelajaran 15 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg 

= 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 
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4. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi 

satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan  bahan alami untuk membuat karya 

imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi  langkah-langkah membuat karya imajinatif dari bahan 

alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. (TP SBdP 

4.1.7) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan  

Tes tertulis  

Hal. 102 

 
Hal. 127 

3.7.1       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

uuntuk mengukur pencapaian TP 

BI 3.7.1 (menyimpulkan 

penggunaan huruf kapital dan 

tanda titik). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 102 

 

 
Hal. 127-128 

3.7.1 

4.7.2  

      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan unjuk kerja 

tersebut mengandung aspek 

penilaian untuk TP BI 3.7.1 

(ketepatan penggunaan tanda 

titik pada teks yang ditulis) dan 

TP BI 4.7.2 (kelengkapan dan 

ketepatan penulisan kata). 

Dengan kata lain RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 

 
Hal. 102-103 

 

 

   3.1.5 

3.1.6 

4.1.7 

   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.1.5 (ketepatan pemilihan bahan 

dan alat), 3.1.6 (ketapatan 

langkah-langkah membuat karya 

imajinatif) dan 4.1.7 (komposisi 

bentuk). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 128-129 

 
Hal. 103 

 

 

 
Hal. 131 

  3.6.3 

4.6.4 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dna soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP MTK 

3.6.3 (soal menyetarakan ukuran 

benda) dan TP MTK 4.6.4 

(ketepatan mengubah ukuran 

berat dengan satuan tertentu). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner.  
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C16 Pembelajaran 16 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg 

= 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi 

satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 
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5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya 

imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi  langkah-langkah membuat karya imajinatif dari bahan 

alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. ( TP SBdP 

4.1.7) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 108 

 

 

 
Hal. 133-134 

3.7.1 

4.7.2 

    - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP BI 

3.7.1 (ketepatan penggunaan 

titik pada teks yang ditulis) dan 

TP BI 4.7.2 (kelengkapan dan 

ketepatan penulisan kata). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 109  

 

 
Hal. 134-135 

   3.1.5 

3.1.6 

4.1.7 

   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.1.5 (ketepatan cara 

penggunaan bahan dan alat yang 

digunakan), 3.1.6 (ketepatan 

langkah-langkah membuat karya 

imajinatif), 4.1.7 (komposisi 

bentuk). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

Penilaian pengetahuan  

penugasan 

Hal 108 

 

 
Hal. 135 

  3.6.3     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal penugasan tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

MTK 3.6.3 (soal penyetaraan 

ukuran benda). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 109 

 

 

 
Hal. 136-137 

  3.6.3 

4.6.4 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP MTK 

3.6.3 (soal terkait berat ons dan 

kg) dan TP MTK 4.6.4 

(ketepatan mengubah ukuran 

berat dengan satuan tertentu). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 

C17 Pembelajaran 17 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 
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      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama 

dengan benar. (TP PJOK 3.6.1) 

2. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mempraktikkan prosedur  penggunaan variasi gerak melompat sesuai 

irama dengan benar. (TP PJOK 4.6.2) 

3. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah 

dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. (TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. (TP 

BI 3.7.6) 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 114 

 

 

 

 

 
Hal. 141-143 

3.7.5 

4.7.6 

    - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 (ketepatan 

menuliskan kata, kalimat dan 

ejaan sesuai dengan teks yang 

dicontoh dan dan penggunaan 

kalimat yang efketif). Dengan 

kata lain RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 114 

 

 
Hal. 141 

 

 

 
Hal. 143-144 

 

4.7.6 3.2.3 

4.2.4 
   - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian, soal tes tertulis 

dan soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PPKn 3.2.3, 4.2.4 

(ketepatan menuliskan aturan 

yang berlaku disekolah minimal 

4) dan TP BI 4.7.6 (ketapatan 

menuliskan kata, kalimat, dan 

ejaan sesuai jawaban). Dengan 

kata lain, RP tersebut 

menitegrasikan muatan pelajaran 

PPKn dan BI secara 

multidisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 115 

 

 

 

 

 
Hal. 138-140 

    3.6.1 

4.6.2 
- - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian, tes lisan dan 

soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PJOK 3.6.1 (soal 

mengenai gerakan melompat) 

dan TP PJOK 4.6.2 (ketepatan 

gerakan melompat bervariasi dan 

kesesuaian gerakan dengan 

ketukan). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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C18 Pembelajaran 18 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP B1 3.7.1)  

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat menyelesaikan persoalan, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 

kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 
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4. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4)  

5. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.5) 

6. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.6) 

7. Dengan bermain peran tentang mematuhi aturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah. 

(TP PPKn 4.2.7) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan: tes 

tertulis 

Hal. 120 

 

 
Hal. 146-147 

 3.1.5 

3.1.6 
   - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PPKn 3.1.5 dan 

3.1.6 (soal mengenai aturan 

merawat tanaman di sekolah). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 120 

 

 

 
Hal. 147-148 

3.7.1 

4.7.2 

    - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP BI 

3.7.1 (ketapatan penggunaan 

titik pada teks) dan TP BI 4.7.1 

(kelengkapan kata dan ketapatan 

penulisan kata). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner.  

 

 
Hal. 120-121 

 

4.7.2 3.2.5 

3.2.6 

4.2.7 

     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PPKn 

3.2.5, 3.2.6, 4.2.7 (ketepatan 

menuliskan aturan yang berlaku 

di sekolah minimal 4) dan TP BI 

4.7.2 (ketepatan menuliskan 

kata, kalimat dan ejaan sesuai 

jawaban). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

secara multidisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 148-149 

Penilaian pengetahuan  

Tes tertulis  

Hal. 120 

 

 

 4.2.7      Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

PPKn 4.2.7 (menceritakan 

pengalaman ketika mendapat 

bantuan dari teman). Dengan 

kata lain tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RP 

tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 150-151 

 
Hal. 121 

 

 

3.7.1 

4.7.2 

 3.6.3 

4.6.4 

 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP MTK 

3.6.3 dan 4.6.4 (ketepatan 

mengubah ukuran berat dengan 

satuan tertentu), TP BI 3.7.1 dan 

4.7.2 (tugas ditulis dengan huruf 

tegak bersambung menggunakan 

huruf kapital dan tanda titik 

dengan benar). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK dan BI 

secara multidisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 
Hal. 151-153 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 4 Merawat Tumbuhan  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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C. Keintegrasian Rancangan Penilaian (RP) 

C19 Pembelajaran 19 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 
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5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan 

benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan  

Tes tertulis 

Hal. 130 
 

 

 

 

3.7.1     - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

BI 3.7.1 (soal mnengenai 

penggunaa kalimat Tanya). 

Dengan kata lain, tidak terjadi 

integrasi muatan pelajaran pada 

RP tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 157-158 

 
Hal. 130 

 

 
Hal. 159 

4.7.2       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 4.7.2 (mampu 

membaca kalimat Tanya dengan 

lafal dan intonasi yang tepat 

minimal 4 kalimat). Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RP 

tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 130-131 

 

 

 

 
Hal. 163-164 

   3.4.5 

4.4.6 
   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.4.5 dan 4.4.6 (menggunakan 

bahan dengan tepat (3 bahan: 

kertas karton, kertas warna, lem 

kertas dan menggunakan alat 

dengan benar: gunting, lem, 

pensil). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan uatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

Penilaian pengetahuan  

Tes tertulis 

Hal. 130 

   3.6.3     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

MTK 3.6.3 (soal mengenai 

ukuran berat benda yang lebih 

besar dan lebih kecil). Dengan 

kata lain, tidak terjadi integrasi 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 161 

muatan pelajaran pada RP 

tersebut. 

 
Hal. 131 

 
Hal. 162 

  3.6.3 

4.6.4 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut 

digunakanmengandung aspek 

penilaian untuk TP 3.6.3 dan 

4.6.4 (ketapatan membandingkan 

berat dua benda). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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C20 Pembelajaran 20 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

 3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

    4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 

4.2.2) 
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3. Dengan mengamati gambar tentang gerak menekuk, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP 

PJOK 3.6.3) 

4. Dengan menirukan gerakan menekuk, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP PJOK 

4.6.4) 

5. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.6) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 136 

 

 
Hal.172 

 

3.7.5 

4.7.6 

    - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian,soal tes tertulis 

dan soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 3.7.5  (soal 

mengenai penggunaan kata 

Tanya dan karakteristik kalimat 

Tanya) dan TP BI 4.7.6 (mampu 

membaca kalimat Tanya dengan 

lafal dan intonasi yang tepat 

minimal 4 kalimat). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 172-173 

 
Hal. 137 

 

 
Hal. 166-167 

 3.2.1 

4.2.2 
     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian, soal tes tertulis, 

dan soal unjuk kerja tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PPKn 3.2.1 dan 4.2.2 

(ketepatan menuliskan aturan 

yang berlaku di sekolah minimal 

4 aturan). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 167-168 

 
Hal. 137 

 
Hal. 170 

    4.6.4   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP PJOK 4.6.4 (ketepatan 

menekuk bervariasi dan 

kesesuaian gerakan dengan 

ketukan). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut.  
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C21 Pembelajaran 21 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

          pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1)  

2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan 

benar. (TP SBdP 3.4.5) 
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6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Penilaian pengetahuan  

Tes tertulis  

Hal. 142 

 
Hal. 176 

3.7.1     - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

BI 3.7.1 (soal mengenai kata 

Tanya). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 

 

 
Hal. 143 

 

 

4.7.2       Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP 4.7.2 (mampu 

membaca kalimat Tanya dengan 

lafal dan intonasi yang tepat 

minimal 4 kalimat). Dengan kata 

lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RP 

tersebut. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 177-178 

 

Penilaian pengetahuan: tes 

tertulis 

Hal. 142 

 

 

   3.4.5    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

soal tes tertulis tersebut hanya 

untuk mengukur pencapaian TP 

SBdP 3.4.5 (soal mengenai 

bahan-bahan untuk membuat 

karya kreasi). Dengan kata lain, 

tiidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 



 
 

323 
 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 178-180 

 

 
Hal. 143 

 
Hal. 180 

   3.4.5 

4.4.6 
   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.4.5 (penggunaan bahan dan 

alat minmal 4 bahan dan 4 jenis 

alat) dan TP SBdP 4.4.6 

(komposisi bentuk). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 143 

 

 

 
Hal. 183-184 

  3.6.3 

4.6.4 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP MTK 

3.6.3 dan 4.6.4 (ketepatan 

membandingkan berat dua benda 

minimal 10 benda). Dengan kata 

lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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C22 Pembelajaran 22 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman kaktus, siswa dapat membuat kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membuat kalimat tanya, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 

4.6.4) 
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5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut 

dengan benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP 

SBdP 4.4.6) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 147-148  

 

3.7.1 

4.7.2 

    - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut tersebut 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP BI 3.7.1 (ketepatan 

menemukan penggunaan tanda 

Tanya dalam teks bacaan) dan 

TP BI 4.7.2 (membaca dengan 

lafal tepat). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 188-190 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 148 

 

 
Hal. 190-191 

   3.4.5 

4.4.6 
   Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP SBdP 

3.4.5 (menggunakan bahan 

dengan tepat /3 bahan: kertas 

karton, kertas warna, lem kertas) 

dan TP SBdP 4.4.6 (komposisi 

bentuk). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 148 

 
Hal. 192 

  3.6.3 

4.6.4 

    Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP MTK 

3.6.3 dan 4.6.4 (ketepatan 

membandingkan berat dua 

benda, minimal perbandingan 

benda). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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C23 Pembelajaran 23 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan berdiskusi tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat melakukan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 4.2.2)  
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3. Dengan mengamati gambar tentang gerak meliuk, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP 

PJOK 3.6.3)  

4. Dengan menirukan gerakan meliuk, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak meliuk sesuai ketukan dengan benar. (TP PJOK 4.6.4)  

5. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.5)  

6. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.6) 

 

Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 152-153 

 

 

 
Hal. 195-196 

 

3.7.5 

4.7.6 

    - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP BI 

3.7.5 (ketepatan menemukan 

penggunaan tanda Tanya 

minimal 4 kalimat dalam teks 

bacaan) dan TP BI 4.7.6 

(ketepatan penggunaan lafal dan 

intonasi). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan peajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 196-197 

 
 

 

 3.2.1 

4.2.2 

 

     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PPKn 

3.2.1 (ketepatan menyebutkan 

aturan yang berlaku di sekolah 

minimal 4) dan TP PPKn 4.2.2 

(ketepatan mensimulasikan 

kegiatan sesuai aturan di 

sekolah). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 201 

 

 
Hal. 202 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 203-204 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 153 

 

 

 

    3.6.3 

4.6.4 
  Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PJOK 

3.6.3 (ketepatan menirukan 

gerakan dengan bantuan guru) 

dan TP PJOK 4.6.4 (ketepatan 

menirukan gerakan tanpa 

bantuan guru). Dengan kata lain, 

RP tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 198-200 

 

C24 Pembelajaran 24 

Kompetensi Dasar: 

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 
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4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 

4.2.2) 

3. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.3) 

4. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan mengamati gambar berbagai kemasan tomat, siswa dapat membuat perbandingan berat dengan berbagai satuan ukuran berat. (TP 

MTK 3.6.5) 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 157 

 

 
Hal. 206-207 

 

3.7.3 

4.7.4 

    - - Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP BI 

3.7.3 (ketepatan menemukan 

penggunaan tanda tanya minimal 

4 kalimat dalam teks bacaan) 

dan TP BI 4.7.4 (ketepatan 

penggunaan lafal dan intonasi). 

Dengan kata lain, RP tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 207-208 

 

 
Hal. 157-158 

 

 

 3.2.1 

4.2.2 
     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut mengandung 

aspek penilaian untuk TP PPKn 

3.2.1  (ketepatan menyebutkan 

aturan yang berlaku di sekolah 

minimal 4 aturan) dan TP PPKn 

4.2.2 (ketepatan mensimulasikan 

kegiatan sesuai aturan di 

sekolah). Dengan kata lain, RP 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Penilaian (RP) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 211-212 

 
Hal. 158 

 
Hal. 210 

  4.6.5     Dapat dilihat bahwa RP berupa 

rubrik penilaian dan soal unjuk 

kerja tersebut hanya 

mengandung aspek penilaian 

untuk TP MTK 4.6.5 (ketepatan 

menyebutkan ukuran berat 

benda/pengetahuan dan 

membandingkan dua berat 

benda/keterampilan). Dengan 

kata lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RP 

tersebut. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 1 Hewan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 

 

Lampiran 4  

Hasil Analisis Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) 
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D. Keintegrasian Media dan Sumber Belajar (RMSB) 

D1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar:  

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. (TP SBdP 3.2.1) 

2. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. (TP SBdP 4.2.2) 

3. Dengan membaca teks tentang hewan di sekitarku, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. (TP BI 

3.7.3) 

4. Dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. (TP BI 

4.7.4) 
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5. Dengan mengamati gambar alat timbangan, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat (gram, ons, dan kilogram) (TP 

MTK 3.6.5) 

6. Dengan menimbang berat berbagai benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. (TP MTK 4.6.6) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Gambar berbagai timbangan 

alat timbangan pasar atau 

timbangan kue 
Hal. 5 

 

 
Hal. 5 

  3.6.5 

4.6.6 
    Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.5 dan TP MTK 4.6.6 

(gambar berbagai timbangan/alat 

timbangan pasar atau timbangan 

kue). Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner.  

 

D2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

PPKn 
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1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib  yang berlaku di sekolah  

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks puisi yang berjudul “Kelinciku”, siswa mampu membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan menulis teks, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan penulisan yang tepat. (TP BI 

4.7.2) 

3. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 3.6.4) 

5. Dengan mengikuti contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 4.6.5) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Gambar siswa yang sedang 

berolah raga di lapangan 

Hal. 13 

 

 
Hal. 13-14 

    3.6.4 

4.6.5 
  Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PJOK 

3.6.4 dan 4.6.5 (Gambar Lani 

melakukan variasi gerak jalan 

berirama). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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D3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

4.6 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.6 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

Matematika  

4.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.7 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. (TP SBdP 3.2.1)  

2. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. (TP SBdP 4.2.2) 

3. Dengan membaca teks lagu Ayamku, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan lafal dan 

intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.3) 

4. Dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan membaca teks tentang berat benda, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk mengukur berat. (TP  MTK 3.6.5) 

6. Dengan percobaan menimbang berat benda, siswa dapat mengukur berat benda.(TP MTK 4.6.6) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Alat timbangan dan benda-

benda yang ditimbang 

Hal. 17 

 

 
Hal. 21 

 

  3.6.5 

4.6.6 

    Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

mafasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.5 dan 4.6.6 (alat timbangan 

dan benda-benda yang 

ditimbang). Dengan kata laian, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

Teks lagu 

Hal. 17 

 
Hal. 19 

   3.2.1 

4.2.2 

   Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP SBdP 

3.2.1 dan 4.2.2 (teks lagu 

berjudul “Ayamku”). Dengan 

kata lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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D4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar:  

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar 

SBdP  

3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan percobaan menimbang benda, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat. (TP MTK 3.6.1) 

2. Dengan melakukan percobaan menimbang berat benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. (TP 

MTK 4.6.2) 

3. Dengan membaca teks bacaan Ayam dan Kelinci, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.3) 

4. Dengan menuliskan jawaban berdasarkan bacaan, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.4) 
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5. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan menggunakan simbol. (TP 

SBdP 3.2.5) 

6. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi. (TP SBdP 4.2.6) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Teks lagu Ayamku  

ciptaan A.T Mahmud 

Hal. 24 

 
Hal. 29 

   3.2.5 

4.2.6 
   Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP SBdP 

3.2.5 dan 4.2.6 (teks lagu). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

Alat timbangan  

dan benda-benda yang 

ditimbang 

Hal. 24 

 

  3.6.1 

4.6.2 
    Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.1 dan 4.6.2 (alat timbangan 

dan benda yang ditimbang). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 26 

 

D5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita  dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan  

      hari, nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik   

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks puisi yang ditulis dengan huruf tegak bersambung, siswa dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP 

B1 3.7.1) 

2. Dengan menulis kembali teks puisi yang dibacanya, siswa dapat menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan 

penulisan. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di sekolah (TP 

PPKn 3.2.3) 

4. Dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa dapat menyimpulkan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. 

(TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/ dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 3.6.5) 

6. Dengan mengikuti contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. (TP PJOK 4.6.6) 

7. Dengan mengikuti gerakan yang dicontohkan guru, siswa mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai irama. (TP 

PJOK 4.6.7) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Teks tentang hewan disekitar 

Hal. 30 

 
Hal. 31 

3.7.1 

4.7.2 
      Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 (teks puisi). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

Gambar siswa mengikuti 

ketukan dan diringi musik 

Hal. 31 

 
Hal. 34 

    3.6.5 

4.6.6 
  Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi TP PJOK 3.6.5 

dan 4.6.6 (gambar siswa 

mengikuti ketukan dan di iringi 

musik). Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 

 

D6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 
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PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan diberikan teks bacaan dengan huruf tegak bersambung, siswa dapat membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak 

bersambung dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan menulis tugas-tugas sekolah selama seminggu, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan 

penulisan. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks tentang tata tertib di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib di sekolah dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menuliskan tata tertib di sekolah, siswa mampu menceritakan pengalamannya mematuhi tata tertib di sekolah dengan benar. (TP 

PPKn 4.2.4) 

5. Dengan memasangkan gambar, siswa mampu menyebutkan satuan baku ukuran berat. (TP MTK 3.6.5) 

6. Dengan menentukan ukuran berat benda sesuai gambar, siswa dapat mengukur berat benda dengan benar. (TP MTK 4.6.6) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Teks tentang tata tertib di 

sekolah 

Hal. 36 

 
Hal. 36 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.3 

4.2.4 

     Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 (teks cerita yang 

ditulis dengan huruf tegak 

bersambung) dan TP PPKn 3.2.3 

dan 4.2.4 (teks tentang tata tertib 

di sekolah). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI dan PPKn secara 

multidispliner. 

Teks tentang hewan di sekitar 

Hal. 36 

 
Hal. 39 

  4.6.6     Berdasarkan hasil analisis 

RMSB tersebut hanya 

memfasilitasi TP MTK 4.6.6 

(gambar Lani dan kelincinya, 

wortel dan alat timbang yang 

digunakan untuk mengukur berat 

wortel yang merupakan makanan 

kelinci). Dengan kata lain, tidak 

terjadi integrasi muatan 

pelajaranpada RMSB tersebut.  
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Gambar benda dan alat timbang 

Hal. 36 

 
Hal.41 

  3.6.5     Berdasarkan hasil analisis 

RMSB tersebut hanya 

memfasilitasi TP MTK 3.6.5 

(gambar wortel dan alat 

timbang). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RP tersebut. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 2 Merawat Hewan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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D. Keintegrasian Media dan Sumber Belajar (RMSB) 

D7 Pembelajaran 7 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

          nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik  

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. (TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kaki dengan benar. (TP SBdP 3.3.3) 

4. Dengan mengidentifikasi arah gerak kepala, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kepala menggunakan hitungan dengan tepat. (TP 

SBdP 4.3.4) 
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5. Dengan mengidentifikasi arah gerak tangan, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian tangan menggunakan hitungan dengan tepat. (TP 

SBdP 4.3.5) 

6. Dengan mengidentifikasi arah gerak kaki, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kaki menggunakan hitungan dengan tepat. (TP SBdP 

4.3.6) 

7. Dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak 

bersambung dengan benar. (TP BI 3.7.7) 

8. Dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menyunting teks tulisan tegak bersambung dengan benar. (TP BI 

4.7.8) 

9. Dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.9) 

10. Dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.10) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Gambar ayam mematuk 

makanan, mengepakkan sayap, 

dan mengentakkan kaki. 

Hal. 45 

 

 
Hal. 44 

   3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

   Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP SBdP 

3.3.1 (gambar ayam mematuk 

makanan), 3.3.2 (gambar ayam 

mengepakkan sayap) dan 3.3.3 

(gambar ayam mengepakkan 

kaki). Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Teks tentang ayam 

Hal. 45 

 
 

Hal. 47 

3.7.7 

4.7.8 

      Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.7 (penggunaan huruf kapital 

pada teks) dan TP BI 4.7.8 

(Huruf tegak bersambung pada 

teks). Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 

D8 Pembelajaran 8 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,   

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menyunting teks. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.4) 

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 

3.6.7) 

8. Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 4.6.8) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Gambar tentang gerakan berlari 

di tempat sesuai irama 

Hal. 51 

 
Hal. 58 

    3.6.7 

4.6.8 
  Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PJOK 

3.6.7 dan TP PJOK 4.6.8 

(gambar variasi gerak berlari 

sesuai irama). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mangintegrasikan muatan 

pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 

Teks tentang peraturan di 

sekolah  

Hal. 51 

 

 
Hal. 55 

 3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3, 3.2.4, 4.2.5 dan 4.2.6 (hal 

yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan di sekolah yang 

terdapat dalam teks). Dengan 

kata lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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D9 Pembelajaran 9 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan kelinci, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan kelinci, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari dengan benar. 

(TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan menirukan gerakan kelinci, siswa dapat mempraktikkan gerakan kaki. (TP SBdP 4.3.3) 

4. Dengan menirukan gerakan kelinci, siswa dapat mempraktikkan koordinasi gerak. (TP SBdP 4.3.4) 

5. Dengan membaca teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama hari. (TP BI 3.7.5) 
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6. Dengan menemukan kalimat yang menggunakan nama hari, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama hari di dalam kalimat 

dengan benar. (TP BI 4.7.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.8) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Gambar alat timbang 

Hal. 57 

 

 
Hal. 66 

  3.6.7 

4.6.8 

    Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.7 dan 4.6.8 (gambar alat 

timbang untuk mengukur berat). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 

Teks bacaan tentang merawat 

hewan 

Ha. 57 
 

 
Hal. 63-64 

3.7.5 

4.7.6 

      Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 (nama hari yang 

terdapat dalam teks). Dengan 

kata lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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D10 Pembelajaran 10 

Kompetensi Dasar:  

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3 Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gerakan burung, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dalam tari dengan benar. (TP SBdP 3.3.1) 

2. Dengan mengamati gerakan burung, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tari dengan benar. 

(TP SBdP 3.3.2) 

3. Dengan menirukan gerakan burung, siswa dapat mempraktikkan gerakan kaki. (TP SBdP 4.3.3) 

4. Dengan menirukan gerakan burung, siswa dapat mempraktikkan koordinasi gerak. (TP SBdP 4.3.4) 

5. Dengan membaca teks tentang memelihara hewan, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan. (TP BI 3.7.5) 
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6. Dengan menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama bulan di dalam kalimat 

dengan benar. (TP BI 4.7.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. ( TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat membaca ukuran berat benda. (TP MTK 4.6.8) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Berbagai gambar alat timbang 

Hal. 63 

 
Hal. 79 

  3.6.7 

4.6.8 

    Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.7 dan 4.6.8 (gambar alat 

timbang untuk mengukur berat). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

Teks tentang memelihara hewan 

Hal. 63 

 

 

 
 

Hal. 75-76 

3.7.5 

4.7.6 

      Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 (nama bulan 

yang terdapat dalam teks). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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D11 Pembelajaran 11 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan  huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

     aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. (TP  BI 3.7.1) 

2. Dengan mengamati teks, siswa dapat menyunting teks. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP  PPKn 3.2.3) 
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4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi 

perpustakaan sekolah. (TP PPKn 3.2.4) 

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. 

(TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan 

sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati gambar siswa berlari, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 

3.6.7) 

8. Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak berlari sesuai irama. (TP PJOK 4.6.8) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Dinyatakan dalam kegaiatan 

Ayo Berdiskusi  

Hal. 70 

 
Hal. 84 

 3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3, 3.2.4, 4.2.5 dan 4.2.6 

(gambar siswa yang sedang 

melaksanakan tata tertib di 

perpustakaan sekolah). Dengan 

kata lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Dinyatakan dalam kegaiatan 

Ayo Membaca 

Hal. 71 

 
Hal. 87 

3.7.1 

4.7.2 

      Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 (penggunaan 

huruf kapital yang terdapat 

dalam teks tentang merawat 

hewan). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

Dinyatakan dalam kegaiatan 

Ayo Mengamati 

Hal. 72 

 

 

    3.6.7 

4.6.8 
  Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PJOK 

3.6.7 dan 4.6.8 (gambar siswa 

melakukan variasi gerak berlari). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 90-92 

 

D12 Pembelajaran 12 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. ( TP BI 3.7.1)  

2. Dengan mengamati teks tentang merawat hewan di sekolah, siswa dapat menyunting teks. (TP  BI 4.7.2) 

3. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.4)  

5. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. ( TP PPKn 4.2.5) 

6. Dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 4.2.6) 

7. Dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. (TP MTK 3.6.7) 

8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengukur berat benda. (TP MTK 4.6.8) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Dinyatakan dalam kegiatan  

Ayo Membaca dan 

 Ayo Berdiskusi 

Hal. 76-77  

 

 
Hal. 95-96 

3.7.1 3.2.3 

3.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

     Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.3, 3.2.4, 4.2.5 dan 4.2.6 (teks 

percakapan tentang hal yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan 

di sekolah) dan TP BI 3.7.1 

(penggunaan huruf kapital pada 

teks). Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn dan BI 

secara multidisipliner. 

Dinyatakan dalam kegiatan  

Ayo Mengamati  

Hal. 78 

 

 
Hal. 100 

  3.6.7 

4.6.8 

    Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP MTK 

3.6.7 dan 4.6.8 (gambar alat 

timbangan untuk mengukur 

berat). Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran MTK ecara 

intradisipliner. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 3 Tumbuhan di Sekitarku  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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D. Keintegrasian Rancangan Media dan Sumber belajar (RMSB) 

D13 Pembelajaran 13 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP   BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram). 

(TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 
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5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dari bahan alami dengan 

benar.  (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan 

benar. ( TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. ( TP SBdp 

4.1.7) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks tentang tumbuhan 

disekitar 

Hal. 85 

 
Hal. 110 

3.7.1 

4.7.2 

      Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 (teks tentang 

merawat tumbuhan yang di 

dalamnya terdapat tanda baca 

dan kesalahan penulisan yang 

harus di koreksi siswa). Dengan 

kata lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Model karya tiga dimensi 

Hal. 85 

 
Hal. 115 

   3.1.5 

3.1.6 

4.1.7 

   Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP SBdP 

3.1.5, 3.1.6 dan 4.1.7 (gambar 

karya tiga dimensi berbahan 

plastisin). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

 

D14 Pembelajaran 14 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

      pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

 3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

    4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
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PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama 

dengan benar. (TP PJOK 3.6.1) 

2. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai 

irama dengan benar. (TP PJOK 4.6.2) 

3. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah 

dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. (TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. (TP 

BI 4.7.6) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks tentang tumbuhan di 

sekitar 

Hal. 92 

 

 
Hal. 123 

3.7.5 

4.7.6 

      Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 (penggunaan 

tanda titik dalam teks tentang 

tumbuhan di sekitar). Dengan 

kata lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

Dinyatakan dalam kegiatan 

 Ayo Berlatih  

Hal. 93 

 
Hal. 120 

    3.6.1 

4.6.2 
  Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PJOK 

3.6.1 dan 4.6.2 (gambar gerakan 

melompat). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 

 

D15 Pembelajaran 15 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 
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          pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg 

= 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi 

satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan  bahan alami untuk membuat karya 

imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi  langkah-langkah membuat karya imajinatif dari bahan 

alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. (TP SBdP 

4.1.7) 



 
 

378 
 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks tentang tumbuhan di 

sekitar 

Hal. 99 

 

 

 
Hal. 126-17 

 

3.7.1 

4.7.2 

      Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 (penggunaan tanda titik 

dalam teks) dan TP BI 4.7.2 

(ejaan dan tanda baca pada teks). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

Model karya imajinatif 

Hal. 99 

 
Hal.129 

   3.1.5 

3.1.6 

4.1.7 

   Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP SBdP 

3.1.5, 3.1.6 dan 4.1.7 (gambar 

karya imajinatif). Dengan kata 

lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

Plastisin  

Hal. 99 

Dinyatakan dalam kegiatan 

Ayo Berkreasi  

Hal. 129 

   4.1.7    Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang hanya 

memfasilitasi TP SBdP 4.1.7 

(plastisin sebagai bahan 

membuat model karya 

imajinatif). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RMSB tersebut. 
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D16 Pembelajaran 16 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-  

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi 

Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 kg 

= 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan menyelesaikan persoalan tentang kebutuhan benda dengan berat tertentu, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi 

satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4) 
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5. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya 

imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.5) 

6. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya imajinatif dari bahan 

alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. (TP SBdP 3.1.6) 

7. Dengan mengamati gambar karya tiga dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. ( TP SBdP 

4.1.7) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks tentang tumbuhan di 

sekitar 

Hal. 105 

 
Hal. 133 

 

3.7.1 

4.7.2 

  3.1.5 

3.1.6 

4.1.7 

   Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 (penggunaan 

tanda titik, ejaan dan tanda 

baca). RMSB tersebut juga 

memfasilitasi integrasi TP SBdP 

3.1.5, 3.1.6 dan 4.1.7(teks 

tentang model karya imajinatif 

dengan bahan plastisin). Dengan 

kata lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI dan SBdP secara 

multidisipliner.  
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Model karya imajinatif 

Hal. 105 

Model karya tiga dimensi dari 

plastisin 

Hal. 134 

   3.1.5 

3.1.6 

4.1.7 

   Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP SBdP 

3.1.5, 3.1.6, dan 4.1.7 (model 

karya tiga dimensi). Dengan kata 

lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 

Plastisin  

Hal. 105 

Dinyatakan dalam kegiatan 

Ayo Berkreasi 

Hal. 134 

   4.1.7    Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang hanya 

memfasilitasi TP SBdP 4.7.1 

(plastisin sebagai bahan 

membuat model karya 

imajinatif). Dengan kata lain, 

tidak terjadi integrasi muatan 

pelajaran pada RMSB tersebut. 

 

D17 Pembelajaran 17 

Kompetensi Dasar:  

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

 aktivitas gerak berirama. 
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PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama 

dengan benar. (TP PJOK 3.6.1) 

2. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mempraktikkan prosedur  penggunaan variasi gerak melompat sesuai 

irama dengan benar. (TP PJOK 4.6.2) 

3. Dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah 

dengan benar. (TP PPKn 3.2.3) 

4. Dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. (TP PPKn 4.2.4) 

5. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan aturan penggunaan titik pada kalimat. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki teks huruf tegak bersambung memperhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. (TP 

BI 3.7.6) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Gambar halaman yang 

ditumbuhi berbagai tanaman 

bunga  

Hal. 111 

 

 
Hal. 138 

 3.2.3   3.6.1 

4.6.2 

  Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PJOK 

3.6.1, 4.6.2 (gambar permainan 

kupu-kupu) dan PPKn 3.2.3 

(aturan permainan kupu-kupu 

pada gambar). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PJOK dan PPKn secara 

multidisipliner. 

Teks tentang tumbuhan 

disekitar 

Hal. 111 

 
Hal. 140 

3.7.5 

4.7.6 

   3.6.1 

4.6.2 

  Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 (penggunaan 

tanda titik pada teks). RMSB 

tersebut juga memfasilitasi 

integrasi TP PJOK 3.6.1 dan 

4.6.2 (aturan permainan kupu-

kupu dalam teks). Dengan kata 

lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI dan PJOK secara 

multidisipliner. 
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D18 Pembelajaran 18 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

 nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

      hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Tujuan Pembeelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan 

benar. (TP B1 3.7.1)  

2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat menyelesaikan persoalan, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda (1 

kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram). (TP MTK 3.6.3) 
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4. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. (TP MTK 4.6.4)  

5. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 3.2.5) 

6. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. (TP PPKn 

3.2.6) 

7. Dengan bermain peran tentang mematuhi aturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah. 

(TP PPKn 4.2.7) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks percakapan tentang 

mematuhi aturan di sekolah 

Hal. 117 

 

 
Hal. 147 

3.7.1 

4.7.2 

3.2.5 

3.2.6 

4.2.7 

   - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP 3.7.1 

dan 4.7.2 (pengunaan tanda titik, 

ejaan dan tanda baca). RMSB 

tersebut juga memfasilitasi 

integrasi TP PPKn 3.2.5, 3.2.6 

dan 4.2.7 (aturan yang berlaku di 

sekolah). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI dan PPKn secara 

multidisipliner. 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Gambar tentang kerja sama 

menyiram tanaman di sekolah  

Hal. 117 

 
Hal. 150 

 3.2.5 

3.2.6 

4.2.7 

     Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.5, 3.2.6 dan 4.2.7 (gambar 

pelaksanaan aturan di sekolah). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 4 Merawat Tumbuhan  

Kata-kata Kunci 

TP : Tujuan Pembelajaran 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

TP PPKn  : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

TP MTK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Matematika. 

TP SBdP : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran SBdP. 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

KI 1 : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berperilaku Syukur, Berdoa Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah). 

KI 2 : Kompetensi Inti (Sikap Sosial yakni Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Santun, Peduli dan Percaya Diri). 

BI : Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. 

PPKn : Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

MTK : Muatan Pelajaran Matematika. 

SBdP : Muatan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 

PJOK : Muatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

MP  : Materi Pembelajaran 

RLLKP : Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 

 



 
 

388 
 

D. Keintegrasian Rancangan Media dan Sumber Belajar  (RMSB) 

D19 Pembelajaran 19 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

    4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

         pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari- 

     hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 
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5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan 

benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Gambar taman yang indah 

Hal. 126 

 

 
Hal. 155 

3.7.1 

4.7.2 

    - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 (gambar untuk 

teks percakapan siti dengan ayah 

tentang merawat tanaman). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

Koran/karton bekas 

Hal. 126 

 
Hal. 163 

   3.4.5 

4.4.6 

   Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP SBdP 

3.4.5 dan 4.4.6 (gambar karya 

kreasi berbahan Koran/ kertas 

karton). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 



 
 

390 
 

D20 Pembelajaran 20 

Kompetensi Dasar:  

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.4 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  

     aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7  Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 

4.2.2) 
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3. Dengan mengamati gambar tentang gerak menekuk, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP 

PJOK 3.6.3) 

4. Dengan menirukan gerakan menekuk, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP PJOK 

4.6.4) 

5. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.5) 

6. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.6) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks percakapan tentang 

merawat tanaman 

Hal. 133 
 

 
Hal. 171 

3.7.5 

4.7.6 

    - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 (penggunaan 

tanda tanya dan cara membaca 

kalimat tanya dalam teks). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Gambar gerakan menekuk 

Hal. 133 

 
 

 

    3.6.3 

4.6.4 
  Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PJOK 

3.6.3 dan 4.6.4 (gambar berbagai 

gerakan menekuk). Dengan kata 

lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 

 

D21 Pembelajaran 21 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 



 
 

393 
 

       pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1)  

2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan 

benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks percakapan yang memuat 

kalimat tanya 

Hal. 139  

 
Hal. 175-176 

 

 

3.7.1 

4.7.2 

    - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.1 dan 4.7.2 (penggunaan 

tanda tanya dan cara membaca 

kalimat tanya dalam teks). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

Dinyatakan dalam kegiatan  

Ayo mengamati  

Hal. 140 

 
Hal. 179 

  3.4.5 

4.4.6 

    Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP 3.4.5 

dan 4.4.6 (gambar karya kreasi). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 



 
 

395 
 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Sedotan plastik untuk minum 

Hal. 139 

Dinyatakan dalam kegiatan 

Ayo berkreasi 

Hal. 180 

   4.4.6  - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang hanya 

memfasilitasi TP 4.4.6 (sedotan 

plastik sebagai bahan membuat 

model karya kreasi). Dengan 

kata lain, tidak terjadi integrasi 

muatan pelajaran pada RMSB 

tersebut. 

 

D22 Pembelajaran 22 

Kompetensi Dasar:  

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

     pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

3.4 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 
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4.4 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman kaktus, siswa dapat membuat kalimat tanya dengan benar. (TP BI 3.7.1) 

2. Dengan membuat kalimat tanya, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.2) 

3. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada 

benda yang lain dengan benar. (TP MTK 3.6.3) 

4. Dengan membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. (TP MTK 4.6.4) 

5. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan 

benar. (TP SBdP 3.4.5) 

6. Dengan mengamati model karya kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat karya kreasi dari bahan buatan dengan benar. (TP SBdP 

4.4.6) 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks tentang merawat tanaman 

Hal. 145 

 

3.7.1 

4.7.2 

    - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP 3.7.1 

dan 4.7.2 (kalimat tanya yang 

terdapat dalam teks). Dengan 

kata lain, RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 187 

 

D23 Pembelajaran 23 

Kompetensi Dasar:  

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

PJOK 

3.6 Memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam 

      aktivitas gerak berirama. 

4.6 Mempraktikkan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik dalam  



 
 

398 
 

     aktivitas gerak berirama. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari,  

     nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 

    4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

 pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan berdiskusi tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat melakukan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 4.2.2)  

3. Dengan mengamati gambar tentang gerak meliuk, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. (TP 

PJOK 3.6.3)  

4. Dengan menirukan gerakan meliuk, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak meliuk sesuai ketukan dengan benar. (TP PJOK 4.6.4)  

5. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.5)  

6. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.6) 
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Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks percakapan tentang 

merawat tanaman 

Hal. 150 

 
Hal. 195 

3.7.5 

4.7.6 

    - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.5 dan 4.7.6 (penggunaan 

tanda tanya dan cara membaca 

kalimat tanya dalam teks). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

Gambar gerakan meliuk 

Hal. 150 

  

 
Hal. 199-200 

    3.6.3 

4.6.4 
- - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP PJOK 

3.6.3 dan 4.6.4 (gambar gerakan 

meliuk ke berbagai arah). 

Dengan kata lain, RMSB 

tersebut mengintegrasikan 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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D24 Pembelajaran 24 

Kompetensi Dasar:  

PPKn 

1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Bahasa Indonesia  

3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, 

      nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya.  

4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik 

  pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 

Matematika  

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. (TP PPKn 3.2.1) 

2. Dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. (TP PPKn 

4.2.2) 

3. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. (TP BI 3.7.3) 



 
 

401 
 

4. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. (TP BI 4.7.4) 

5. Dengan mengamati gambar berbagai kemasan tomat, siswa dapat membuat perbandingan berat dengan berbagai satuan ukuran berat. (TP 

MTK 3.6.5) 

 

Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) Tujuan Pembelajaran (TP)/Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis  
Buku Guru Buku Siswa 

BI PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Teks percakapan tentang 

merawat tanaman 

Hal. 155 

 
Hal. 207 

3.7.3 

4.7.4 

3.2.1 

4.2.2 

   - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan RMSB yang 

memfasilitasi integrasi TP BI 

3.7.3 dan 4.7.4 (penggunaan 

tanda tanya dan cara membaca 

kalimat tanya dalam teks). 

RMSB tersebut juga 

memfasilitasi integrasi TP PPKn 

3.2.1 dan 4.2.2 (teks percakapan 

tentang aturanyang berlaku di 

sekolah). Dengan kata lain, 

RMSB tersebut 

mengintegrasikan muatan 

pelajaran BI dan PPKn secara 

multidisipliner. 

 

 

 

 



 
 

402 
 

Lampiran 5 

Perhitungan  Persentase Keintegrasian Komponen 

1. Materi Pembelajaran (MP) 

    
 

 
          

       
     

       
       

  
  

  
 = 0,9444 x 100%   

= 94,4 % (Kategori Sangat Baik) 

2. Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran (RLLKP) 

    
 

 
          

       
     

        
       

  
  

   
 = 0,4246 x 100%   

= 42,46 % dibulatkan menjadi 42, 5% (Kategori Rendah) 

3. Rancangan Penilaian (RP) 

   
 

 
          

     
    

       
       

  
  

  
 = 0,6494 x 100%   
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= 64,94 % dibulatkan menjadi 65 % (Kategori Sedang) 

 

 

4. Rancangan Media dan Sumber Belajar (RMSB) 

  
 

 
          

     
    

      
       

  
  

  
 = 0,8979 x 100%   

= 89, 79% dibulatkan menjadi 90 % (Kategori Sangat Baik) 

 

5. Persentase Keseluruhan Keempat Komponen 

  
 

 
          

     
      

          
       

  
   

   
 = 0,6358 x 100%   

= 63,58 % dibulatkan menjadi 63,6 % (Kategori Rendah) 
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