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Lampiran 1. 

 

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

Tema Kebersamaan Subtema 1 Kebersamaan di Rumah 

 

Kata-Kata Kunci :  
TP : Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

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

Kegiatan, Toleransi dalam Beribadah) 

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

B.I : 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 pembelajaran 

RP :  Rancangan Penilaian 

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

A.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri.TP BI 

3.8(1) 

2.  Dengan  menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan dengan percaya diri.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan secara cermat.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan pecahan secara cermat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat.TP SBdP 3.2(7) 

8.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri.TP SBdP 4.2(8) 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/   

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 7 

 

 

Hal. 6 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

     

 

 

√ 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keintegrasian materi 

pembelajaran dalam muatan 

pelajaran BI. Materi pembelajaran 

tersebut memfasilitasi pencapaian  

TP BI 3.8(1), TP BI 3.8(2) danTP 

BI 3.8(3) denganmateri isi 

dongeng. Ini berarti terdapat 

keintegrasian MP  muatan 

pelajaran BI secara intradisipliner. 

  

 

Hal. 12 

    3.2(7) 

 4.2(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keintegrasian  materi 

pelajaran muatan pelajaran SBdP 

dengan sikap sosial (KI 2). Materi 

pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP 

SBdP 3.2(7) dan TP SBdP 4.2(8) 

denganmateri  kuat lemah bunyi 

pada lagu. Ini berarti terdapat 

keintegrasian MP  muatan 

pelajaran SBdP secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/   

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

- 

 percaya diri sudah dirmuat 

langsung dalam TP. 

  

 

Hal. 14 

   3.2(7) 

4.2(8) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keintegrasian materi 

pembelajaran dalam muatan 

pelajaran SBdP dengan sikap 

sosial (KI 2). Materi pembelajaran 

tersebut memfasilitasi pencapaian 

TP SBdP 3.2(7) danTP SBdP 

4.2(8) dengan materi kuat lemah 

bunyi pada lagu. Ini berarti 

terdapat keintegrasian MP muatan 

pelajaran SBdP secara 

intrdisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah dimuat 

langsung dalam TP. 
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A.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan “Menjaring Ikan” dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan di 

air dengan percaya diri. TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan “Menjaring Ikan” dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan berjalan di 

air dengan cermat.TP PJOK 4.7(2) 

3. Dengan membaca dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng dengan cermat.TP BI 3.8(3) 

4. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami sikap kebersamaan dengan teman.TP BI 3.8(4) 

5. Dengan mendaftar siswa yang tampil membaca dongeng, siswa dapat memahami karakteristik teman dengan jujur.TP PPKn 3.3(5) 

6. Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis karakteristik siswa.TP PPKn 4.3(6) 

7. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami perbedaan karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 3.3(7) 
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Materi  
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 15 

    3.7(1) 

4.7(2) 
- √ Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keintegrasianmateri 

pembeljaran muatan pelajaran 

PJOK dengan sikap sosial (KI 2). 

Materi pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP 

PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2) 

dengan materi gerakan berjalan di 

air. Ini berarti terdapat 

keintegrasian MP  muatan 

pelajaran PJOK secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah langsung 

termuat dalam TP. 

  

 
Hal. 16 

 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- √ Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran 

PJOK dengan sikap sosial (KI 2). 

Materi pembelajaran  tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP 

PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2) 

dengan materi gerakan berjalan di 

air. Ini berarti terdapat 

keintegrasian MP muatan 

pelajaran PJOK secara 
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Materi  
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah langsung 

termuat dalam TP. 

 

 

 

3.8(3) 

3.8(4) 

 

3.3(5)    - √ Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran 

bahasa Indonesia dan PPKn 

dengan sikap sosial (KI 2). Materi 

pembelajaran tersebut  

memfasilitasi pencapaian TP BI 

3.8(3) dan TP BI 3.8(4) yang 

terkait dengan isi dongeng, TP 

PPKn 3.3(5) dengan materi 

memehami karakteristik teman. 

Ini berarti terdapat keintegrasian 

MP muatan pelajaran PPKn dan 

Bahasa Indonesia secara 

multidisipliner; untuk sikap sosial 

jujur sudah langsung termuat 

dalam TP. 
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Materi  
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 17-19 
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A.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3. Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3 Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3 Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah.  

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar kegiatan silaturahmi di rumah Siti, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan 

dirumah.TP PPKn 3.3(1) 

2.  Dengan mengisi tabel warna kesukaan, siswa dapat membedakan warna kesukaan dengan cermat.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan kegiatan pengamatan, siswa dapat membuat dafar hasil pengamatan tentang warna kesukaan siswa dengan cermat.TP PPKn 

3.3(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan sikap terhadap teman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jujur.TP PPKn 

3.3(4) 

5.  Dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat menemukan isi dongeng.TP BI 3.8(5) 

6.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa dapat menemukan konsep pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan melakukan kegiatan Ayo Berlatih, siswa dapat menentukan pecahan .(TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan konsep pecahan dengan cermat.(TP MTK 3.7(9) 

 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 

 
Hal.23-24 

 3.3(1) 

3.3(2) 

 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn.  Materi pembelajaran 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP PPKn 

3.3(1) dan TP PPKn 3.3(2) dengan materi 

memahami isi teks yang berkaitan dengan 

kebersamaan dan  membedakan warana 

kesukaan. Ini berarti terdapat keintegrasian 

MP muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 28-29 

  3.7(6) 

3.7(7) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pelajaran muatan 

pelajaran Matematika.  Materi pembelajaran 

tersebut memuat muatan pelajaran 

memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(6) 

dan TP MTK 3.7(7) dengan materi 

menentukan pecahan dan menenemukan 

konsep pecahan. Ini berarti terdapat 

keintegrasian MP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 
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A.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3  Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah.  

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar kegiatan di rumah Siti, siswa mengetahui kegiatan keagamaan Siti di rumah.TP PPkn 3.3(1) 

2.  Dengan kegiatan Ayo Beraktivitas,siswa mampu memahami keberagaman karakteristik siswa sesuai kegiatan keagamaannya di 

rumah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan menyebut kegiatan masing-masing siswa, siswa memahami perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing di rumah.TP PPKn 

3.3(3) 

4.  Dengan diskusi, siswa bersikap positif terhadap perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing siswa dengan jujur.TP PPKn 4.3(4) 

5.  Dengan mengamati dan membaca dongeng, siswa menulis kembali dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(5) 

6.  Dengan mengamati gambar kue, siswa dapat menyebutkan nilai pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati contoh dan uraian gambar pecahan, siswa dapat mengerjakan latihan pecahan dengan percaya diri.TP MTK 4.7(7) 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 
Hal. 34 

 3.3(1)    - - Berdasarkan hasil analisis tidak 

ditemukan keintegrasian materi 

pembelajaran. Materi tersebut hanya 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(1)   

denganmateri  mengetahui kegiatan 

keagamaan Siti di rumah. 



 
 

73 
 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 35-36 

 3.3(1) 

3.3(2) 

3.3(3) 

4.3(4) 

   - √ Berdasarkan hasil analisis  ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaranmuatan 

pelajaran dengan sikap sosial (KI 2).  

Materi tersebut memuat muatan pelajaran 

PPKn yaitu untuk memfasilitasi 

pencapaian TP PPKn 3.3(1),TP PPKn 

3.3(2),TP PPKn 3.3(3), dan TP PPKn 

4.3(4)  dengan materi kegiatan 

keagamaan Siti di rumah, memahami 

kebergaman karakteristik siswaa sesuai 

kegiatan keagamaannya di rumah, 

memahami perbedaan kegiatan 

keagamaan masing-masing rumah dan 

bersikap positif terhadap perbedaan 

kegiatan keagamaan masing-masing 

siswa. Ini berarti terdapat keintegrasian 

MP muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial jujur 

sudah termuat langsung dalam TP.  
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal.39-40  

  3.7(6) 

4.7(7) 

  - √ Berdasarkan hasil analisis  ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran 

muatan pelajaran MTKdengan sikap 

sosial (KI 2).  Materi pembelajaran 

tersebut  memfasilitasi pencapaian TP 

MTK 3.7(6) dan TP MTK 4.7(7) dengan 

materi menyebutkan nilai pecahan 
 

 
 dan 

mengerjakan latihan pecahan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian MP muatan 

pelajaran MTK secara intradisipliner; 

untuk sikap sosial percaya diri sudah 

termuat lamgsung dalam TP. 
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A.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar berlari di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berlari di air dengan 

percaya diri.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan kucing dan tikus di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

berlari di air dengan percaya diri.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8.(3) 

4.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan percaya diri.TP BI 

3.8(4) 

5.  Dengan mengisi tabel kegemaran, siswa dapat menentukan kegiatan yang digemari semua siswa dengan jujur.TP PPKn 3.3(5) 
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6.  Dengan membaca data, siswa dapat membuat daftar tentang kegiatan yang digemari dengan cermat.TP PPkn 4.3(6) 

7.  Dengan diskusi, siswa dapat menentukan sikap positif terhadap teman yang memiliki kegemaran berbeda.TP PPKn 4.3(7) 
 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

-  

 
Hal. 43 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan  

keintegrasianmateri pembelajaran  muatan 

pelajaran PJOK dengan sikap sosial KI 2.  

Materi pembelajaran  tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 

4.7(2) dengan materi memahami dan 

melakukan gerakan berlari di air. Ini berarti 

terdapat keintegrasian MP muatan pelajaran 

PJOK secara intradisipliner; untuk sikap 

sosial percaya diri sudah termuat langsung 

dalam TP. 

  

 

3.8(3) 

3.8(4) 

 

 
   - √ Berdasarkan hasil analisis  ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI 2).  

Materi pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.8(3) dan TP BI 3.8(4)  

dengan materi menyebutkan isi dongeng. Ini 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 45-46 

 

berarti terdapat keintegrasian MP  muatan 

pelajaran BI secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah termuat 

langsung dalam TP.  
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A.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.2  Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2  Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mendengarkan dongeng, siswa mampu memahami isi dongeng dengan baik.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar dan mendengarkan dongeng, siswa dapat menentukan isi dongeng dengan tepat.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan menulis kembali dongeng, siswa memahami isi dongeng dengan benar.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan sikap terhadap sahabat atau teman.TP BI 3.8(4) 

5.  Dengan mengamati teks yang disajikan, siswa mampu memahami panjang dan pendek bunyi.TP SBdP 3.2(5) 

6.  Dengan mengamati teks dan penjelasan guru, siswa mampu memainkan bunyi birama dua.TP SBdP 4.2(6) 

7.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(9) 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

Hal. 49-51 

 
Hal. 50-51 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

 

      Berdasarkan hasil analisis 

terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran  muatan pelajaran 

BI.  Materi pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 

3.8(1), TP BI 3.8(2), dan TP BI 

3.8(3)  dengan materi memahami 

isi dongeng. Iniberarti terdapat 

keintegrasian MP muatan 

pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 54 

   3.2(5) 

4.2(6) 

   Berdasarkan hasil analisis 

terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran 

SBdP.  Materi pembelajaran 

tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP SBdP 3.2(5) dan 

TP SBdP 4.2(6)  dengan materi 

memahami panjang dan pendek 

bunyi. Ini berarti terdapat 

keintegrasian MP muatan 

pelajaran SBdP secara 

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

Tema Kebersamaan Subtema 2 Kebersamaan di Sekolah 

 

Kata-Kata Kunci :  
TP : Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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 pembelajaran 

RP :  Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 

 

A. Keintegrasian Materi Pembelajaran (MP) 

A.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 
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Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7 Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

SBdP 

3.3  Mengenal gerak keseharian dan alam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mendengarkan dan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan jujur.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa mampu menemukan isi dongeng dengan percaya diri.(TP BI 3.8.3) 

4.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat memahami pecahan merupakan bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan setengah dengan tepat.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan sepertiga dengan tepat.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan seperempat dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(9) 

10.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(10) 

11.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kaki dengan percaya diri.(TP SBdP 

3.3(11) 

12.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengoordinasi gerak dengan percaya diri.(TP SBdP 4.3(12) 

13.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak kepala dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(13) 
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14. Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak tangan dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(14) 

15. Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak kaki dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(15) 

16. Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan koordinasi gerak dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(16) 

 

Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ 

 Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 61 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

     √ Berdasarkan hasil analisis materi pembelajaran 

tersebut ditemukan keintegrasian materi  

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan sikap 

sosial (KI 2). Materi pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(1), TP BI 

3.8(2), danTP BI 3.8(3) yang terkait dengan 

materi isi dongeng. berarti terdapat keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran BIsecara 

intradisipliner; untuk sikap sosial jujur dan 
percaya diri sudah dimuat langsung dalam TP. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ 

 Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 65-66 

 

 
Hal. 64 

  3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

 

 

    Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran pada muatan 

pelajaran MTK. Materi pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(4), TP 

MTK 3.7(5), TP MTK 4.7(6), TP MTK 4.7(7) 

dan TP MTK 4.7(8) dengan materi pecahan 
 

 
 ,
 

 
 

dan
 

 
. Ini berarti terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 

 
Hal. 68 

    3.3(9) 

3.3(11) 

4.3(12) 

4.3(13) 

4.3(14) 

4.3(15) 

4.3(16) 

  √ Berdasarkan hasil analisis materi pembelajaran 

tersebut ditemukan keintegrasian materi  

pembelajaran SBdP dengan sikap sosial (KI 2). 

Materi tersebut memfasilitasi pencapaian TP 

SBdP 3.(9) TP SBdP 3.3(10) TP SBdP 3.3(11) TP 

SBdP 4.3(12), TP SBdP 4.3(13), TP SBdP 

4.3(14), TP SBdP 4.3(15), TP SbdP 4.3(16) 

dengan materi gerak dasar tari kijang. Ini berarti 

terdapat keintegrasian materi pembelajaran SBdP 

secara intradisipliner; untuk sikap sosial  percaya 

diri sudah dimuat langsung dalam TP. 
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A.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3 Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  D engan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan 

memutar TP PJOK 3.7(1). 

2.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan 

menekuk.TP PJOK 3.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

memutar.TP PJOK 4.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

menekuk.TP PJOK 4.7(4) 
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5.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah.TP.PPKn 3.3(5) 

6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah.TP PPKN 4.3(6) 

7.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami isi teks dongeng.TP BI 3.8(7) 

8.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan sehari-hari.TP BI 3.8(8) 

 

  

Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 70 

    3.7(1) 

3.(.2) 

4.7(3) 

4.7(4) 

- - Berdasarkan hasil analisis  ditemukan 

keintegrasian materi  pembelajaran 

pada muatan PJOK . Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PJOK 3.7(1), TP 

PJOK 3.7(2), TP PJOK 4.7(3) danTP 

PJOK 4.7(4) yang terkait dengan 

materi bermain.  Pinguin dan singa 

laut. Ini berarti terdapat keintegrasian 
materi pembelajaran muatan pelajaran 

PJOK secara intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 71 

 3.3(5) 

4.3(6) 
     Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran 

pada muatan pelajaran PPKn. Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PPKn 3.3(5) dan TP 

PPKn 4.3(6)  yang terkait dengan 

materi perbedaan jenis kelamin. Ini 

berarti terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran PPKn 

secara intradisipliner. 

 

 

3.8(7) 

3.8(8) 
      Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran 

pada muatan pelajaran BI. Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.8(7 )dan TP BI 

3.8(8) yang terkait dengan materi isi 

dongeng Ini berarti terdapat 

keintegrasian materi pembelajaran 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal.73-75 
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A.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

  

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(1) 

2.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 4.9(2) 

3.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menulis kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(3) 

4.  Dengan kegiatan berlatih, siswa mengoreksi penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati gambar dan mencermati teks bacaan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan 

jenis kelamin.TP PPKn 4.3(5) 

6.  Dengan mencari informasi dengan teman, siswa mampu membuat daftar kelompok karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis 

kelamin.TP PPKn 3.3(6) 

7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan setengah.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan sepertiga.TP MTK 3.7(8) 
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9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan seperempat.TP MTK 3.7(9) 

 

Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

Hal.77-78 

 4.3(1)    - - Berdasarkan hasil analisis tidak 

ditemukan keintegrasian materi  

pembelajaran.  Materi 

pembelajaran tersebut hanya 

memfasilitasi pencapaian  TP 

PPKn 4.3(1) yang terkait dengan 

pengelompokan karakteristik 

berdasarkan jenis kelamin. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 83 

 

 
Hal.78-79 

3.9(1) 

4.9(2) 

3.9(3) 

3.9(4) 

    - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keintegrasian materi 

pembelajaran pada muatan 

pelajaran BI. Materi 

pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 

3.9 (1), TP BI  4.9(2), TP BI 3.9 

(3), dan TP BI 3.9(4)  dengan 

materi kata sapaan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran 

BI secara intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

  3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

  - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keintegrasian materi  

pembelajaran pada muatan 

pelajaran MTK . Materi tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP 

MTK 3.7(7), TP MTK 3.7(8), 

dan TP MTK 3.7(9 )yang terkait 

dengan materi pecaan 
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
. 

Ini berarti terdapat keintegrasian 

materi pembelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 84 - 86 
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A.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan bermain peran, siswa mampu menemukan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9(1) 

2.  Dengan bermain peran, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9( 2) 

3.  Dengan bermain peran, siswa mampu menuliskan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9(3) 

4.  Dengan bermain peran, siswa mampu menirukan kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(4) 

5.  Dengan bermain peran, siswa mampu mengoreksi kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(5) 

6.  Dengan bermain peran, siswa mampu membacakan kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(6) 

7.  Dengan berlatih, siswa mampu menggunakan kata sapaan dalam kalimat dengan benar.TP BI4.9(7) 

8.  Dengan kegiatan berkelompok, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku/asal daerahnya.TP 

PPKn 4.3(8) 
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9.  Dengan kegiatan berkelompok, siswa mampu membuat daftar kelompok yang heterogen berdasarkan suku/asal daerahnya.TP PPKn 

3.3(9) 

10.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(10) 

11.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(11) 

12.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(12) 

13.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajIkan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 4.7(13) 

14.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(14) 

15.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(15) 

 

  

Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

3.9(1) 

3.9(2) 

3.9(3) 

4.9(4) 

4.9(5) 

4.9(6) 

4.9(7) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi  pembelajaran BI. 

Materi pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(1), TP BI 3.9(2), TP 

BI 3.9(3), TP BI 4.9(4), TP BI 4.9(5), TP 

BI 4.9(6), danTP BI 4.9(7) dengan materi 

kata sapaan Ini. berarti terdapat 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran BI secara intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 89-94 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 96 

 4.3(8) 

3.3(9) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi  pembelajaran PPKn. 

Materi pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PPKn  4.3(8) dan TP PPKn 

3..3(9) dengan materi mengelompokkan 

karakteristik teman sekolah berdasarkan 

suku/asal daerahnya.  Ini berarti terdapat 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn secara intradisipliner. 

 

 

 

  3.7(10) 

3.7(11) 

3.7(12) 

4.7(13) 

3.7(14) 

3.7(15) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran pada 

muatan pelajaran MTK. Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(10), TP MTK 

3.7(11), TP MTK 3.7(12),  TP MTK 

4.7(13), TP MTK 3.7(14),  dan TP MTK 

3.7(15) dengan materi pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
. 

Ini berarti terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Hal. 97-99 
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A.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 
Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan Pipa Sumur dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan memutar dan 

menekuk.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan Pipa Sumur dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan memutar dan 

menekuk.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan, siswa dapat mengelompokkam teman berdasarkan kegemaran.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan, siswa dapat membuat daftar tentang kegemaran siswa.TP PPKn 

3.3(4) 
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5.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman 

karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 4.3(5) 

6.  Dengan mencermati gambar serta penjelasan guru, siswa dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar.TP BI 4.8(6) 

7. Dengan membaca cerita atau dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng.TP BI 3.8(7) 

 

Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi  pembelajaran PJOK. 

Materi pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2)  

dengan materi gerakan memutar dan 

menekuk.Ini  berarti terdapat keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran PJOK 

secara intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal.100-101 

 

 

Hal. 101 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi  pembelajaran PJOK. 

Materi pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2)  

dengan materi gerakan memutar dan menekuk. 

Ini  berarti terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 104 

4.8(6) 

3.8(7) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi  pembelajaran BI. Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi pencapaian 

TP BI 4.8(6) dan TP BI 3.8(7)  dengan materi 

menuliskan cerita berdasarkan gambar..Ini  

berarti terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

A.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.3  Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

 

Matematika 
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3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan membuat kreasi hiasan darri dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup 

rukun.TP BI3.8(1) 

2.  Dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menuliskan kembali dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup 

rukun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan bagian suatu daerah terhadap keseluruhan dengan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
).TP 

MTK 3.7(3) 

4.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(5) 

6.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(8) 

9.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(9) 

10.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kaki dengan percaya diri.TP SBdP 3.3(10) 

11.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kombinasi gerak dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(11) 

12.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(12) 
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13.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(13) 

14.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak kaki dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(14) 

15.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan kombinasi gerak dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

  3.7.3   - - Berdasarkan hasil analisis  ditemukan keintegrasian 

materi  pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut 

hanya memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7.3, yang 

terkait dengan materi pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Hal. 109-110 

 

 
Hal. 110 

  3.7(4) 

4.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran pada muatan pelajaran MTK. 

Materi pembelajaran tersebut memfasilitasi pencapaian 

TP MTK 3.7(4), TP MTK 4.7(5), TP MTK 4.7(6),dan  

TP MTK 4.7(7)  dengan materi pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
. Ini 

berarti terdapat keintegrasian materi pembelajaran 

muatan pelajaran MTK secara intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal.111 

   3.3(8 

3.3(9) 

3.3(10) 

3.3(11) 

4.3(12) 

4.3(13) 

4.3(14) 

4.3(15) 

  √ Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan 

keintegrasian materi  pembelajaran SBdP dengan sikap 

sosial (KI 2). Materi tersebut memfasilitasi pencapaian 

TP SBdP 3.3(8), TP SBdP 3.3(9), TP SBdP 3.3(10), TP 

SBdP 3.3(11), TP SBdP 4.3(12), TP SBdP 4.3(13), TP 

SBdP 4.3(14), TP SBdP 4.3(15) dengan materi gerakan 

kepala, tangan dan kaki pada tari Kijang. Ini berarti 

terdapat keintegrasian materi pembelajaran SBdP secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial  percaya diri sudah 

dimuat langsung dalam TP. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Kebersamaan Subtema 3 Kebersamaan di Tempat Bermain 

 

Kata-Kata Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  :  Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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 

 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 
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Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7 Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu membaca dongeng.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat. TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat. TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat. TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat. TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar imajinatif.TP SBdP 3.1(9) 

10.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif. TP SBdP 

3.1(10) 

11.  Dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan gambar imajinatif. TP SBdP 3.1(11) 

12.  Dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkahlangkah menggambar imajinatif.TP SBdP 3.1(12) 

13.  Dengan mencermati alam dan informasi dari buku, siswa mampu menggambar imajinatif.TP SBdP 4.1(13) 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

Hal. 114-115 

3.8(1)     - - Berdasarkan hasil analisis tidak 

ditemukan keintegrasian materi 

pembelajaran. Materi pembelajaran 

tersebut hanya memfasilitasi pencapaian 

TP BI 3.8(1) yang terkait dengan 

membaca dongeng. Ini berarti tidak 

terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran pada muatan pelajaran BI. 

 

 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran pada 

muatan pelajaran BI. Materi tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8 (1) 

dan TP BI 3.8(2) dengan materi 

membaca dongeng. Ini berarti terdapat 

keintegrasian materi pembelajaran 

Bisecara intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal.115-117 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 121-122 

   3.1(9) 

3.1(10) 

3.1(11) 

3.1(12) 

4.1(13) 

 - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran 

muatan pelajaran SBdP. Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP SBdP 3.1(9), TP SBdP 

3.1(10), TP SBdP 3.1(11), TP SBdP 

3.1(12), dan TP SBdP 4.1(13) dengan 

materi gambar imanjinatif. Ini bereti 

terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran SBdP 

secara intradisipliner. 
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A.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7  Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7  Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan push ball dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar dan 

menangkap bola.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan push ball dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar dan 

menangkap bola. TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan kegiatan permainan push ball, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan kegiatan permainan push ball, siswa mampu menyajikan data teman berdasarkan karakteristik teman sekolah yang memiliki 

jenis kelamin berbeda.TP 4.3(4) 

5.  Dengan mencermati isi teks dongeng, siswa dapat memahami kata sapaan yang terdapat pada dongeng.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan mencermati isi teks dongeng, siswa dapat menuliskan kata sapaan yang terdapat pada dongeng.TP BI 4.9(6) 

 

Materi  
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

Hal. 125 

    3.7(1) 

4.7(2) 

  Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran PJOK. Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi pencapaian TP 

PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2) dengan materi 

permainan Push Ball. Ini berarti terdapat keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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A.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

  

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati teks, siswa membaca dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik teman berdasarkan kegiatan di 

perpustakaan.TP PPKn 3.3(3) 

4.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu membuat daftar tentang kegiatan di perpustakaan.TP PPKn 3.3(4) 

5.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret dengan tepat.TP MTK 4.7(9) 

 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - √ Berdasrkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran Bi dengan 

sikapsosial (KI 2). Materi pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(1) dan TP BI 

3.8(2) dengan materi isi dongeng. Ini berarti 

terdapat keintegrasian materi pembelajaran 

muatan pelajaran BI secara intradisipliner: untuk 

siskap sosial percaya diri sudah dimuat langsung 

dalam TP. 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 133-135 
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A.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7 Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar kegiatan bermain di halaman, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di tempat 

bermain.TP PPKn 3.3(1) 

2.  Dengan mengamati gambar, siswa menemukan menemukan permainan kesukaan teman di sekolah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan mengamati gambar dan wawancara, siswa membuat daftar hasil pengamatan jenis-jenis keberagaman teman di sekolah.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati dan membaca teks dongeng, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 4.9(5) 

6.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 ,
 

 
) sebagai bagian dari keseluruhan 

dengan tepat.TP MTK 3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
)  ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(9) 

 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 

Hal. 141 

 3.3(1) 

3.3(2) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn.Materi tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PPKn 3.3(1) dan TP PPKn 3.3(20 

dengan materi kebersamaan ditempat bermain. 

Ini berarti terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 145-146 

3.9(4) 

4.9(5) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran BI. Materi tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(4) dan TP BI 4.9(5) 

dengan materi kata sapaan dalam dongeng. Ini 

berarti terdapat keintgrasian materi pembelajaran 

muatan pelajaran Bi secara intradisipliner. 
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A.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan bola estafet di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar 

dan menangkap bola di air.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan bola estafet di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar 

dan menangkap bola di air.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami karakteristik teman sekolah berdasarkan 

agama.TP PPKn 3.3(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menentukan sikap terhadap teman sekolah yang berbeda 

agama.TP PPKn 3.3(4) 

5.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(6) 

 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 151 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran PJOK. Materi 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) 

Dan TP PJOK 4.7(2) dengan materi permainan bola 

estafet di air. Ini bererti terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 

Hal.152 

 3.3(3) 

3.3(4) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran PPKn. Materi 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(3) dan 

TP PPKn 3.3(4) dengan materi memahami karakteristik 

teman sekolah berdasarkan agama. Ini berarti terdapat 

keintegrasian materi pembelajaran muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner 

 

 
Hal.153 

 3.3(3) 

3.3(4) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran PPKn. Materi 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(3) dan 

TP PPKn 3.3(4) dengan materi memahami karakteristik 

teman sekolah berdasarkan agama. Ini berarti terdapat 

keintegrasian materi pembelajaran muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner 
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A.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

SBdP 

3.1 Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

4.1  Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan melakukan kegiatan bermain di halaman rumah, siswa mampu memahami kebersamaan di tempat bermain.TP  

2.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam percakapan dalam 

bahasa tulis.TP BI 3.9(2) 

3.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat.TP BI 4.9(3) 

4.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
    ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 
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8.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(9) 

10.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dengan bahan 

alami.TP SBdP 3.1(10) 

11.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung 

imajinatif.TP SBdP 3.1(11) 

12.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat 

karya patung imajinatif.TP SBdP 3.1(12) 

13.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya patung 

imajinatif dengan bahan alami.TP SBdP 3,1(13) 
 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 157 

3.9(2) 

4.9(3) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran BI. Materi 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP BI 3.9(2) dan 

TP BI 3.9(3) dengan materi kata sapaan dalam 

pecakapan. Ini bereti terdapat keintegrasian materi 

pembelajaran muatan pelajaran BI secara 

intradisiopliner. 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal.162 

   3.1(10) 

3.1(11) 

3.1(12) 

3.1(13) 

 - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran SBdP. Materi 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP 3.1(10), TP 

SBdP 3.1(11), TP SBdP 3.1(12) dan TP SBdP 3.1(13) 

dengan materi karya patung imajinatif. Ini berarti 

terdapat keintgrasian materi pembelajaran muatan 

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

Tema Kebersamaan Subtema 4 Kebersamaan di Tempat Wisata 

 

Kata Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  :  Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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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Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8 Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 dongeng, siswa mampu memahami sikap hidup rukun. TP BI 3.8(1). 

2.  Dengan membaca teks dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(8) 
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9.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alam.TP SBdP 

3.4(9) 

10. Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan alam dan alat untuk 

membuat karya hiasan.TP SBdP 3.4(10) 

11.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan 

alam.TP SBdP 3.4(11) 

12.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan alam.TP SBdP 4.4(12) 

 

 

Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ 

 Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

3.8(1) 

4.8(2) 

    - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI 2). Materi 

pembelajaran tersebut menfasilitasi pencapaian 

TPBI 3.8(1) dan TP BI 4.8(2) dengan materi isi 

dongeng. Ini berarti terdapat keintegrasian MP 

muatan pelajaran Bi secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah dimuat langsung 

dalam TP. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ 

 Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ 

 Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Hal. 166-169 

 

 
Hal.171 

  3.7(3) 

4.7(6) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintgrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran MTK. Materi pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(3) 

menyatakan pecahan setengah da TP MTK 

4.7(6) menyajikan pecahan setengah yang 

bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

benda kongkret. Ini berarti terdapat 

keintegrasian MP muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Materi Pelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ 

 Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 173-174 

   3.4(10) 

3.4(11) 

4.4(12) 

 -  Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran SBdP. Materi pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP SBdP 3.4(10), TP 

SBdP 3.4(11), dan TP SBdP 4.4(12) dengan 

materi karya hiasan. Ini berarti tedapat 

keintegrasian MP muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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A.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 
1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan kipas angin dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan dan 

berlari di air. TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan kipas angin dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan berjalan dan 

berlari di air. TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan mencari data, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 

3.3(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan hasil data, siswa mampu menyajikan data karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 4.3(4) 

5.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dialog.TP BI 3.9(5) 



 
 

134 
 

6.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan bahasa lisan.TP BI 

3.9(6) 

7.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan bahasa tulis.TP BI 

3.9(7) 

8.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu melengkapi kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar.TP BI 3.9(8) 

9.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(9) 

10.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(10) 

11.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur menggunakan gerak berjalan dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(11) 

12.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur menggunakan gerak berlari dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(12) 

13.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur menggunakan gerak berjalan dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(13) 

14.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur menggunakan gerak berlari dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(14) 
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Materi  
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 
Hal. 175-176 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran mauatan pelajaran PJOK. 

Materi pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2) 

dengan materi gerakan berlajan dan berlari di air. Ini 

berarti terdapat keinetgrasian MP muatan pelajaran 

PJOKsecara intra disipliner. 
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A.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9 Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah.  

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari 

keseluruhan.TP MTK 3.7(1) 

2.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari 

keseluruhan.TP MTK 3.7(2) 

3.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian 

dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(4) 
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5.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-

masing teman sekolah.TP PPKn 3.3(7) 

8.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu membuat daftar hasil pengamatan tentang 

jenisjenis keberagaman karakteristik individu teman sekolah.TP PPKn 4.3(8) 

9.  Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng yang didengar.TP BI 3.9(8) 

10. Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan.TP BI 4.9(10) 

11.  Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa menuliskan kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar.TP BI 3.9(11) 

12.  Dengan menyusun kalimat, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 

 
Hal. 181-182 

 

 3.3(7) 

4.3(8) 

3.7(1) 

4.7(4) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran  MTK dan PPkn. Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(1),  TP MTK 4.7(4) 

dengan materi menyatakan pecahan setengah 

dan TP PPKn 3.3(7), dan TP PPKn 4.3(8) 

dengan materi mengidentifikasi karakteristik 

individu teman sekolah. Ini berarti terdapat 

keintegrasian Mpmuatan pelajaran MTK dan 

PPKn secara multidisipliner.  
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

3.9(9) 

4.9(10) 

3.9(11) 

3.9(12) 

    - - Berdasrkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran BI. Materi pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.9(9), TP 

BI 4.9(10), TP BI 3.9(11), dan TP Bi 3.9(12) 

dengan materi kata sapaan dalam dongeng. 

Ini berarti terdapat keintegrasian MP 

mauatan pelajaran BI secara intradisipliner. 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal.187-190 
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A.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9 Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 
1. Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku/asal 

daerahnya.TP PPKn 4.3(1) 

2.  Dengan kegiatan diskusi, siswa mampu menentukan sikap terhadap keberagaman karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat dengan ejaan yang benar. TP BI 

3.9(3) 

4.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(5) 

6.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu membacakan kembali kata sapaan yang telah diperbaiki dengan bahasa yang 

santun.TP Bi 4.9(6) 

7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(7) 
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8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(9) 

10.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(10) 

11.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(11) 

12.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(12) 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 
Hal. 192 

 4.3(1) 

3.3(2) 

   - - Berdasrkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

materi pembelajaran muatan pelajaran PPKn. 

Materi pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PPKn 3.391) dan TP PPKn 3.2(2) 

dengan materi karakteristik teman sekolah 

berdasarkan suku/asal daerahnya. Ini berarti 

terdapat keintegrasian MP muatan pelajaran PPKn 

secara intradisipliner. 

A.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 
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3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan, siswa dapat menjelaskan prosedur melempar bola dalam bentuk permainan dan 

menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan, siswa dapat menjelaskan prosedur menangkap bola dalam bentuk permainan dan 

menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur melempar 

bola berjalan dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur 

menangkap bola dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(4) 

5.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam percakapan.TP BI 3.9(5) 

6.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam percakapan dengan 

bahasa lisan.TP BI 3.9(6) 

7.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam percakapan secara lisan.TP BI 4.9(7) 
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8.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam percakapan dengan ejaan yang 

benar.TP BI 3.9(8) 

9.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(9) 

10.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(10) 

11.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu membacakan kembali kata sapaan yang telah diperbaiki dengan 

bahasa yang santun.TP BI 4.9(11) 

12.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 

3.3(12) 

13. Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman 

karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 4.9(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 

Hal. 201 

    3.7(1) 

3.7(2) 

4.7(3) 

4.7(4) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran 

muatan pelajaran PJOK. Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PJOK 3.7(1), TP 

PJOK 3.7(2), TP PJOK 4.7(3), dan 

TP PJOK 4.7(4) dengan materi 

melempar dan menangkap bola serta 

menjaga keselamatan diri di air. Ini 

berarti terdapat keintegrasian MP 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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A.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.3  Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket dan menulis kembali dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng binatang yang 

menggambarkan sikap hidup rukun.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket dan menulis kembali dongeng, siswa mampu menceritakan kembali isi dongeng yang 

telah dibaca dengan bahasa yang santun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(6) 
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7.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan buatan.TP SBdP 

3.4(9) 

10.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan.TP 

SBdP 3.4(10) 

11.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat 

karya hiasan.TP SBdP 3.4(11) 

12.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan 

buatan.TP SBdP 3.4(12) 

13.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan buatan.TP SBdP 4.4(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 

- 

 
Hal. 209 

3.8(1) 

4.8(2) 

    - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran mauatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial(KI2). Materi 

pembelajaran tersebut memfasilitasi pencapaian 

TP BI 3.8(1) dan TP BI 4.8(2) dengan materi isi 

dongeng. Ini berarti terdapat keintegrasian MP 

muatan pelajaran BI secara intradisipliner; untuk 

siakap sosial santun sudah dimuat langsung 

dalam TP. 

 

 

 

   3.4(10) 

3.4(11) 

3.4(12) 

4.4(13) 

 - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian materi pembelajaran muatan 

pelajaran SBdP. Materi pembelajaran tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP SBdP 3.4(10), TP 

SBdP 34(11), TP SBdP 3.4(12), dan TP SBdP 

4.4(13) denga materi karya hiasan. Ini berarti 

terdapat keinetgrasian MP muatn pelajaran SBdP 

secara intradisipliner. 
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Materi 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 
Hal. 213-215 
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Lampiran 2 

 

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

Tema Kebersamaan  Subtema 1 Kebersamaan di Rumah 

 

Kata-Kata Kunci :  
TP : Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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) 

B.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikaphidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai 

bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri.TP BI 

3.8(1) 

2.  Dengan  menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan dengan percaya diri.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan secara cermat.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan pecahan secara cermat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat.TP SBdP 3.2(7) 

8.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri.TP SBdP 4.2(8) 
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Kegiatan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 

 

 
Hal. 6 

3.8(1) 

 

 

    - √ 

 

 

Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Bercerita 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI2). 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian TP 

BI 3.8(1); untuk sikap sosial percaya diri  

sudah dimuat langsung dalam TP. 

 
 

Hal. 6 

 

 
 

Hal. 7 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

    - √  

  

Dapat dilihat bahwa pada RLLKP  Ayo 

Berdiskusi ditemukan keintegrasian muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI2). 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian  TP 

BI 3.8(1), TP BI 3.8(2), dan TP BI 3.8(3) 

yaitu siswa mendengarkan dongeng yang 

dibacakan guru. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri  secara langsung yang dimuat 

pada TP. 
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Kegiatan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 8 

 

 

 
Hal. 7-9 

  3.7(4) 

3.7(5) 

3.7(6) 

  - √ Dapat dilihat bahwa pada RLLKP Ayo 

Mengamati ditemukan keintegrasian muatan 

pelajaran MTK dengan sikap sosial (KI2). 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian TP 

MTK 3.7(4) siswa mengamati gambar untuk 

dapat menyebutkan pecahan  , TP MTK 3.7(5) 

siswa mengamati gambar untuk dapat 

menuliskan pecahan, dan TP MTK 3.7(6) 

siswa mengamati gambar untuk dapat 

menentukan pecahan. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah dirmuat  langsung dalam 

TP. 
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Kegiatan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 8 
 

Hal. 9 

  3.7(4) 

3.7(5) 

3.7(6) 

  - √ Dapat dilihat bahwa pada RLLKP Ayo 

Berdiskusi ditemukan keintegrasian muatan 

pelajaran MTK dengan sikap sosial (KI2). 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian TP 

MTK 3.7(4), TP MTK 3.7(5), dan TP MTK 

3.7(6) siswa membandingkan dua gambar 

yang masing-masing menunjukkan dua bagian 

donat dan mendiskusikan alasan mengapa 

bagian donat pada gambar pertama disebut 

setengah dan bagian donat pada gambar kedua 

tidak disebut setengah. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah dirmuat  langsung dalam 

TP. 

 
Hal. 8 

 
Hal. 10 

  3.7(4) 

3.7(5) 

3.7(6) 

  - √ Dapat dilihat bahwa pada RLLKP Ayo 

Berlatih ditemukan keintegrasian muatan 

pelajaran MTK dengan sikap sosial (KI2). 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian TP 

MTK 3.7(4), TP MTK 3.7(5), dan TP MTK 

3.7(6) siswa mengerjakan soal latihan. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran MTK secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah dirmuat  

langsung dalam TP. 
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Kegiatan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran/ Muatan 

Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
 

Hal. 9-10 

 

 
Hal. 13-14 

   3.2(7) 

4.2(8) 

 - √  Dapat dilihat bahwa pada RLLKP kegiatan 

Ayo Mencoba ditemukan keintegrasian 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran SBdP dengan sikap sosial 

(KI 2). RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian  TP SBdP 3.2(7) dan TP SBdP  

4.2(8)  siswa mempraktikan bunyi birama dua. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran SBdP secara intradisipliner; 

untuk sikap sosial percaya diri sudah dimuat 

langsung pada TP. 
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B.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan “Menjaring Ikan” dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan 

di air dengan percaya diri.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan “Menjaring Ikan” dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan berjalan 

di air dengan cermat.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan membaca dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng dengan cermat.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami sikap kebersamaan dengan teman.TP PPKn 2.3(4) 

5.  Dengan mendaftar siswa yang tampil membaca dongeng, siswa dapat memahami karakteristik teman dengan jujur.TP PPKn 3.3(5) 

6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis karakteristik siswa.TP PPKn 4.3(6) 
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7.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami perbedaan karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 3.3(7) 

 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 16-17 

 

 
Hal. 15-16 

 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- √  Dapat dilihat pada RLLKP kegiatan Ayo 

Mengamati ditemukan keintegrasian 

rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran PJOK 

dengan sikap sosial (KI 2). RLLKP 

tersebut memfasilitasi pencapaian  TP 

PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2) siswa 

mengamati gambar Ali melakukan gerakan 

berjalan di air. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP  muatan pelajaran 

PJOK secara intradispliner; untuk sikap 

sosial percaya diri sudah  dimuatlangsung  

pada TP. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 17 

 
Hal. 16 

 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- √  Dapat dilihat pada RLLKP kegiatan Ayo 

Mencoba ditemukan keintegrasian 

rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran PJOK 

dengan sikap sosial (KI 2). RLLKP 

tersebut memfasilitasi pencapaian  TP 

PJOK 3.7(1) guru membimbing siswa 

mengamati gambar Ali berjalan di air dan 

TP PJOK 4.7(2) siawamempraktikkan 

berbagai gambar gerakan berjalan di aiar. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP  

muatan pelajaran PJOK secara 

intradispliner; untuk sikap sosial percaya 

diri sudah  dimuatlangsung  pada TP. 

 
Hal. 17 

 3.8(3) 

 

 

 

 

    - - Dapat diliha  pada LLKP  Ayo Membaca 

tidak ditemukan keintegrasian. Kegiatan  

ini  memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(3)  

yaitu siswa membaca nyaring dongeng 

fable ”Kecerdikan Menumbuhkan 

Kebaikan”.  
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 17-19 

 

 
 

Hal. 18 

 

 

 3.3(5) 

4.3(6) 

 

   - √  Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Menulis 

ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran PPKn dengan sikap 

sosial (KI 2). RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian  TP PPKn 3.2(5) 

dan  TP PPKn 4.3(6)  guru membimbing 

siswa menuliskan daftar siswa pada tabel. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial jujur 

sudah dimuat langsung pada TP. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 20-22 

 
 

 

 

 

Hal. 19  
Hal. 22 

 

 3.3(7)    - - Dapat dilihat bahwa pada RLLKP  Ayo 

Berdiskusi  tidak ditemukan keintegrasian. 

RLLKP tersebut  memfasilitasi pencapaian 

TP PPKn 3.3(7) siswa mendiskusikan 

sikap siswa terhadap teman yang berbeda 

jenis rambut. 
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B.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah.  

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mengamati gambar kegiatan silahturahmi di rumah Siti, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di 

rumah.TP PPKn 2.3(1) 

2.  Dengan mengisi tabel warna kesukaan, siswa dapat membedakan warna kesukaan dengan cermat.TP PPKn  3.3(2) 

3.  Dengan kegiatan pengamatan, siswa dapat membuat dafar hasil pengamatan tentang warna kesukaan siswa dengan cermat.TP PPKn 

4.3(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan sikap terhadap teman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jujur.TP PPKn 

2.3(4) 

5.  Dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat menemukan isi dongeng.TP BI 3.8(5) 
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6.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa dapat menemukan konsep pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan melakukan kegiatan Ayo Berlatih, siswa dapat menentukan pecahan. TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan konsep pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(9) 

 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 25 

 

 

 3.3(2) 

4.3(3) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berlatih  

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian  TP PPKn 3.3(2) dan TP PPKn 

4.3(3  guru membimbing siswa mencari 

informasi tentang warna kesukaan dan  

membuat daftarnya. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran PPKn 

secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 24-27 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.  

 
Hal. 27 

3.8(5)     - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Bercerita  

tidak ditemukan keintegrasian. RLLKP  

tersebut  memfasilitasi pencapaian TP BI 

3.8(5)  menemukan isi dongeng. 

 

 
 

 

 

3.8(5)   

3.7(7) 

3.7(9) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran BI dengan muatan pelajaran 

Matematika.RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.8(5) siswa mengerjakan 

soal-soal yang berkaitan dengan isi dongeng  , 

TP MTK 3.7(7), dan TP MTK 3.7(9) siswa 

menemukan konsep pecahan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran BI dan MTK secara multidisipliner.  
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 Hal. 26 

 
Hal. 28 

 
Hal. 26 

 
Hal. 30 

   

3.7(7) 

3.7(9) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berdiskusi 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran MTK.RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian  TP MTK 3.7(7) dan TP MTK 

3.7(9) siswa menemukan konsep pecahan. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran BI dan MTK secara intradisipliner.  
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 26 

 

 
Hal. 30-31 

  3.7(6) 

3.7(8) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran MTK. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(6) dan TP MTK 

3.7(8)   siswa mengerjakan soal latihan untuk 

menentukan pecahan. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 
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B.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika  

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar kegiatan di rumah Siti, siswa mengetahui kegiatan keagamaan Siti di rumah.TP PPKn 3.3(1) 

2.  Dengan kegiatan Ayo Beraktivitas,siswa mampu memahami keberagaman karakteristik siswa sesuai kegiatan keagamaannya di 

rumah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan menyebut kegiatan masing-masing siswa, siswa memahami perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing di rumah.TP PPKn 

3.3(3) 

4.  Dengan diskusi, siswa bersikap positif terhadap perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing siswa dengan jujur.TP PPKn  2.3(4) 

5.  Dengan mengamati dan membaca dongeng, siswa menulis kembali dongeng dengan percaya diri.TP BI 4.9(5) 

6.  Dengan mengamati gambar kue, siswa dapat menyebutkan nilai pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati contoh dan uraian gambar pecahan, siswa dapat mengerjakan latihan pecahan dengan percaya diri.TP MTK  4.7(7) 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
 

Hal. 32-33 

 

 
Hal. 34 

 3.3(1)    - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Mengamati  

tidak ditemukan keintegrasian. RLLKP 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP PPKn 

3.31) guru membimbing siswa mengamati 

gambar kegiatan Siti di rumah. 

  

 
 

 3.3(1) 

3.3(2) 

3.3(3) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berlatih  

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran mauatan 

pelajaran PPKn.R LLKP tersebut  

memfasilitasi pencapaian  TP PPKn 3.3(1), TP 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

 

Hal. 33 

 

 

PPKn 3.3(2),  dan TP PPKn 3.3(3)  siswa 

melengkapi tabel kegiatan keagamaan Siti dan 

teman-teman. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 34-37 

 

 

 
 

 

Hal. 35 

 
Hal. 37 

 

 3.3(2) 

3.3(3) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berlatih  

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. R LLKP tersebut  

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(2) dan 

TP PPKn 3.3(3)  guru membimbing siswa 

untuk menuliskan kegiatan keagamaan di 

rumahmasing-masing. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran PPKn 

secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

 

Hal.36 

 
Hal. 38 

4.8(5)     - √ Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Menulis tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran.  RLLKP 

tersebut  memfasilitasi pencapain TP BI 4.8(5)  

siswa menuliskan kembali dongeng 

“Kecerdikan menumbuhkan Kebaikan”. Untuk 

sikap sosial percaya diri sudah termuat 

langsung dalam TP. 

 
Hal. 36 

 
Hal. 40 

  3.7(6)   - - Dapat dilihat pada RLLKP   Ayo Berdiskusi  

tidak ditemukan keintegrasian  rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

RLLKP tersebut  memfasilitasi pencapaian TP 

MTK 3.7(6)  siswa menmukan konsep pecahan 
 

 
 , masing-masing bagian harus sama besar. 

 

 
Hal 36  

  4.7(7)   - √ Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berlatih tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. RLLKP 

tersebut menfasilitasi pencapaian  TP MTK 

4.7(7) siswa mengerjakan latihan soal. Untuk 

sikap sosial percaya diri sudah dimuat 

langsung dalam TP. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 41-42 
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B.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3.Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3 Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3 Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3 Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar berlari di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berlari di air dengan 

percaya diri.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan kucing dan tikus di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

berlari di air dengan percaya diri.TP PJOK 4.7( 2) 

3.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan percaya diri.TP BI 

3.8(4) 

5.  Dengan mengisi tabel kegemaran, siswa dapat menentukan kegiatan yang digemari semua siswa dengan jujur.TP PPKn 3.3(5) 
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6.  Dengan membaca data, siswa dapat membuat daftar tentang kegiatan yang digemari dengan cermat.TP PPKn 4.3(6) 

7.  Dengan diskusi, siswa dapat menentukan sikap positif terhadap teman yang memiliki kegemaran berbeda.TP PPKn  4.3(7) 

 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 42-43 

 

 
Hal. 43 

 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- √ Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Mengamati  

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

PJOK dengan siskap sosial (KI 2). RLLKP 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP PJOK  

3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2) siswa mengamati 

masing-masing gerakan yang dilakukan. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaranPJOK secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah termuat langsung 

dalam TP. 

 

 
Hal. 43 

 

 
Hal. 44 

    4.7(2) - √ Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Mencoba tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 4.7(2)  guru 

membimbing siswa  melakukan gerakan berlari 

di air; untuk sikap sosial percaya diri sudah 

termuat langsung dalam TP. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 43 

 

 
 

Hal. 45-46 

3.8(3) 

3.8(4) 

    - √ Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Membaca  

ditemukan keintegrasian  rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

BI dengan sikap sosial( KI 2). RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(3) dan TP 

BI 3.8(4) siswa membaca dongeng “Bebek 

Selalu -Hidup Rukun” dengan intonasi yang 

benar. Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran BI.  secara intradisipliner; 

untuk sikap sosial percaya diri sudah termuat 

langsung dalam TP. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 44 

 
 

Hal. 47 

3.8(3) 

3.8(4) 

    - √ Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berlatih  

ditemukan keintegrasian  rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

BI dengan sikap sosial( KI 2). RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(3) dan TP 

BI 3.8(4) siswa menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan dongeng “Bebek Selalu -

Hidup Rukun”. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran BI  secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial percaya diri 

sudah termuat langsung dalam TP. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
 

 

 

Hal. 44 

 
 

Hal. 48 

 3.3(5) 

4.3(6) 

   - √ Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

PPKn dengan sikap sosial (KI 2). RLLKP 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP PPKn 

3.3(5) dan TP PPKn 4.3(6)  guru membimbing 

siswa mengerjakan latihan tentang kegiatan 

yang digemari siswa. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran PPKn 

secara intradisipliner; untuk  sikap sosial jujur  

sudah termuat langsung dalam TP. 
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B.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.2  Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2  Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mendengarkan dongeng, siswa mampu memahami isi dongeng dengan baik.TP Bi 3.8( 1) 

2.  Dengan mengamati gambar dan mendengarkan dongeng, siswa dapat menentukan isi dongeng dengan tepat.TP BI3.8( 2) 

3.  Dengan menulis kembali dongeng, siswa memahami isi dongeng dengan benar.TP BI3.8( 3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan sikap terhadap sahabat atau teman.TP BI( 4) 

5.  Dengan mengamati teks yang disajikan, siswa mampu memahami panjang dan pendek bunyi.TP SBdP 3.2(5) 

6.  Dengan mengamati teks dan penjelasan guru, siswa mampu memainkan bunyi birama dua.TP SBdP 4.2(6) 

7.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK3.7( 9) 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 49 

 
Hal. 50 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Bercerita 

ditemukan keintegrasian  rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

BI. RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian TP 

BI  3.8(1) dan TP BI 3.8(2) guru menyampaikan 

kepada siswa setelah mendengarakan siswa akan 

menuliskan kembali isi dongeng tersebut. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran BI secara intra disipliner. 

 
 

Hal. 49 
 

Hal. 51 

3.8(3)     - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(3) guru 

membimbing siswa menuliskan kembali cerita 

dongen “Sang Kancil dan Cicak Badung”. 

 
Hal. 52  

Hal. 54 

   3.2(5) 

4.2(6) 

 - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran  muatan pelajaran 

SBdP. RLLKP tersebut  memfasilitasi pencapaian 

TP SBdP 3.2(5) dan TP SBdP 4.2(6) siswa 

mengerjakan latihan tentang bunyi panjang dan 

bunyi pendek. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 53 

 

 
Hal. 56-57 

  3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

MTK. RLLKP tersebut  memfasilitasi pencapaian 

TP MTK 3.7(7), TP MTK 3.7(8),  dan TP MTK 

3.7(9) guru menekankan konsep pecahan 
 

 
 ,  

 

 
, 

dan  
 

 
 melalui kegiatan menggambar garis 

pemisah gambar apel sehingga terbagi menjadi 

beberapa bagian yang sama. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran MTK 

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

Tema Kebersamaan  Subtema 2 Kebersamaan di Sekolah 

 
 

Kata-Kata Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  :  Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I : 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) 

B.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 
 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mendengarkan dan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan jujur.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa mampu menemukan isi dongeng dengan percaya diri.(TP BI 3.8.3) 

4.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat memahami pecahan merupakan bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan setengah dengan tepat.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan sepertiga dengan tepat.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan seperempat dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(9) 
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10.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(10) 

11.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kaki dengan percaya diri.(TP SBdP 

3.3(11) 

12.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengoordinasi gerak dengan percaya diri.(TP SBdP 4.3(12) 

13.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak kepala dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(13) 

14.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak tangan dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(14) 

15.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak kaki dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(15) 

16.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan koordinasi gerak dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(16) 

 

Kegiatan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 65 

 
Hal. 61 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

    - √ Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Bercerita 

ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran BI dengan sikap sosial (KI 

2). RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian  TP BI 3.8(1) siswa diminta 

mendengarkan dongeng “ Ikan dan 

Burung”, TP BI 3.8(2) setelah 

mendengarkan dongeng siswa akan 

menceritakan kembali, dan TP BI 3.8(3) 

setelah mendengarkan dongeng siswa akan 

menceritakan kembali. Ini berarti terdapat 
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Kegiatan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

jujur dan percaya diri  sudah dimuat 

langsung dalam TP. 

 
Hal. 66 

 
Hal. 62 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

    - √ Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih  

ditemukan  keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran BI dengan sikap sosial (KI 

2). RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian  TP BI 3.8(1) siswa diminta 

mendengarkan dongeng “ Ikan dan 

Burung”, TP BI 3.8(2) setelah 

mendengarkan dongeng siswa akan 

menceritakan kembali), dan TP BI 3.8(3) 

setelah mendengarkan dongeng siswa akan 

menceritakan kembali. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

jujur dan percaya diri  sudah dimuat 

langsung dalam TP. 
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Kegiatan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 67  

Hal. 63 

 

3.8(2) 

    - √ Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berdiskusi   

ditemukan  keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

dengan sikap sosial (KI 2). RLLKP tersebut 

hanya memfasilitasi pencapaian  TP BI 

3.8(2) guru mengarahkan siswa berdiskusi 

tentang sikap hidup rukun di kelas.Ini 

berarti tdak terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran BI; untuk sikap sosial 

jujur  sudah dimuat langsung dalam TP. 
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Kegiatan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 68 

 

 
Hal. 65-66 

  3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

    Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran MTK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(4), 

TP MTK 3.7(5), TP MTK 4.7(6), TP MTK 

4.7(7) dan TP MTK  4.7(8) guru 

membimbing siswa mgerjakan soal. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Kegiatan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 68 

 
Hal. 69 

    3.3(9) 

3.3(10) 

3.3(11) 

4.3(12) 

4.3(13)  

4.3(14)  

4.3(15)  

4.3(16) 

 - √ Dapat dilihat pada RLLKP Ayo 

Mencobaditemukan keintegrasian 

rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dengan sikap sosial (KI 2). 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian 

TP SBdP 3.3(9), TP SBdP 3.3(10), TP 

SBdP 3.3(11), TP SBdP 4.3(12), SBdP 

4.3(13), SBdP 4.3(14), SBdP 4.3(15), SBdP 

4.3(16) siswa berlatih melakukan gerakan 

kepala, tangan, dan kaki sesuai dengan 

gambar gerak dasar tari kijang, selanjutnya 

jika sudah hafal melakukan gerakan dengan 

didiringi musik. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

SBdP secara intradisipliner; untuk sikap 

sosial percaya diri sudah dimuat langsung 

dalam TP. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

189 
 

B.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7  Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7  Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8 Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan 

memutar TP PJOK 3.7(1). 

2.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan 

menekuk.TP PJOK 3.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

memutar.TP PJOK 4.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

menekuk.TP PJOK 4.7(4) 



 
 

190 
 

5.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah.TP.PPKn 3.3(5) 

6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah.TP PPKN 4.3(6) 

7.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami isi teks dongeng.TP BI 3.8(7) 

8.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan sehari-hari.TP BI 3.8(8) 

 

Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 74-75 

 
Hal. 70 

    3.7(1) 

3.7(2) 

 

- - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran muatan pelajaran PJOK. 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian TP PJOK 

3.7(1) guru membimbing siswa untuk mengamati 

gambar Lani dan teman-teman melakukan permainan 

Pinguin dan Singa Laut, dan TP PJOK 3.7(2) guru 

memberikan pertanyaan untuk mengecek 

pemahaman siswa terhadap kehiatan Lani dan 

teman-temannya.Ini berarti terdapat keintegrasian 
RLLKP muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 75  

Hal.70 

    4.7(3) 

4.7(4) 
  Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran muatan pelajaran PJOK. 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian TP PJOK 

4.7(3) guru membimbing siswa untuk melakukan 

pemanasan) dan TP PJOK 4.7(4) siswa melakukan 

gerakan memutar dan menekuk.Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 75 

 

 
Hal. 72 

 3.3(5) 

4.3(6) 
     Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih ditemukan 

keintegrasian rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran PPKn. RLLKP 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(5 ) 

siswa  mengamati gambar dengan cermat) dan TP 

PPKn 4.3(6) siswa menulis nama-nama anak sesuai 

dengan jenis kelaminnya).Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran PKKn secara 

intradisipliner. 



 
 

192 
 

Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 75-76 

 
 

Hal. 75 

3.8(7) 

3.8(8) 
    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Membaca ditemukan 

keintegrasian rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran BI. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(7) dan BI 3.8(8)  

guru membimbing siswa membaca dongeng “Kiki 

dan Kiku”dengan nyaring. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 76 

 

 
Hal. 75-76 

3.8(7) 

3.8(8) 
    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih ditemukan 

keintegrasian rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran BI. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(7) dan BI 3.8(8)  

siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

isi dongeng “Kiki dan Kiku”. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 76 

 
Hal. 76 

 3.3(5)      Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berdiskusi tidak 

terdapat keintegrasian RLLKP. RLLKP tersebut 

hanya memfasilitasi pencapaian satu TP yaittu TP 

PPKn 3.3(5) siswa berdiskusi tentang sikap kepada 

teman yang belaianan jenis kelamin. 

 
Hal. 76 

 
Hal. 76 

 3.3(5)      Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berdiskusi tidak 

terdapat keintegrasian RLLKP. RLLKP tersebut 

hanya memfasilitasi pencapaian satu TP yaittu TP 

PPKn 3.3(5) siswa berdiskusi tentang sikap kepada 

teman yang belaianan jenis kelamin. 
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B.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah.  

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(1) 

2.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 4.9(2) 

3.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menulis kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(3) 

4.  Dengan kegiatan berlatih, siswa mengoreksi penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati gambar dan mencermati teks bacaan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan 

jenis kelamin.TP PPKn 4.3(5) 

6.  Dengan mencari informasi dengan teman, siswa mampu membuat daftar kelompok karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis 

kelamin.TP PPKn 3.3(6) 

7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan setengah.TP MTK 3.7(7) 
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8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan sepertiga.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan seperempat.TP MTK 3.7(9) 

 

Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 82-83 

 

 
Hal. 77-78 

 4.3(5)    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

tidak ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

RLLKP tersebut hanya memfasilitasi 

pencapain TP PPKN 4.3(5)                            

siswamemcermati teks bacaan yang 

berkaitan dengan kebersamaan di dalam 

kelas setia kelompok piket terdiri atas siswa 

laki-laki dan siswa perempuan. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 83  

Hal. 79 

3.9(1) 

4.9(2) 

3.9(3) 

3.9(4) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran BI. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.9(1), TP 

BI 4.9(2), TP BI 3.9(3), dan TP BI 3.9(4)  

siswa mengerjakan latihan berdasarkan 

bacaan dongeng “ Kiki dan Kiku” untuk 

menemukan kata sapaan). Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran BI secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 83-84 

 

 4.3(5) 

3.4(6) 
   - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 4. 3(5) 

dan TP PPkn3.3(6) siswa mengerjakan 

latihan dengan menuliskan daftar nama 

piket dari hari senin samapai hari sabtu 

dengan menentukan jenis kelaminnya). Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
80-83 

 
Hal. 84 

 

  3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran MTK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP MTK 3. 7(7), 

TP MTK 3.7(8),  dan TP MTK 3.7(9)  siswa 

menjawab pertanyaan tentang pecahan 

dengan bimbingan guru. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 84-86 
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B.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan bermain peran, siswa mampu menemukan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9(1) 

2.  Dengan bermain peran, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9( 2) 

3.  Dengan bermain peran, siswa mampu menuliskan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9(3) 

4.  Dengan bermain peran, siswa mampu menirukan kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(4) 

5.  Dengan bermain peran, siswa mampu mengoreksi kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(5) 

6.  Dengan bermain peran, siswa mampu membacakan kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(6) 

7.  Dengan berlatih, siswa mampu menggunakan kata sapaan dalam kalimat dengan benar.TP BI4.9(7) 

8.  Dengan kegiatan berkelompok, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku/asal daerahnya.TP 

PPKn 4.3(8) 
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9.  Dengan kegiatan berkelompok, siswa mampu membuat daftar kelompok yang heterogen berdasarkan suku/asal daerahnya.TP PPKn 

3.3(9) 

10.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(10) 

11.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(11) 

12.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(12) 

13.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajIkan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 4.7(13) 

14.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(14) 

15.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(15) 

 

Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 89 

 

3.9(1) 

3.9(2) 

3.9(3) 

4.9(4) 

4.9(5) 

4.9(6) 

 

 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Bermain Peran 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran BI. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(1), TP BI 3.9(2), TP BI 

3.9(3), TP BI 4.9(4), TP BI 4.9(5), dan TP BI 
4.9(6)  (guru membimbing siswa melakukan 

bermain peran untuk menemukan kata sapan 

dalam dialog). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 89-94 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 89-90 

 

 
Hal. 94-95 

4.9(7)     - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. RLLKP 

tersebut hanya memfasilitasi pencapaian TP BI 

4.9(7)  siswa menulis kalimat berdasarkan kata 

sapaan yang diberikan. 

 
Hal. 90 

 

 4.3(8) 

3.3(9) 
   - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PPKn 4.3(8) siswa menuliskan 

nama dan daftar teman pada tabel berdasarkan 

suku/asal daerahnya, dan TP 3.3(9) siswa 

mencari informasi tentang nama teman satu 

kelas dan suku/asal daerahnya. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatn pelajaran 

PPKn secara intra disipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 96-97 

 
Hal. 90 

 

  3.7(10) 

3.7(11) 

3.7(12) 

4.7(13) 

3.7(14) 

3.7(15) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancanga langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran MTK. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(10), TP MTK 

3.7(11), TP MTK 3.7(12), TP MTK 4.7(13), 

TP MTK 3.7(14) dan TP MTK 3.7(15) siswa 

menjawab soal latihan dan siswa 

menghubungkan pecahan dengan gambar yang 

sesuai. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 97-99 
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B.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan Pipa Sumur dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan memutar dan 

menekuk.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan Pipa Sumur dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan memutar dan 

menekuk.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan, siswa dapat mengelompokkam teman berdasarkan kegemaran.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan, siswa dapat membuat daftar tentang kegemaran siswa.TP PPKn 

3.3(4) 
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5.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman 

karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 4.3(5) 

6.  Dengan mencermati gambar serta penjelasan guru, siswa dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar.TP BI 4.8(6) 

7.  Dengan membaca cerita atau dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng.TP BI 3.8(7) 

 

Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 96-97 

 

 
Hal. 100-101 

    3.7(1) 

4.7(2) 
- - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PJOK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan 

TP PJOK 4.7(2) siswa mengamati msing-

masing gerakan yang diamati. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran PJOK secara intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 97 

 
Hal. 101 

    3.7(1) 

4.7(2) 
- - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mencoba 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PJOK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan 

TP PJOK 4.7(2) guru membimbing siswa 

melakukan gerakan memutar dan menekuk. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran PJOK secara intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.97 

 

 
Hal.102-103 

 4.3(3) 

3.3(4) 

4.3(5) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PPKn 4.3(3), TP PPKn 3.3(4), 

dan TP PPKn 4.3(5)  siswa mencari informasi 

kepada teman-teman tentang kue kesukaan dan 

buah kesukaan serta menuliskannya dalam 

daftar kue kesukaan dan buah kesukaan. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran PPKn secara intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 97 

 
Hal. 104 

4.8(6)     - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis tidak 

ditemukan  keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. RLLKP 

tersebut hanya memfasilitasi pencapaian TP BI 

4.8(6) siswa menulis kembali dongeng dengan 

bantuan gambar secara urut. 

 
Hal. 97 

 
Hal. 105 

3.8(7)     - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Membaca tidak 

ditemukan  keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. RLLKP 

tersebut hanya memfasilitasi pencapaian TP BI 

3.8(7) guru meminta siswa membaca cerita 

yang sudah ditulis. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 98 

 

 
Hal. 105-106 

3.8(7)     - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih tidak 

ditemukan  keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. RLLKP 

tersebut hanya memfasilitasi pencapaian TP BI 

3.8(7 ) siswa menjawab pertanyaan sesuai 

dengan isi cerita atau dongeng yang ditulisnya. 
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B.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.2  Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2  Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan membuat kreasi hiasan darri dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup 

rukun.TP BI3.8(1) 

2.  Dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menuliskan kembali dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup 

rukun.TP BI 4.8(2) 

3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan bagian suatu daerah terhadap keseluruhan dengan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
).TP 

MTK 3.7(3) 

4.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(5) 
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6.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(8) 

9.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(9) 

10.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kaki dengan percaya diri.TP SBdP 3.3(10) 

11. Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kombinasi gerak dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(11) 

12.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(12) 

13.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(13) 

14.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak kaki dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(14) 

15.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan kombinasi gerak dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(15) 
 

 
 

 

 

 

Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 104 

 

 
Hal. 108-109 

3.8(1) 

4.8(2) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

BI. RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian 

TP BI 3.8(1) dan TP BI 4.8(2)  guru 

membimbing siswa menulis kembali dongeng 

yang telah mereka dengar atau baca dengan 

bahasa mereka sendiri. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 104-105 

 

 
Hal. 109-110 

  3.7(3)   - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. RLLKP tersebut 

hanya memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(3) 

(guru membimbing siswa  mengerjakan soal 

latihan. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 105 

 
Hal. 110 

  3.7(4) 

4.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

  - - Dapat dilihat pada  RLLKP Ayo Berkreasi 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatn pelajara 

MTK. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(4),  TP MTK 4.7(5), 

TP MTK 4.7(6), dan TP MTK 4.7(7 ) guru 

membimbing siswa membuat kreasi pecahan 

setengah, sepertiga, dan seperempat dari gambar 

bangun persegi dan lingkarang. Ini bererti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

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

Tema Kebersamaan  Subtema 3 Kebersamaan di Tempat Bermain 

 

 

Kata Kata Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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 pembelajaran 

RP :  Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu membaca dongeng.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat. TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat. TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat. TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat. TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar imajinatif.TP SBdP 3.1(9) 

10.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif. TP SBdP 

3.1(10) 

11.  Dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan gambar imajinatif. TP SBdP 3.1(11) 

12.  Dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkahlangkah menggambar imajinatif.TP SBdP 3.1(12) 
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13.  Dengan mencermati alam dan informasi dari buku, siswa mampu menggambar imajinatif.TP SBdP 4.1(13) 

 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 115 

 

 

3.8(1)     - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Membaca 

tidak ditemukan keintegrasian rancanagan 

langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran.RLLKP tersebut hanya 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(1) (guru 

membimbing siswa membaca dongeng kisah 

“ Kucing dan Tikus”.Ini berarati tidak 

terdapat keintegrasian RLLKP. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 115-117 

 
 

Hal. 115 

 
Hal. 119 

  3.7(3) 

3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

  - - Dapat dilihata pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran MTK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(3), 

TPMTK 3.7(4), TP MTK 3.7(5), TP MTK 

4.7(6), TP MTK 4.7(7), dan TP MTK 4.7(8) 

(siswa membuata garis untuk 

menghubungkan nilai pecahan dengan 

gambar yang sesuai dan melengkapi 

pernyataan dengan jawaban yang tepat 

berdasarkan gambar). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKp muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 116 

 
Hal. 120 

        

 
Hal. 116 

 

 
Hal. 122-123 

   3.1(9) 

3.1(12) 

4.1(13) 

 - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berkreasi 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran SBdP. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP SBdP 3.1(9) TP 

SBdP 3.1(12), dan TP SBdP 4.1(13) yaitu 

guru membimbing siswa dalam menggambar 

imajinasi, menjelaskan langkah-langkah 

menggambar imajinasi, dan siswa 

menyebutkan ciri-ciri gambar imajinasi. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran SBdP secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 116  

Hal. 123 

   3.1(9) 

3.1(12) 

 - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berdiskusi 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran SBdP. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP SBdP 3.1(9)dan  

TP SBdP 3.1(12) yaitu guru membimbing 

siswa dalam melakukan diskusi tentang ciri-

ciri dan langkah-langkah menggambar 

imajinasi. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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B.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7  Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan push ball dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar dan 

menangkap bola.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan push ball dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar dan 

menangkap bola. TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan kegiatan permainan push ball, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan kegiatan permainan push ball, siswa mampu menyajikan data teman berdasarkan karakteristik teman sekolah yang memiliki 

jenis kelamin berbeda.TP 4.3(4) 

5.  Dengan mencermati isi teks dongeng, siswa dapat memahami kata sapaan yang terdapat pada dongeng.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan mencermati isi teks dongeng, siswa dapat menuliskan kata sapaan yang terdapat pada dongeng.TP BI 4.9(6) 

 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 122-123 

 
Hal. 124 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

ditemukan keintgrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PJOK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) 

dan TP PJOK 4.7(1) yaitu guru membimbing 

siswa untuk mengamati Gambar Siti 

melakukan olahraga, guru memberikan 

pertanyaan untuk mengecek pemahaman 

siswa gerakan apa yang dilakukan Siti? Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 123 

 
Hal. 125 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mencoba 

ditemukan keintgrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PJOK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) 

dan TP PJOK 4.7(1) yaitu siswa melakukan 

gerakan melempar dan menangkap bola dan 

melakukan permainan Push Ball). Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran PJOK secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 123-124 

  

 

 
Hal. 126-128 

 4.3(3) 

4.3(4) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mencoba 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 4.3(3) 

dan TP PPKn 4.3(4) yaitu guru membagi 

siswa dalam beberapa kelompok putra dan 

putri, siswa mencari pasangannya laki-laki 

dengan laki-laki, perempuan dengan 

perempuan, siswa yang memiliki tinggi sama 

berpisah kelompok, satu di kelompok A 

satunya di kelompok B. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 124 

 

 
Hal. 130-131 

3.9(5) 

3.9(6) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran BI. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(5) dan TP BI 3.9(6) 

yaitu siswa menjawab peetanyaan-

pertanyaan sesuai kisah “ Kucing dan Tikus” 

terkait denga kata sapaan. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner. 
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B.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

  

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mencermati teks, siswa membaca dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik teman berdasarkan kegiatan di 

perpustakaan.TP PPKn 3.3(3) 

4.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu membuat daftar tentang kegiatan di perpustakaan.TP PPKn 3.3(4) 

5.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret dengan tepat.TP MTK 4.7(9) 

 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 131 

 

 

 
Hal. 133-135 

3.8(2)     - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran.. RLLKP tersebut 

hanya memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(2) siswa 

mencari tahu tentang cerita binatang dengan 

mencermati teks dongeng “Kupu-Kupu Berhati 

Mulia”. Ini berarti tidak ditemukan keintegrasian 

RLLKP pada muatan pelajaran BI. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 131 

 

 
Hal. 135 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Membaca 

ditemukan keintegrasian rancangan langkh-langkah 

kegiatan pembelajaran muatan pelajaran BI. 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian TP BI 

3.8(1) dan TP BI 3.8(2) yaitu guru membimbing 

siswa membaca teks dongeng dengan intonasi yang 

tepat. Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran BI secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 131 

 

 
Hal. 135-136 

3.8(2)     - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. RLLKP tersebut 

hanya memfasilitasi pencapai TP BI 3.8(2) siswa 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang erkaitan 

dengan isi dongeng. Ini berrati tidak terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 132 

 

 
Hal. 137-138 

 3.3(3) 

3.3(4) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih ditemukan 

keintegrasian rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran PPKn. RLLKP 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(3) 

dan TP PPKn 3.3.(4) yaitu guru membimbing siswa 

mengisi tabel dan siswa mencari informasi kepada 

teman, masing-masing mewwancarai temannya 

tentang kegiatan kesuskaan di perpustakaan. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran PPKn secara intradisipliner. 

 
Hal. 132 

 
 

  3.7(5) 

3.7(6) 

3.7(7) 

4.7(8) 

4.7(9) 

4.7(10) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih ditemukan 

keintegrasian rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran MTK. RLLKP 

tersebut memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(5), 

TP MTK 3.7(6), TP MTK 3.7(7), TPMTK 4.7(8), 

TP MTK 4.7(9), dan TP MTK 4.7(10) yaitu siswa 

menuliskan pecahan pada masing-masing soal. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran MTK secara intradisipliner. 

 

 

 

 
Hal. 139-140 
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B.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3  Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar kegiatan bermain di halaman, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di tempat 

bermain.TP PPKn 3.3(1) 

2.  Dengan mengamati gambar, siswa menemukan menemukan permainan kesukaan teman di sekolah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan mengamati gambar dan wawancara, siswa membuat daftar hasil pengamatan jenis-jenis keberagaman teman di sekolah.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati dan membaca teks dongeng, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 4.9(5) 

6.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 ,
 

 
) sebagai bagian dari keseluruhan 

dengan tepat.TP MTK 3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
)  ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(9) 

 

Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/   

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 139  

Hal. 141 

 3.3(2) 

4.3(2) 

   - - Dapat dilihata pada RLLKP Ayo Mengamati 

ditemukan meintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(2) 

dan TP PPKn 4.3(2) yaitu siswa diminta 

menulis pertanyaan, kemudian secara 

bergantian mengajukan pertanyaan. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran PPKn secara intradisipliner. 

 
Hal. 139 

 
Hal. 142 

 3.3(2) 

4.3(2) 

   - - Dapat dilihata pada RLLKP Ayo Mencoba 

ditemukan meintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(2) 

dan TP PPKn 4.3(2) yaitu siswa melakukan 

permainan ular tangga. Ini berarti terdapat 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/   

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner. 

 
Hal. 139  

 

 
Hal. 142-144 

 3.3(2) 

4.3(2) 

   - - Dapat dilihata pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan meintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(2) 

dan TP PPKn 4.3(2) yaitu siswa mencari tahu 

tentang permainan kesukaan dan guru 

membimbing siswa untuk mengisi tabel 

permainan kesukaan teman-teman di kelas. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran PPKn secara intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/   

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.139 

 

 

 
Hal. 145-146 

3.9(4) 

4.9(5) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Membaca 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran BI. RLLKP tersebut memfailitasi 

pencapaian TP BI 3.9(4) Dan TP BI 4.9(5) 

yaitu siswa membaca dongeng “Semut dan 

Belalang”. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 140 

 
Hal. 146 

3.9(4) 

4.9(5) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih  

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran BI. RLLKP tersebut memfailitasi 

pencapaian TP BI 3.9(4) Dan TP BI 4.9(5) 

yaitu siswa menuliskan kalimat dan kata 

sapaan pada kalimat tersebut. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran BI secara intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/   

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 141 

 

 
Hal. 148-149 

  3.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

4.7(9) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran MTK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapai TP MTK 3.7(6), TP 

MTK 4.7(7), TP MTK 4.7(8), dan TP MTK 

4.7(9). Siawa mengerjakan latihan soal 

dengan cara mewarnai gambar untuk 

menunjukkan pecahan. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 

 

 

 

 

 
Hal. 149-150 
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B.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan bola estafet di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar 

dan menangkap bola di air.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan bola estafet di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar 

dan menangkap bola di air.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami karakteristik teman sekolah berdasarkan 

agama.TP PPKn 3.3(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menentukan sikap terhadap teman sekolah yang berbeda 

agama.TP PPKn 3.3(4) 

5.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(6) 

 

Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 

 
Hal. 147-148 

 
Hal. 151 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PJOK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan 

TP PJOK 4.7(2) yaitu siswa mengamati 

masing-masing erakan yang dilakukan. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran PJOK secara intradisipliner. 

 
Hal. 148 

 
Hal. 152 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mencoba  

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PJOK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan 

TP PJOK 4.7(2) yaitu guru membimbing siswa 

melakukan gerakan melempar dan menagkap 

bola di air secara berpasangan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran PJOK secara intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 
Hal. 149  

Hal. 153 

 3.3(3) 

3.3(4) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berdiskusi 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKp tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP PPKn 3.3(3) dan TP PPKn 

3.3(4) yaitu guru membimbing siswa 

berdiskusi menemukan siskap terhadap teman 

yang berbeda agama. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatanpelajaran PPKn 

secara intradisipliner. 

 
Hal. 149 

 
Hal. 154 

3.9(5) 

3.9(6) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran BI. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(5) dan TP BI 3.9(6) 

yaitu guru membimbing siswa untuk 

menuliskan kalimat perbincangan antara dokter 

kecil dan Siti. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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B.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9 Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

SBdP 

3.1  Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

4.1  Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan melakukan kegiatan bermain di halaman rumah, siswa mampu memahami kebersamaan di tempat bermain.TP  

2.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam percakapan dalam 

bahasa tulis.TP BI 3.9(2) 

3.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat.TP BI 4.9(3) 

4.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
    ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 
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8.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(9) 

10.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dengan bahan 

alami.TP SBdP 3.1(10) 

11.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung 

imajinatif.TP SBdP 3.1(11) 

 

Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 157 

 

 

3.9(2) 

4.9(2) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis 

ditemukan keintegarasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajara 

BI. RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian 

TP BI 3.9(2) dan TP BI 4.9(3) yaitu siswa 

membuat kalimat yang memuat kata sapaan 

yang telah ditentukan. Ini berati terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner. 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 158-159 

 
Hal. 157 

 

 
Hal. 160-161 

  3.7(4) 

3.7(5) 

3.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

4.7(9) 

 

 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

MTK. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(4), TP MTK 3.7(5), TP 

MTK 3.7(6), TP MTK 4.7(7), TP MTK 4.7(8), 

dan TP MTK 4.7(9) yaitu guru membimbing 

siswa menetukan nilai pecahan berdasarkan 

banyak gambar, dan siswa memasangkan 

pecahan dengan gambar yang sesuai. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 157 

 
Hal. 161 
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Kegiatan 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 158 

 
Hal. 163 

   3.1(11) 

3.1(12) 

3.1(13) 

 - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berkreasi 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

SBdP. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP SBdP 3.1(11), TP SBdP 3.1(12), 

dan TP SBdP 3.1(13) yaitu guru menjelaskan 

bahan-bahan yang digunakan untuk membuatan 

taptung, guru menjelaskan langkah-langkah 

membuat patung. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran SBdP 

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

Tema Kebersamaan  Subtema 4 Kebersamaan di Tempat Wisata 

 

 

Kata Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  :  Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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-LangkahKegiatan Pembelajaran 

RP :  Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikaphidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai 

bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 dongeng, siswa mampu memahami sikap hidup rukun. TP BI 3.8(1). 

2.  Dengan membaca teks dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(8) 
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9.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alam.TP SBdP 

3.4(9) 

10. Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan alam dan alat untuk 

membuat karya hiasan.TP SBdP 3.4(10) 

11.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan 

bahanalam.TP SBdP 3.4(11) 

12.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan alam.TP SBdP 4.4(12) 
 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 168 

 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - √ Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran BI dengan sikap 

sosial (KI 2). RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapian TP BI 3.8(1) siswa mengamati gambar 

dan TP BI 3.8(2) siswa mencermati teks bacaan 

Asal Usul Kota Surabaya. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial percaya diri 

sudah dimuat langsung dalam TP. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 166-169 

 
Hal. 168 

 
Hal. 170 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - √ Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Membaca 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

BI dengan sikap sosial (KI2). RLLKP tersebut 

menfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(1) dan TP BI 

3.8(2) siswa membaca teks dongeng “Asal Usul 

Kota Surabaya” dengan benar setelah guru 

memberikan contoh. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial percaya diri 

sudah dimuat langsung dalam TP. 



 
 

248 
 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 169 

 

 
Hal. 170-171 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - √ Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran BI dengan sikap 

sosial (KI 2). RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.8(1) dan TP BI 3.8(2) siswa 

menjawab soal-soal yang berkaitan dengan isi 

dongeng “Asal Usul Kota Surabaya”. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

BI secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah dimuat langsung dalam TP. 

 
Hal. 169 

 
Hal. 172 

  3.7(3) 

3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan pelajaran 

MTK. RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian 

TP MTK 3.7(3), TP MTK 3.7(4), TP MTK 3.7(5), 

TP MTK 4.7(6), TP MTK 4.7(7) dan TP MTK 

4.7(8) siswa menjawab soal dan menuliskan 

pecahan berdasarkan gambar. Ini bererti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 169 

 

 
Hal. 173-174 

   3.4(10) 

3.4(11) 

4.4(12) 

 - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berkreasi 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran SBdP. RLLKP 

tersebut memfasilitasi pencapaian SBdP 3.4(10)  

siswa menyiapkan alat dan bahan, TP SBdP 

3.4(11), dan TP SBdP 4.4(12) siswa membuat 

kreasi buaya dari tanah liat sesuai dengan 

langkah-langkah pembuatan karya tiga dimensi. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran SBdP secara intradisipliner. 

 

 

B.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 
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4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan kipas angin dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan dan 

berlari di air. TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan kipas angin dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan berjalan dan 

berlari di air. TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan mencari data, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 

3.3(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan hasil data, siswa mampu menyajikan data karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 4.3(4) 

5.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dialog.TP BI 3.9(5) 

6.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan bahasa lisan.TP BI 

3.9(6) 

7.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan bahasa tulis.TP BI 

3.9(7) 

8.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu melengkapi kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar.TP BI 3.9(8) 

9.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(9) 

10.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(10) 

11.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur menggunakan gerak berjalan dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(11) 

12.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur menggunakan gerak berlari dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(12) 
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13.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur menggunakan gerak berjalan dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(13) 

14.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur menggunakan gerak berlari dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 176 

 

 
Hal. 175-176 

    3.7(1) 

 

- - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

tidak ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pekajaran PJOK. RLLKP tersebut 

mefasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) guru 

membimbing siswa untuk mengamati gambar 

Siti melakukan permaianan kipas angin di 

air.Ini berarti tidak terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran PJOK. 

 
Hal. 176 

 
Hal. 176 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mencoba 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatn 

pelajaran PJOK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) 

dan TP PJOK 4.7(2) guru membimbing siswa 

melakukan gerakan berjalan dan berlari di air. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran PJOK secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 176-177 

 

. 

Hal. 176-178 

 3.3(3) 

4.3(4) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(3) 

siswa mencari informasi tentang tempat 

wisata kesukaan teman-teman, dan TP PPKn 

4.3(4) siswa membuat daftar tempat wisata 

yang disukai. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 177-178 

 

 

3.9(5) 

3.9(6) 

3.9(7) 

3.9(8) 

3.9(9) 

3.9(10) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran BI. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(5), TP BI 3.9(6), TP BI 

3.9(7), TP BI 3.9(8), TP BI 3.9(9), dan TP BI 

3.9(10) siswa melengkapi kalimat dengan 

kata-kata yang tersedia pada petak di bawah. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran BI secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal. 179-180 
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B.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah.  

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

.Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari 

keseluruhan.TP MTK 3.7(1) 

2.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari 

keseluruhan.TP MTK 3.7(2) 

3.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian 

dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 
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4.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(4) 

5.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-

masing teman sekolah.TP PPKn 3.3(7) 

8.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu membuat daftar hasil pengamatan tentang 

jenisjenis keberagaman karakteristik individu teman sekolah.TP PPKn 4.3(8) 

9.  Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng yang didengar.TP BI 3.9(8) 

10.  Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan.TP BI 4.9(10) 

11.  Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa menuliskan kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar.TP BI 3.9(11) 

12.  Dengan menyusun kalimat, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(12) 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 184 

 

 
Hal. 181-182 

 3.3(7) 

4.3(8) 

3.7(1) 

3.7(2) 

3.7(3) 

 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn dan MTK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(7), 

TP PPKn 4.3(8), TP MTK 3.7(1), TP MTK 

3.7(2), dan TP MTK 3.7(3) siswa mengamati 

gambar dan teks bacaan Berkunjung Ke 

Kebun Binatang. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

PPKn dan MTK secara multidisipliner. 

 

 
Hal. 184-185 

 

  3.7(1) 

3.7(2) 

3.7(3) 

4.7(4) 

4.7(5) 

4.7(6) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran MTK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(1), TP 

MTK 3.7(2), TP MTK 3.7(3) siswa 

mengamati gambar dan teks bacaan guna 

memahami konsep pecahan, TP MTK 4.7(4), 

TP MTK 4.7(5), dan TP MTK 4.7(6) siswa 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 183-184 

membagi wortel sesuai pecahan setengah, 

sepertiga dan sepreempat. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 

 
Hal. 185 

 

 
Hal.184-185 

 3.3(7) 

4.3(8) 

   - - Dapat dilihata pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(7) 

siswa mencari informasi tentang kesukaan 

teman berkunjung ke kebun binatang, dan TP 

PPKN 4.3(8) siswa mengelompokkan teman-

teman berdasarkan kesukaan berkunjung ke 

kebun binatang. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKp muatan pelajaran PPKn 

secara intra disipliner. 

 
Hal. 185 

 

3.9(9) 

4.9(10) 

3.9(11) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Membaca 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajan BI. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(9), TP BI 4.9(10) dan 

TP BI 3.9(11)siswa membaca teks dongeng 

“Persahabatan Gajah dengan Tikus”. Ini 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 
Hal.186-190 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran BI secara intradisispliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 186 

 
Hal. 191 

3.9(9) 

3.9(11) 

3.9(12) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran mauatan 

pelajaran BI. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(9), TP BI 4.9(10), TP 

BI 3.9(11), dan TP BI 3.9(12) siswa menulis 

kalimatyang memuat kata sapaan berdasarkan 

dongen “ Persahabatan Gajah dan Tikus”. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran BI secara intradisipliner. 
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B.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

  

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku/asal 

daerahnya.TP PPKn 3.3(1) 

2.  Dengan kegiatan diskusi, siswa mampu menentukan sikap terhadap keberagaman karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat dengan ejaan yang benar. TP BI 

3.9(3) 

4.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(5) 

6.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu membacakan kembali kata sapaan yang telah diperbaiki dengan bahasa yang 

santun.TP Bi 4.9(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(9) 

10.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(10) 

11.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(11) 

12.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 192 

 
Hal. 192 

3.9(3) 

3.9(4) 

3.9(5) 

 

3.3(1)    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Mengamati 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran BI dan PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.9(3), TP 

BI 3.9(4), TP BI 3.9(5), dan TP PPKn 3.3(1) 

guru membimbing siswa untuk mengamati 

gambar kegiatan Siti menyapa pengunjung 

Kebun binatang dengan santun. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran BI dan PPKn secara 

multidisipliner. 

 
Hal. 192  

Hal. 193 

3.9(3) 

3.9(4) 

3.9(5) 

4.9(6) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Membaca 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran mauatan 

pelajaran BI. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(3), TP BI 3.9(4), TP 

BI 3.9(5), dan TP BI 4.9(6) guru menunjuk 

siswa satu persatu membaca teks bacaan.Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran BI secara intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 192 

 
Hal. 193 

 3.3(1)    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

tidak ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(1) 

guru membimbing siswa untuk 

memasangkan nama kota/daerah dengan 

suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Ini 

berarti tidak terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pembelelajaran PPKn. 

 
Hal. 193 

 

 
Hal. 194 

 3.3(2)    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berdiskusi 

tidak ditemukan keintegrasian rancangan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

muatan pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(2) 

siswa mendiskusikan sikap terhadap teman 

yang berbeda suku /asal daerahnya.. Ini 

berarti tidak terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pembelelajaran PPKn. 

 
Hal. 193 

  

3.9(3) 

3.9(4) 

3.9(5) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran mauatan 

pelajaran BI. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(3), TP BI 3.9(4), dan 

TP BI 3.9(5) guru membimbing siswa 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 194-195 

membuat kalimat yang mengandung kata 

sapaan yang telah ditentukan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran BI secara intradisipliner. 

 
Hal. 193-194 

 

 
Hal. 197-198 

 

  3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

4.7(10) 

4.7(11) 

4.7(12) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran MTK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(7), 

TP MTK 3.7(8), TP MTK 3.7(9), TP MTK 

4.7(10), TP MTK 4.7(11), dan TP MTK 

4.7(12)  siswa mengerjakan soal latihan 

menentukan pecahan yang sesuai dengan 

gambar. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 194 

 

 
Hal. 199-200 

  3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

4.7(10) 

4.7(11) 

4.7(12) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Berlatih 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran MTK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(7), 

TP MTK 3.7(8), TP MTK 3.7(9), TP MTK 

4.7(10), TP MTK 4.7(11), dan TP MTK 

4.7(12)  siswa mengerjakan soal latihan. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran MTK secara intradisipliner. 
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B.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7  Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan, siswa dapat menjelaskan prosedur melempar bola dalam bentuk permainan dan 

menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan, siswa dapat menjelaskan prosedur menangkap bola dalam bentuk permainan dan 

menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur melempar 

bola berjalan dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur 

menangkap bola dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(4) 
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5.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam percakapan.TP BI 3.9(5) 

6.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam percakapan dengan 

bahasa lisan.TP BI 3.9(6) 

7.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam percakapan secara lisan.TP BI 4.9(7) 

8.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam percakapan dengan ejaan yang 

benar.TP BI 3.9(8) 

9.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(9) 

10.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(10) 

11.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu membacakan kembali kata sapaan yang telah diperbaiki dengan 

bahasa yang santun.TP BI 4.9(11) 

12.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 

3.3(12) 

13.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman 

karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 4.9(13) 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 
Hal. 201 

 
Hal. 201 

    3.7(1) 

3.7(2) 

4.7(3) 

4.7(4) 

- - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Mengamati 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PJOK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1), 

TP PJOK 3.7(2), TP PJOK 4.7(3) dan TP 

PJOK 4.7(4) siswa mengamati gambar 

kegiatan yang dilakukan Beni dan teman-

teman. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RLLKP muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 201 

 
Hal. 202 

    4.7(3) 

4.7(4) 

- - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Mencoba 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PJOK. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 4.7(3) 

dan TP PJOK 4.7(4) guru membimbing siswa 

melakukan gerakan lempar dan tangkap bola. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RLLKP 

muatan pelajaran PJOK secara intradisipliner. 

 
 

Hal. 202 

3.9(5) 

3.9(6) 

3.9(7) 

3.9(8) 

3.9(9) 

    - √ Dapat dilihat pada RLLKP Ayo Menulis 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran mauatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI 2). 

RLLKP tersebut memfasilitasi pencapaian TP 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 
Hal. 201-202 

 
Hal. 202-203 

3.9(10) 

4.9(11) 

BI 3.9(5), TP BI 3.9(6), TP BI 3.9(7), TP BI 

3.9(8), TP BI 3.9(10) dan TP BI 4.9(11) 

siswa menbuat kalimat dialog sederhana yang 

memuat kata sapaan. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

santun sudah dimuat langsung dalam TP. 

 
Hal. 202 

 
 

 
Hal.206-207 

 3.3(12) 

4.3(13) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Beraktivitas 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn  3.3(12) 

dan TP PPKn 4.3(13) siswa 

mengelompokkan teman berdasarkan tempat 

wisata kesukaan . Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner. 

 
Hal. 202 

 

 3.3(12) 

4.3(13) 

   - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo Beraktivitas 

ditemukan keintegrasian rancangan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran muatan 

pelajaran PPKn. RLLKP tersebut 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn  3.3(12) 

dan TP PPKn 4.3(13) siswa menjawab 

pertanyaan di buku siswa . Ini berarti terdapat 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 
Hal. 207-208 

 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner. 
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B.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.2  Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2  Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket dan menulis kembali dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng binatang yang 

menggambarkan sikap hidup rukun.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket dan menulis kembali dongeng, siswa mampu menceritakan kembali isi dongeng yang 

telah dibaca dengan bahasa yang santun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(6) 
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7.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan buatan.TP SBdP 

3.4(9) 

10.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan.TP 

SBdP 3.4(10) 

11.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat 

karya hiasan.TP SBdP 3.4(11) 

12. Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan 

buatan.TP SBdP 3.4(12) 

13.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan buatan.TP SBdP 4.4(13) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 208  

Hal. 209 

3.8(1) 

4.8(2) 

  3.4(9) 

3.4(10) 

3.4(11) 

3.4(12) 

4.4(13) 

 

 - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo 

Mengamati ditemukan keintegrasian 

rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran BI dan 

SBdP. RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.8(1) dan TP BI 

4.8(2)  siswa memahami teks bacaan 

Siti dan teman-temannya kegiatan 

membuat kreasi maket kebun binatang, 

TP SBdP 3.4(9), TP SBdP 3.4(10), TP 

SBdP 3.4(11), TP SBdP 3.4(12), dan 

TP SBdP 4.4(13) siswa memahami teks 

bacaan Siti dan teman-temannya 

kegiatan membuat kreasi maket kebun 

binatang . Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

BI dan SBdP secara multidisipliner. 

 
Hal. 208 

 
Hal. 210 

3.8(1) 

4.8(2) 

    - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo 

Menulis ditemukan keintegrasian 

rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran BI. 

RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.8(1) dan TP BI 

4.8(2) guru membimbing siswa 

menuliskan cerita dongeng yang pernah 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

di dengar. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RLLKP muatan pelajaran 

BI secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 209 

 

 
 

Hal. 211-212 

  3.7(3) 

3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo 

Berlatih ditemukan keintegrasian 

rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran MTK. 

RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(3), TP MTK 

3.7(4), TP MTK 3.7(5), TP MTK 

4.7(6), TP MTK 4.7(7), dan TP MTK 

4.7(8) guru membimbing siswa 

mengerjakan soal latihan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran MTK secara intradisipliner. 



 
 

276 
 

RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 209-210 

 

 
Hal.212-213 

  3.7(3) 

3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

  - - Dapat dilihat pada RLLKP Ayo 

Berlatih ditemukan keintegrasian 

rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran MTK. 

RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(3), TP MTK 

3.7(4), TP MTK 3.7(5), TP MTK 

4.7(6), TP MTK 4.7(7), dan TP MTK 

4.7(8) guru membimbing siswa 

mengerjakan soal latihan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RLLKP muatan 

pelajaran MTK secara intradisipliner. 

 
Hal. 210 

 

   3.4(9) 

3.4(10) 

3.4(11) 

3.4(12) 

4.4(13) 

 - - Dapat dilihat pada RLLKP  Ayo 

Berkreasi ditemukan keintegrasian 

rancangan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran muatan pelajaran SBdP. 

RLLKP tersebut memfasilitasi 

pencapaian TP SBdP 3.4(9), TP SBdP 

3.4(10), TP SBdP 3.4(11), TP SBdP 

3.4(12), dan TP SBdP 4.4(13) siswa 

mempraktikan teks langkah-langkah 

membuat maket kebun binatang . Ini 

berarti terdapat keintegrasian RLLKP 
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RLLKP 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 213-215 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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Lampiran 3. 

  

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

Tema Kebersamaan Subtema 1 Kebersamaan di Rumah 

 

Kata Kunci :  
TP : Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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 pembelajaran 

RP :  Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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C.Keintegrasian Rancangan Penilaian 

C.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri.TP BI 

3.8(1) 

2.  Dengan  menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan dengan percaya diri.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan secara cermat.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan pecahan secara cermat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat.TP SBdP 3.2(7) 

8.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri.TP SBdP 4.2(8) 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 10-11 

 

 
  

Hal. 7 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

 

 

 

     √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian  rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI 2). 

Instrument penilaian (buku siswa) berupa tes 

tulis (pertanyaan) tentang isi dongeng 

sedangkan pedoman penilaian (buku guru) 

berupa rekap skor siswa yang akan diperoleh 

setelah menjawab pertanyaan yang digunakan 

untuk mengkur pencapaian TP BI 3.8(1), TP 

BI 3.8(2), dan TP BI 3(8). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial percaya diri 

sudah dimuat  langsung dalam TP.  

 

 

  3.7(4) 

3.7(5) 

3.7(6) 

  - √  Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK dengan sikap sosial (KI 2). 

Instrumen penilaian (buku siswa)  dan  

instrumen (buku guru) digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP MTK 3.7(4), TP 

MTK 3.7(5), dan TP MTK 3.7(6) menjelaskan 

konsep pecahan. Sehingga dapat disimpulkan  

terdapat keintegrasian RP muatan MTK secara 

intradisipliner; untuk siskap sosial percaya diri 

sudah dimuat langsung dalam TP. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 10-11 

 

 

 
Hal. 9-11 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
 

Hal. 11 

 

 
Hal. 12-13  

   3.2(7) 

4.2(8) 

 - √  Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan pnilaian muatan 

pelajaran SBdP dengan siskap sosial (KI2). 

Instrumen penilaian (buku siswa) berupa tes 

tulis (pertanyaan) tentang membandingkan dua 

bunyi yang ada di sekitar kita dan instrumen 

penilaian (buku guru) berupa rekap skor siswa 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

TP SBdP 3.2(7) dan TP SBdP 4.2(8). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat keintegrasia RP 

muatan pelajaran SBdP secara intradisipliner; 

untuk sikap sosial percaya diri sudah dimuat 

langsung dalam TP. 
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C.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 
. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mencermati gambar permainan “Menjaring Ikan” dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan  

di air dengan percaya diri.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan “Menjaring Ikan” dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan berjalan 

di air dengan cermat.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan membaca dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng dengan cermat.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami sikap kebersamaan dengan teman.TP PPKn  2.3(4) 

5.  Dengan mendaftar siswa yang tampil membaca dongeng, siswa dapat memahami karakteristik teman dengan jujur.TP PPKn 3.3(5) 

6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis karakteristik siswa.TPKn 4.3(6) 
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7.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami perbedaan karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 3.3(7) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 20 

 
Hal. 16 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- √  Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangang penilaiaan 

muatan pelajaran PJOK dengan sikap 

sosial (KI2). Instrumen penialain (buku 

siswa) dan instrumen penilaian (uku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2)  tentang 

berjalan di air. Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 

PJOK secara intradisipliner; untuk  sikap 

sosial percya diri sudah dimuat muat dalam 

TP. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 19-20 

 
Hal. 19 

 

 

 

 
 

 

Hal. 17 

 

3.8(3)     - √ Berdasarkan hasil  analisis tidak 

ditemuakan keintegrasian rancangan 

penilaian muatan pelajaran BI. Instrumen 

penilaian (buku siswa) dan instrumen 

penilaian (buku guru) digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP BI 3.8(3) tentang 

isi dongeng. Sehingga dapat disimpulkan 

tidak terdapat keintegrasian RP muatan 

pelajaran BI; untuk siskap sosial percaya 

diri suadah dimuat langsung dalam TP. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 20 

 

 
Hal. 19 

 4.3(6)    - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemuak 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengkur TP PPKn 4.3(6) 

tentang mengelompokkan jenis 

karakteristik siswa.Sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat keintegrasian 

RP muatan pelajaran PPKn. 
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C.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3 Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah.  

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mengamati gambar kegiatan silaturahmi di rumah Siti, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di 

rumah.TP PPKn 2.3 (1) 

2.  Dengan mengisi tabel warna kesukaan, siswa dapat membedakan warna kesukaan dengan cermat.TP PPKn  3.3(2) 

3.  Dengan kegiatan pengamatan, siswa dapat membuat dafar hasil pengamatan tentang warna kesukaan siswa dengan cermat.TP PPKn  

4.3(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan sikap terhadap teman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jujur.TP PPKn 

3.3( 4) 

5.  Dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat menemukan isi dongeng.TP BI 3.8(5) 

6.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa dapat menemukan konsep pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan melakukan kegiatan Ayo Berlatih, siswa dapat menentukan pecahan. TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan konsep pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(9) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

 
 

 3.3(2) 

4.3(3) 

 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

PPKn 3.3(20 dan TP PPKn 4.3(3) membuat 

daftar hasil pengamatan tentang warna 

kseukaan siswa. Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.  

 
 

Hal. 

 

 

 
 

3.8(5)     - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku siswa) 

dan Instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP BI 

3.8(5) menemukan isi dongeng.Sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran BI. 



 
 

290 
 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.  

 

Hal.  

 
 

  3.7(6) 

3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

 

  - - Berdasarkan hasil analisi ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur prncapaian TP 

MTK 3.7(6), TP MTK 3.7(7), TP MTK 3.7(8), 

dan TP MTK 3.7(9) tentang menyatakan 

pecahan. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Hal.  

 

Hal. 

keintegrasian RP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 
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C.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah.  

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar kegiatan di rumah Siti, siswa mengetahui kegiatan keagamaan Siti di rumah. TP PPKn3.3(1) 

2.  Dengan kegiatan Ayo Beraktivitas,siswa mampu memahami keberagaman karakteristik siswa sesuai kegiatan keagamaannya di 

rumah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan menyebut kegiatan masing-masing siswa, siswa memahami perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing di rumah.TP PPKn 

3.3(3) 

4.  Dengan diskusi, siswa bersikap positif terhadap perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing siswa dengan jujur.TP PPKn 3.3(4)) 

5.  Dengan mengamati dan membaca dongeng, siswa menulis kembali dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(5) 

6.  Dengan mengamati gambar kue, siswa dapat menyebutkan nilai pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati contoh dan uraian gambar pecahan, siswa dapat mengerjakan latihan pecahan dengan percaya diri.TP MTK 4.7(7) 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 37 

 

 

 

 

 
 

Hal. 38 

4.8(5)     - √ Berdasarkan hasil analisis tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan 

penilaian muatan pelajaran BI. 

Instrumen peniliaian (buku siswa) 

dan instrumen peniliaian (buku gur) 

digunakan untuk mengukur 

prncapaian TP BI 4.8(5) menulis 

kembali dongeng “ Kecerdikan 

Membawa Kebaikan”. Sehingga 

dapat disimpulkan tidak terdapat 

keinetgrasian RP muatan pelajaran 

BI;  untuk  sikap sosial percaya diri 

sudah dimuat langsung dalam TP. 

 
Hal. 37 

 

 

 
Hal. 37 

 3.3(1) 

3.3(2) 

3.3(3) 

 

 

   - - Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keinetgrasian rancangan 

penilaian muatan pelajaran PPKn. 

Instrumen peniliaian (buku siswa) 

dan instrumen penilaian (buku 

guru) digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PPKn 3.3(1), TP 

PPKn 3.3(2), dan TP PPKn 3.3(3) 

tentang kegiatan keagamaan sisti 

dan teman-temannya dirumah. 

Sehingga dapat disimpulkan 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

terdapat keintegrasian RP muatan 

pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 37 

 

 

 
Hal. 40 

  3.7(6)   - - Berdasarkan hasil analisis tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan 

penilaian muatan pelajaran MTK. 

Instrumen penilaian (buku siswa) 

dan instrumen penilaian (buku 

guru) digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP MTK 3.7(6) 

mendiskusikan potongan martabak 

yang disajikan bisa dikatankan 

sebagai pecahan seperempat. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak 

terdapat keintegrasian RP muatan 

pelajaran MTK.  

 
Hal. 37 

 

  4.7(6) 

3.7(7) 

  - √ Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan keintegrasian rancangan 

penilaian muatan pelajaran MTK 

dengan sikap soaial (KI2). 

Instrumen penilaian (buku siswa) 

dan instrumen penilaian (buku 

guru) digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP MTK 4.7(6) dan TP 

MTK 3.7(7) mentukan pecahan 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.41-42 

seperempat. Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasaian 

RP muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah dimuat langsung 

dalam TP. 
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C.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 
1.  Dengan mencermati gambar berlari di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berlari di air dengan 

percaya diri.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan kucing dan tikus di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

berlari di air dengan percaya diri.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan percaya diri.TP BI 

3.8(4) 

5.  Dengan mengisi tabel kegemaran, siswa dapat menentukan kegiatan yang digemari semua siswa dengan jujur.TP PPKn 3.3(5) 
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6.  Dengan membaca data, siswa dapat membuat daftar tentang kegiatan yang digemari dengan cermat.TP PPKn 4.3(6) 

7.  Dengan diskusi, siswa dapat menentukan sikap positif terhadap teman yang memiliki kegemaran berbeda.TP PPKn  4.3(7) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
 

 

 
 

Hal. 44-45 

 

 

 
 

Hal. 49 

 4.3(7)    - - Berdasarkan hasil analisis tidak 

ditemukankeintegrasian  rancangan 

penilaian muatan pelajaran PPKn. 

Instrumen penilaian (buku siswa) 

dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PPKn 4.3(7) 

mendiskusikan sikap terhadap teman 

yang memiliki kegiatan yang 

digemari berbeda. Sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat 

keingrasian RP muatan pelajaran 

PPKn.  
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 45 

 
 

Hal. 44 

 

 

    4.7(2) - √ Berdasarkan hasil  analisis tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan 

penilaian muatan pelajaran PJOK. 

Instrumen penilaian  (buku siswa) 

dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PJOK 4.7(2) 

melakukan gerakan berlari di air. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak 

terdapat keintegrasian RP; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah 

dimuat langsung dalam TP. 
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C.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.2  Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2  Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mendengarkan dongeng, siswa mampu memahami isi dongeng dengan baik.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar dan mendengarkan dongeng, siswa dapat menentukan isi dongeng dengan tepat.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan menulis kembali dongeng, siswa memahami isi dongeng dengan benar.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan sikap terhadap sahabat atau teman.TP PPKn 2.3(4) 

5.  Dengan mengamati teks yang disajikan, siswa mampu memahami panjang dan pendek bunyi.TP SBdP 3.2(5) 

6.  Dengan mengamati teks dan penjelasan guru, siswa mampu memainkan bunyi birama dua.TP SBdP 4.2(6) 

7.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(9) 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 54 

 
 

 

Hal. 50 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku siswa) 

dan instrumen penilaian (buku guru) digunakan 

untuk mengukur pecapaian TP BI 3.8(1), TP BI 

3.8(2), dan TP BI 3.8(3) memahami isi dongeng. 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI secara 

intra disipliner.  

 
Hal. 54 

 

 
Hal.56-57 

  3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

MTK 3.7(7), TP MTK 3.7(8), dan TP MTK 

3.7(9) menetukan pecahan stengah, espertiga 

dan seperempat. Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 55-56 

 
 

Hal. 55 

   3.2(5) 

4.2(6) 

 - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran SBdP. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

SBdP 3.2(5) dan TP SBdP 4.2(6) menyanyikan 

lagu “Ayamku’. Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 

SBdP secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 51 

3.8(3)     - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemuakan 

keintgrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku siswa) 

dan instrumen penilaian (buku guru) digunakan 

untuk mengkur pencapaian TP BI 3.8(1) 

menulis kembali dongeng “ Sang Kancil dan 

Cicak Badung”. Shingga dapayt disimpilkan 

tidak terdapat keintgrasian RP muatan pelajaran 

BI. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 56-57 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Kebersamaan Subtema 2 Kebersamaan di Sekolah 

 

Kata-Kata  Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  :  Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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 pembelajaran 

RP :  Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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C. Keintegrasian Rancangan Penilaian (RP) 

C.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan 
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

SBdP 

3.3  Mengenal gerak keseharian dan alam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 
 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mendengarkan dan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan jujur.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa mampu menemukan isi dongeng dengan percaya diri.(TP BI 3.8.3) 

4.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat memahami pecahan merupakan bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan setengah dengan tepat.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan sepertiga dengan tepat.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan seperempat dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(9) 
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10. Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(10) 

11.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kaki dengan percaya diri.(TP SBdP 

3.3(11) 

12.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengoordinasi gerak dengan percaya diri.(TP SBdP 4.3(12) 

13.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak kepala dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(13) 

14.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak tangan dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(14) 

15.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak kaki dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(15) 

16.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan koordinasi gerak dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(16) 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 69 

 
Hal. 62 

3.8(1) 

 3.8(2) 

 3.8(3) 

    - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian  rancangan penilaian 

muatan pelajaran BI dengan sikap 

sosial (KI 2). Instrumen penilaian 

(buku siswa) berupa tes tulis 

(pertanyaan) tentang isi dongeng 

sedangkan rubrik penilaian (buku guru) 

memuat aspek-aspek yang harus 

dicapai siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP BI 3.8(1), TP 

BI 3.8(2) dan TP BI 3.8(3).  Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner; untuk sikap 

sosial jujur dan  percaya diri  sudah 

dimuat langsung dalam TP. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 69 

 

 

 
Hal. 65-67 

  3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

 

 

 

 

    Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian. 

Instrumen penilaian (buku siswa) 

berupa tes tulis (pertanyaan) tentang 

pecahan 
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
  sedangkan rubrik 

penilaian (buku guru) memuat skor 

yang akan  dicapai siswa setelah 

menjawab pertanyaan. Instrumen 

Penilaian ini memfasilitasi  penilaian  

TP yaitu TP MTK 3.7(4), TP MTK 

3.7(5), TP MTK 4.7(6), TP MTK 

4.7(7) dan TP MTK 4.7(8). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat  

keintegrasian rancangan penilaian 

secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 69-70 

     3.3(9) 

3.3(10) 

3.3(11) 

 - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran SBdP dengan sikap 

sosial (KI 2). Pedoman  penilaian( 

buku guru)  memuat aspek-aspek yang 

harus dikuasai siswa dalam gerak dasar 

tari kijang, dan memfasilitasi penilaian 

TP SBdP 3.3(9) mengidentifikasi arah 

gerak kepala, TP SBdP 3.3(10) 

mengidentifikasi arah gerak tangan, 

dan TP SBdP 3.3(11)  mengidentifikasi 

arah gerak kaki. Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian 

rancangan penilaian muatan pelajaran 

SBdP secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah dimuat 

langsung dalam TP. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 71 

  3.8(1) 

 

    - √ Berdasarkan hasil analisis  ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran BI dengan sikap 

sosial (KI 2) pedoman penilaian  ini 

hanya memfasilitasi penilaian satu TP 

yaitu TP BI 3.8(1)            memahami 

isi  dongeng dalam muatan pelajaran 

Bahasa Indonesia; untuk sikap sosial 

jujur  sudah dimuat langsung dalam 

TP. 

 
Hal. 71 

    4.3(12)  

4.3(13) 

4.3(14)  

4.3(15)  

4.3(16) 

 - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran SBdPdengan sikap 

sosial (KI 2) pedoman  penilaian (buku 

guru) memuat aspek-aspek yang harus 

dilakukan siswa terkait gerakan dasar 

tari kijang,  pedoman penilaian ini 

menilai TP SBdP 4.3(12) 

(mengoordinasi gerak), TP SBdP 

4.3(13)  melakukan gerak kepala 

dengan iringan, TP SBdP 4.3(14) 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

melakukan gerak tangan dengan 

iringan, TP SBdP 4.3(15)  melakukan 

gerak kaki dengan iringan, dan TP 

SBdP 4.3(16) melakukan koordinasi 

gerak dengan iringan. Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat  keintegrasian 

rancangan penilaianmuatan pelajaran 

SBdP secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah dimuat 

langsung dalam TP. 
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C.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan 

memutar TP PJOK 3.7(1). 

2.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan 

menekuk.TP PJOK 3.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

memutar.TP PJOK 4.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

menekuk.TP PJOK 4.7(4) 
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5.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah.TP.PPKn 3.3(5) 

6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah.TP PPKN 4.3(6) 

7.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami isi teks dongeng.TP BI 3.8(7) 

8.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan sehari-hari.TP BI 3.8(8) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.77 

 

    3.7(1) 

3.7(2) 

4.7(3) 

4.7(4) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran PJOK. Instrumen (buku 

siswa) berupa kegiatan menekuk dan 

memutar di dalam air, sedangkan 

instumen penilaian (buku gru) berupa tes 

tertulis bagimana melakukan gerakan 

meenkuk dan memutar di dalam air 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

TP PJOK 3.7(1), TP PJOK 3.7(2), TP 

PJOK 4.7(3), dan TP PJOK 4.7(4). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran PJOK 

secara intradisipliner.  
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 77 

 

 
Hal. 71-72 

 3.3(5) 

4.3(6) 
   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran PKKn. Instrumen (buku 

siswa) berupa tabel kelompok yang diisi 

siswa berdasarkan jenis kelamin tentang  

penilaian (buku guru) tabel skor hasil 

kegiatan siswa mengelompokkan siswa 

berdasarkan karaktersistik individu 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

TP PPKn 3.3(5), dan TP PKKn, 4.3(6). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP  muatan pelajaran 

PKKn secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 77 

 
Hal. 75 

3.8(7) 

4.8(8) 
    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran BI. Instrumen (buku 

siswa) berupa kegiatan membaca teks 

dengan lafal dan intonasi dengan jelas,  

penilaian (buku guru) tabel skor hasil 

kegiatan membaca digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP BI 3.8(7), dan 

TP BI 4.8(8). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 78 

     4.7(3) 

4.7(4) 
- 

 
 

- Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran PJOK. Rubrik  

penilaian (buku guru) lembar pengamatan 

kegiatan bertanya tentang gambar 

permaianan Pinguin dan Ikan digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP TP 

PJOK 4.7(3) dan TP PJOK 4.7(4). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran PJOK 

secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 78 

 

    4.7(3) 

4.7(4) 
- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran PJOK. Rubrik  

penilaian (buku guru) aspek-aspek yang 

harus capai siswa dalam melakukan 

gerakan menekuk dan memutar 

digunakan untuk mengukur 

pencapaianTP PJOK 4.7(3) dan TP PJOK 

4.7(4). Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan 

pelajaran PJOK secara intradisipliner. 

 
Hal. 79 

 
Dongeng yang 

berjudul  

Kiki dan Kiku 

 

Hal. 75 

3.8(7) 

4..8(8) 
     √ Berdasarkan hasil analisis terdapat 

keintegrasian rancangan penilaianmuatan 

pelajatran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan membaca 

dongeng yang berjudul Kiki dan Kiku, 

pedoman penilaian (buku guru)berupa 

aspek-aspek yang harus dicai siswa 

dalam kegiatan membaca ini digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP BI 3.8(7) 

dan TP BI 4.8(8). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner; untuk sikap percaya diri 

termuat langsung dalam rubrik penilaian.  
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 79 

 

3.8(7) 

4.8(8) 

3.3(5) 

4.3(6) 
   - -  Berdasarkan hasil analisis terdapat 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran BI dengan PPKn. 

Instrumen penilaian (buku siswa) berupa 

kegiatan berdiskusi tentang sikap 

terhadap teman yang berlaina jenis 

kelamin dalam kegiatan berolahraga, 

serta sikap ayam ayam dalam dongeng 

Kiki dan Kiku, pedoman penilaian (buku 

guru) berupa aspek-aspek yang harus 

dicapai suswa dalam kegiatan berdiskusi, 

ini digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI 3.8(7), TP BI 4.8(8), 

TP PPkn 3,3(5) dan TP PPKn 4.3(6). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP secara multidispliner 

pada muatan pelajaran BI dengan muatan 

pelajaran PPKn. 
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C.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

  

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(1) 

2.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 4.9(2) 

3.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menulis kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(3) 

4.  Dengan kegiatan berlatih, siswa mengoreksi penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati gambar dan mencermati teks bacaan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan 

jenis kelamin.TP PPKn 4.3(5) 

6.  Dengan mencari informasi dengan teman, siswa mampu membuat daftar kelompok karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis 

kelamin.TP PPKn 3.3(6) 

7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan setengah.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan sepertiga.TP MTK 3.7(8) 
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9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan seperempat.TP MTK 3.7(9) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 85 

 
Hal. 79 

3.9(1) 

4.9(2) 

3.9(3) 

3.9(4) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku siswa) 

berupa tes tulis (daftar isian) tentaang kata 

sapaan, sedangkan pedoman penilaian (buku 

guru) berupa rekap skor yang diperoleh siswa 

untuk mengukur pencapaian TP BI 3.9(1), TP 

BI 4.9(2), TP BI 3.9(3), dan TP BI 3.9(4). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 85 

 

 

 4.3(5) 

3.3(6) 
   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa daftar isian tentang daftar piket 

berdasarkan jenis kelamin, sedangkan 

pedoman penilaian (buku guru) berupa rekap 

skor yang diperoleh siswa setelah mengisi 

daftar piket tersebut yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP PPKn 4.3(5) dan TP 

PPKn 3.3(6). Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 80-83 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 85 

 

 

 
Hal. 84-86 

  3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penialian muatn 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa testulis dalam bentuk 

menjodohkan gambar dengan pecahan yang 

sesuai, sedangkan pedoman penilaian (buku 

guru) berupa rekap skor yang diperoleh siswa 

setelah menjawab pertanyaan yang digunakan 

untuk menguku pencapaian TP MTK 3.7(7), 

TP MTK 3.7(8), dan TP MTK 3,7(9). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 
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C.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan bermain peran, siswa mampu menemukan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9(1) 

2.  Dengan bermain peran, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9( 2) 

3.  Dengan bermain peran, siswa mampu menuliskan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9(3) 

4.  Dengan bermain peran, siswa mampu menirukan kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(4) 

5.  Dengan bermain peran, siswa mampu mengoreksi kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(5) 

6.  Dengan bermain peran, siswa mampu membacakan kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(6) 

7.  Dengan berlatih, siswa mampu menggunakan kata sapaan dalam kalimat dengan benar.TP BI4.9(7) 

8.  Dengan kegiatan berkelompok, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku/asal daerahnya.TP 

PPKn 4.3(8) 
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9.  Dengan kegiatan berkelompok, siswa mampu membuat daftar kelompok yang heterogen berdasarkan suku/asal daerahnya.TP PPKn 

3.3(9) 

10.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(10) 

11.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(11) 

12.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(12) 

13.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajIkan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 4.7(13) 

14.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(14) 

15.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(15) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal.91 

 

 
 

3.9(1) 

3.9(2) 

3.9(3) 

4.9(5) 

4.9(7) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran BI. Instrumen 

penilaian (buku siswa) berupa tes tulis 

(kegiatan menulis) kalimat sederhana 

yang memuat kata sapaan, sedangkan 

pedoman penilaian (buku guru) 

memuat rekap skor siswa yang 

diperoleh setelah menulis kalimat yang 

memuat kata sapaan yang digunakn 

untuk mengukur pencapaian TP BI 

3.9(1), TP BI 3.9(2), TP BI 3.9(3), TP 

BI 4.9(5), dan TP BI 4.9(7). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

Hal.94-95 

 
Hal. 91 

 

 
Hal. 96-97 

 

 4.3(8) 

3.3(9) 
   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran PPKn. Instrumen 

penilaian (buku siswa) berupa tes tulis 

(kegiatan menulis) nama-nama sesuai 

daerah asalnya dan membuat daftar  

teman yang memiliki suku/daerah asal 

yang sama, sedangkan pedoman 

penilaian (buku guru) memuat rekap 

skor siswa yang diperoleh setelah 

mengelompokkan dan membuata 

daftar teman sesuai dengan suku/asal 

daerahnya yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP PPKn 4.3(8), 

dan TP PPKn 3.9(9). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 91 

 

 

 
 

Hal. 97-99 

  3.7(12) 

3.7(15) 
  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran MTK. Instrumen 

penilaian (buku siswa) berupa tes tulis 

(kegiatan mencentang dan 

menjodohkan)pecahan dengan gambar 

yang sesuai, sedangkan pedoman 

penilaian (buku guru) memuat rekap 

skor siswa yang diperoleh setelah 

mejodohkan pecahan dengan gambar 

yang sesuai  yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP MTK 

3.7(12) dan TP PPKn 3.7(15). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner. 



 
 

326 
 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 92-93 

 

 
Hal. 94-95 

4.9(5) 

4.9(7) 
    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran BI. Instrumen 

penilaian (buku siswa) berupa tes tulis 

(kegiatan menulis) kalimat sederhana 

yang memuat kata sapaan, sedangkan 

pedoman penilaian (buku guru) 

memuat aspek-aspek yang harus 

dicapai  siswa dalam  menulis kalimat 

yang memuat kata sapaan yang 

digunakn untuk mengukur pencapaian 

TP BI 4.9(5), dan TP BI 4.9(7). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner. 
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C.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan Pipa Sumur dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan memutar dan 

menekuk.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan Pipa Sumur dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan memutar dan 

menekuk.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan, siswa dapat mengelompokkam teman berdasarkan kegemaran.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan, siswa dapat membuat daftar tentang kegemaran siswa.TP PPKn 

3.3(4) 
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5.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman 

karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 4.3(5) 

6.  Dengan mencermati gambar serta penjelasan guru, siswa dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar.TP BI 4.8(6) 

7.  Dengan membaca cerita atau dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng.TP BI 3.8(7) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 98 

 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PJOK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan memutar dan menekuk 

sedangkan rubrik penilaian (buku guru) berupa 

aspek-aspek yang harus dicapai siswa dalam 

gerakan memutar dan menekuk yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran PJOK secara intradisipliner.  
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 98 

 
Hal. 105 

3.8(7)     - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian. Instrumen 

penilaian (buku siswa) berupa kegiatan 

membaca cerita yang ditulis sedangkan 

prdoman penilaian (buku guru) berupa rekap 

skor  siswa yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI 3.8(7). 

 

Hal. 99 

 

 4.3(3) 

3.3(4) 

4.3(5) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa pengamatan tentang kue 

kesukan dan buah kesukaan teman sekelas 

sedangkan pedoman  penilaian (buku 

guru)berupa rekap skor siswa setelah mebuat 

laporan pengamatan yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP PKKn 4. 3(3), TP 

PPKn 3.3(4), dan TP PPKn 4.3(5). Sehingga 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

Hal. 102-103 

dapat disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran PPKn secara intradisipliner. 

 

Hal. 100 

 
Hal. 104 

4.8(6) 

 

    - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian. Instrumen 

penilaian (buku siswa) berupa kegiatan 

menulis cerita berdasarkan gambar yang 

disediakan sedangkan rubrik penilaian (buku 

guru) berupa aspek-aspek yang harus dicapai 

siswa dalam kegiatan menulis cerita yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP BI 

4.8(6). 
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C.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.3  Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan membuat kreasi hiasan darri dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup 

rukun.TP BI3.8(1) 

2.  Dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menuliskan kembali dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup 

rukun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan bagian suatu daerah terhadap keseluruhan dengan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
).TP 

MTK 3.7(3) 

4.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(5) 



 
 

332 
 

6.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(8) 

9.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(9) 

10.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kaki dengan percaya diri.TP SBdP 3.3(10) 

11.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kombinasi gerak dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(11) 

12.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(12) 

13. Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(13) 

14.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak kaki dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(14) 

15.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan kombinasi gerak dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 105 

 

 
Hal. 109-110 

  3.7(3) 

3.7(4) 
  - - Berdasarkan analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan penilaian muatan pelajaran MTK. 

Instrumen penilaian (buku siswa) berupa tes 

tulis (pertanyaan) menyatakan pecahan 

sedangkan pedoman penilaian pada (buku 

guru) berupa rekap skor siswa yang diperoleh 

setelah mengerjakan soal yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP MTK 3.7(3) 

dan TP MTK 3.7(4). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner 

 
Hal. 106 

 
Hal. 108 

3.8(1) 

4.8(2) 
    - - Berdasarkan analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan penilaian muatan pelajaran BI. 

Instrumen penilaian (buku siswa) dan pedoman 

penilaian (buku guru) digunakan untuk  

pencapain TP BI 3.8(1) dan TP BI 4.8(2) 

mengetahui isi dongeng. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI secara 

intra disipliner. 

 
Hal. 106 

 
Hal.111 

   3.3(8) 

3.3(9) 

3.3(10) 

3.3(11) 

  √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran SBdP dengan sikap sosial (KI2). 

Instrumen penilaian (buku siswa) dan pedoman 

penilaian (buku guru) digunakan untuk 

mengkur pencapain TP SBdP 3.3(8), TP SBdP 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

3.3(9), TP SBdP 3.3(10), dan TP SBdP 3.3(11)  

untuk mengidentifikasi gerakan kepala, tangan, 

kaki serta mengkombinasikannya pada tari 

Kijang. Ini berarti terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran SBdP secara intradisipliner; 

untuk sikap sosial percaya diri sudah termuat 

langsung dalam TP.  

 
Hal. 107 

 
Hal. 111 

 

   4.3(12) 

4.3(13) 

4.3(14) 

4.3(15) 

 - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran SBdP dengan sikap sosial (KI2). 

Instrumen penilaian (buku siswa) dan pedoman 

penilaian (buku guru) digunakan untuk 

mengkur pencapain TP SBdP 4.3(12), TP 

SBdP 4.3(13), TP SBdP 4.3(14), dan TP SBdP 

4.3(15)  untuk melakukan geraka kepala, 

tangan, kaki serta mengkombinasikannya pada 

tari Kijang. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RP muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner; untuk siskap sosial percaya diri 

sudah termuat langsung dalam TP. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Kebersamaan Subtema 3 Kebersamaan di Tempat Bermain 

 

Kata –Kata Kunci :  
TP : Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I : 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 pembelajaran 

RP : Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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C.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu membaca dongeng.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat. TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat. TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat. TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat. TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar imajinatif.TP SBdP 3.1(9) 

10. Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif. TP SBdP 

3.1(10) 
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11.  Dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan gambar imajinatif. TP SBdP 3.1(11) 

12.  Dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkahlangkah menggambar imajinatif.TP SBdP 3.1(12) 

13.  Dengan mencermati alam dan informasi dari buku, siswa mampu menggambar imajinatif.TP SBdP 4.1(13) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 117 

 
Hal. 118 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - - Berdasarkan analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa tes tulis (pertanyaan) 

tentang isi dongeng sedangkan instrumen 

penilaian (buku gur) berupa rekap skor 

siswa setelah menjawab perntanyaan yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

TP BI 3.8(1) dan TP BI 3.8(2). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat keintegrasian 

RP muatan pelajaran BI secara 
intradisipliner. 

 
Hal. 117  

  3.7(3) 

3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

  - - Berdasrkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian 

(buku siswa) berupa tes tulis (pertanyaan) 

tentang pecahan 
 

 
 ,

 

 
 , dan

 

 
 sedangkan 

instrumen penilaian (buku guru) berupa 

rekap skor siswa yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP MTK 3.7(3), TP 

MTK   3.7(4), TP MTK 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 119-120 

3.7(5), TP MTK 4.7(6), TP MTK 4.7(7), 

dan TP MTK 4.7(8). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 

 

 
Hal. 118-119 

 
Hal. 115 

3.8(1)     - - Berdasarkan hasil analisis tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan 

penilaian. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan rubrik penilain (buku guru) 

digunakan hanya untuk mengukur  TP BI 

3.8(1) membaca dongeng. Ini berarti tidak 

terdapat keintegrasian RP muatan 

pelajaran BI. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 119 

 

 
Hal. 122-123 

   4.1(13)  - - Berdasarkan hasil analisis tidak 

ditemukan keintegrasian rancangan 

penilaian muatan pelajaran SBdP. 

Instrumen penilaian (buku siswa) dan 

rubrik penilaian (buku guru) digunakan 

hanya untuk mengukur pencapaian TP 

SBdP 4.1(13) menggambar imajinatif. Ini 

berarti tidak terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran SBdP. 

 

 



 
 

340 
 

C.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan push ball dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar dan 

menangkap bola.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan push ball dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar dan 

menangkap bola. TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan kegiatan permainan push ball, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan kegiatan permainan push ball, siswa mampu menyajikan data teman berdasarkan karakteristik teman sekolah yang memiliki 

jenis kelamin berbeda.TP 4.3(4) 

5.  Dengan mencermati isi teks dongeng, siswa dapat memahami kata sapaan yang terdapat pada dongeng.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan mencermati isi teks dongeng, siswa dapat menuliskan kata sapaan yang terdapat pada dongeng.TP BI 4.9(6) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 125 

 
Hal. 126 

 4.3(3) 

4.3(4) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian 

(buku siswa) dan intrumen penilaian (buku 

guru0 digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PPKn 4.3(3) dan TP PPKn 

4.3(4) tentang mengelompokkan teman 

berdasarakan tinggi badan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RP muatan 

pelajaran PPKn secara intradisipliner. 

 
Hal. 125 

 
Hal. 131 

3.9(5) 

4.9(6) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa (pertanyaan) tentang kata 

sapaan sedangkan instrumen penilaian 

(buku guru) berupa rekap skor siswa yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

BI 3.9(5) dan TP BI 4.9(6). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat keintegrasian 

RP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 126-127 

 
Hal. 125 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Berdasarkan hasil analisi ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PJOK. Instrumen penilaian 

(buku siswa) dan rubrik penilaian (buku 

guru) digunakan untuk mengkur 

pencapaian TP PJOK 3.7(1)(memahami 

gerakan melempar dan mengakap bola) 

dan TP PJOK 4.7(2)( melakukan gerakan 

melempar dan menangkap bola). Ini 

berarti terdapat keintegrasian RP muatan 

pelajaran PJOK secara intradisipliner. 

 
Hal. 127 

 
Hal. 129 
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C.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

  

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mencermati teks, siswa membaca dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik teman berdasarkan kegiatan di 

perpustakaan.TP PPKn 3.3(3) 

4.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu membuat daftar tentang kegiatan di perpustakaan.TP PPKn 3.3(4) 

5.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret dengan tepat.TP MTK 4.7(9) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 133 

 

 
Hal. 135-136 

3.8(1) 

4.8(2) 

     √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI dengan siskap sosial (KI2). 

Instrumen penilaian (buku siswa) berupa tes 

tulis (pertanyaan) tentang isi dongeng 

sedangkan intrumen penilaian (buku guru) 

berupa rekap skor siswa yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP BI 3.8(1) 

dan TP BI 4.8(2). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran BI secara intradisipliner; 

untuk sikap sosial percaya diri sudah 

dimuat langsung dalam TP. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Ha. 133 

 

 

 
Hal. 137-138 

 3.3(3) 

3.3(4) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian mauatan 

pelajara PPKn. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

PPKn 3.3(3) (tentang mengidentifikasi 

karakteristik teman berdasarkan kegiatan di 

perpustakaan) dan TP PPKn 3.3(4) 

(membuat daftar tentang kegiatan di 

perpustakaan). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran PPkn 

secara intradisipliner.   
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 133 

 

 
Hal. 139-140 

  3.7(5) 

3.7(6) 

3.7(7) 

4.7(8) 

4.7(9) 

4.7(10) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa tes tulis (pertanyaan) tentang 

pecahan 
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 sedangkan instrumen 

penilaian (buku guru) berupa rekap skor 

siswa yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP MTK 3.7(5), TP MTK 

3,7(6), TP mTK 3.7(7), TP MTK 4.7(8), TP 

MTK 4.7(9), dan TP MTK 4.7(10). Ini 

berarti terdapat keintegrasian RP muatan 

pelajaran MTK secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 134 

 
Hal. 135 

3.8(1) 

4.8(2) 

    - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI 2). 

Instrumen penilaian (buku siswa) dan 

rubrik penilaian (buku guru) digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP 3.8(1) 

(membaca dongeng) dan TP 4.8(2) ( 

mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan 

sehari-hari). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah termuat lansung dalam 

TP dan rubrik penilaian. 

 
Hal.135 

 
Hal. 138 
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C.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar kegiatan bermain di halaman, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di tempat 

bermain.TP PPKn 3.3(1) 

2.  Dengan mengamati gambar, siswa menemukan menemukan permainan kesukaan teman di sekolah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan mengamati gambar dan wawancara, siswa membuat daftar hasil pengamatan jenis-jenis keberagaman teman di sekolah.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati dan membaca teks dongeng, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 4.9(5) 
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6.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 ,
 

 
) sebagai bagian dari keseluruhan 

dengan tepat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
)  ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(9) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 
Hal. 141  

 
Hal. 142-143 

 3.3(2) 

4.3(3) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

PPKn 3.3(2) (menemukan permaianan 

kesukaan teman di sekolah) dan TP PPKn 

4.3(3) (membuat daftar hasil pengamatan jenis-

jenis kebergaman di sekolah). Ini berarti 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 

PPKn secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 
Hal. 142 

 
Hal.146 

3.9(4) 

4.9(5) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku siswa) 

dan instrumen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP BI 

3.9 (4), dan TP BI 4.9 (5) ( tentang kata sapaan 

dalam dongeng). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 142 

 

 

 

  3.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

4.7(9) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa tes tulis (pertanyaan) tentang 

pecahan 
 

 
 ,
 

 
 ,
 

 
, sedangkan instrumen penilaian 

(buku guru) berupa rekap skor siswa yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

MTK 3.7(6), TP MTK 4.7(7), TP MTK 4.7(8), 

dan TP MTK 4.7(9). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RP mauatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Pembahasan 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 
Hal. 148-150 
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C.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan bola estafet di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar 

dan menangkap bola di air.TP PJOK 3.7(1) 

2. Dengan mencermati gambar permainan bola estafet di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar 

dan menangkap bola di air.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami karakteristik teman sekolah berdasarkan 

agama.TP PPKn 3.3(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menentukan sikap terhadap teman sekolah yang berbeda 

agama.TP PPKn 3.3(4) 

5.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(6) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 150-151 

 
152 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PJOK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan insturmen penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

PJOK 3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2) tentang 

gerakan melempar dan menangkap bola di 

air. Ini berarti terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran PJOK secara 

intradisipliner. 

 
Hal. 150 

 
Hal. 153 

 3.3(4)    - - Beradasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian. Instrumen 

penilaian (buku siswa dan buku guru) 

digunakan hanya untuk mengukurTP PPKn 

3.3(4) tentang menentukan sikap terhadap 

teman sekolah yang berbeda agama. Ini 

berarti tidak terdapat keintegrasian RP pada 

muatan pelajaran PPKn.  
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
 

Hal.150-151 

 
Hal. 154 

3.9(5) 

3.9(6) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) dan rubrik penilaian (buku guru) 

digunakan untuk mengukur pencapaian TP 

BI 3.9(5) dan TP BI 3.9(6) tentang kata 

sapaan dalam dongeng. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI secara 

intradisipliner. 
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C.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

SBdP 

3.1  Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

4.1  Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan melakukan kegiatan bermain di halaman rumah, siswa mampu memahami kebersamaan di tempat bermain.TP  

2.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam percakapan dalam 

bahasa tulis.TP BI 3.9(2) 

3.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat.TP BI 4.9(3) 

4.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
    ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 
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8.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(9) 

10.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dengan bahan 

alami.TP SBdP 3.1(10) 

11.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung 

imajinatif.TP SBdP 3.1(11) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 



 
 

357 
 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 158 dan 160 

 

 
Hal. 158-159 

3.9(2) 

4.9(3) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran Bi. Instrumen penilaian (buku siswa 

dan buku guru) digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI 3.9(2), dan TP BI 4.9(3) 

tentang menulis kata sapaan dalam bahasa 

tulis. Ini berart terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran Bi secara intradisipliner.  



 
 

358 
 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 158 

 

 

 
Hal. 160-161 

  3.7(4) 

3.7(5) 

3.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

4.7(9) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siswa dan buku guru) digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP MTK 3.7(4), TP 

MTK 3.7(5), TP MTK 3.7(6), TP MTK 4.7(7), 

TP MTK 4.7(8), dan TP MTK 4.7(9) tentang  

mennyatakan dan menyajikan pecahan 
 

 
 ,
 

 
 ,
 

 
. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RP muatan 

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

Tema Kebersamaan Subtema 4 Kebersamaan di Tempat Wisata 

 

Kata Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  :  Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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 pembelajaran 

RP :  Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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C.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 dongeng, siswa mampu memahami sikap hidup rukun. TP BI 3.8(1). 

2.  Dengan membaca teks dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(8) 



 
 

361 
 

9.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alam.TP SBdP 

3.4(9) 

10.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan alam dan alat untuk 

membuat karya hiasan.TP SBdP 3.4(10) 

11.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan 

alam.TP SBdP 3.4(11) 

12.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan alam.TP SBdP 4.4(12) 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 170 

 

 
Hal. 170-171 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI2). 

Instrumen penilaian (buku siawa) berupa tes 

tulis (pertanyaan)tentang isi dongeng Asal 

Usul Kota Surabaya sedangkan instrumen 

penilaian pada (buku guru) berupa rekap 
skor perolehan nilai siswa yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP BI 3.8(1) 

dan TP BI 3.8(2). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran Bi secara intradisipliner; 

untuk sikap sosial percaya diri sudah dimuat 

langsung dalam TP. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 170  

Hal. 172 

  3.7(3) 

3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siawa) berupa tes tulis (pertanyaan) 

menyatakana pecahan setengah,sepertiga dan 

seperempat sedangkan instrumen penilaian 

pada (buku guru) berupa rekap skor 

perolehan nilai siswa yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP MTK 3.7(3), TP 

MTK 3.7(4), TP MTK 3.7(5), TP MTK 

4.7(6), TP MTK 4.7(7) dan TP MTK 4.7(8). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 171-172 

 
Hal. 170 

3.8(1) 

3.8(2) 

    - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI2). 

Instrumen penilaian (buku siswa) berupa 

kegiatan membaca dongeng Asal Usul Kota 

Surabaya sedangkan instrumen penilaian 

pada (buku guru) berupa rekap skor 

perolehan nilai siswa yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP BI 3.8(1) dan TP 

BI 3.8(2). Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 BI secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah dimuat langsung dalam 

TP. 

 
Hal. 172 

 
Hal. 173 

 

   3.4(9) 

3.4(10) 

3.4(11) 

4.4(12) 

 - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran SBdP. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatanmembuar kreasi 

buaya dari tanah liat sedangkan instrumen 

penilaian pada (buku guru) berupa rekap 

skor perolehan nilai siswa yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP SBdP 

3.4(9), TP SBdP 3.4(10), TP SBdP 3.4(11),  

dan TP MTK 4.4(12). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran SBdP secara 

intradisipliner. 
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C.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mencermati gambar permainan kipas angin dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan dan 

berlari di air. TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan kipas angin dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan berjalan dan 

berlari di air. TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan mencari data, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 

3.3(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan hasil data, siswa mampu menyajikan data karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 4.3(4) 

5.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dialog.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan bahasa lisan.TP BI 

3.9(6) 

7.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan bahasa tulis.TP BI 

3.9(7) 

8.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu melengkapi kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar.TP BI 3.9(8) 

9.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(9) 

10. Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(10) 

11.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur menggunakan gerak berjalan dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(11) 

12.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur menggunakan gerak berlari dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(12) 

13.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur menggunakan gerak berjalan dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(13) 

14.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur menggunakan gerak berlari dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(14) 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 178 

 
Hal. 176 

    3.7(1) 

 

- - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PJOK. Instrumen penilaian 

(buku siswa) berupa kegiatan melakukan 

gerakan berjalan dan berlari di air 

sedangkan instrumen penilaian pada (buku 

guru) berupa rekap skor perolehan nilai 

siswa yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PJOK 3.7(1). Sehingga 

dapat disimpulkantidak  terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran PJOK. 

 
Hal. 178 

 

 
Hal. 176-178 

 3.3(3) 

4.3(4) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian 

(buku siswa) dan  instrumen penilaian 

pada (buku guru) mencari informasi 

tempat wisata kesukaan teman digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP PPKn 

3.3(3) dan TP PPKn 4.3(4). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat keintegrasian 

RP muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 178 

 

 
Hal. 179-180 

3.9(5) 

3.9(8) 

 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan melengkapi 

kalimat dengan kata sapaan yang sudah 

disediakan sedangkan instrumen penilaian 

pada (buku guru) berupa rekap skor 

perolehan nilai siswa yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP BI 3.9(5) 

dan TP BI 3.9(8). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran BI secara intradisipliner. 

 
Hal. 179 

 
Hal. 176 

    4.7(2) - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PJOK. Instrumen penilaian 

(buku siswa) berupa kegiatan melakukan 

gerakan berjalan dan berlari di air 

sedangkan instrumen penilaian pada (buku 

guru) berupa rekap skor perolehan nilai 

siswa yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PJOK 4.7(2). Sehingga 

dapat disimpulkan tidak  terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran PJOK. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 180 

 
Hal. 179 

 3.3(3) 

4.3(4) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian 

(buku siswa) berupa kegiatan diskusi 

tentang sikap terhadap teman yang 

memiliki tempat wisata kesukaan yang 

berbeda sedangkan instrumen penilaian 

pada (buku guru) berupa rekap skor 

perolehan nilai siswa yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP PPKn 

3.3(3) dan TP PPKn 4.3(4). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat keintegrasian 

RP muatan pelajaran PPKn secara 

intradisipliner. 
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C.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

  

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari 

keseluruhan.TP MTK 3.7(1) 

2.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari 

keseluruhan.TP MTK 3.7(2) 

3.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian 

dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(4) 
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5.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-

masing teman sekolah.TP PPKn 3.3(7) 

8.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu membuat daftar hasil pengamatan tentang 

jenisjenis keberagaman karakteristik individu teman sekolah.TP PPKn 4.3(8) 

9.  Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng yang didengar.TP BI 3.9(8) 

10. Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan.TP BI 4.9(10) 

11.  Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa menuliskan kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar.TP BI 3.9(11) 

12.  Dengan menyusun kalimat, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 186 

 

 
Hal. 183-184 

  3.7(1) 

3.7(2) 

3.7(3) 

4.7(4) 

4.7(5) 

4.7(6) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa tes tulis (pertanyaan) 

menyatakana pecahan setengah,sepertiga dan 

seperempat sedangkan instrumen penilaian 

pada (buku guru) berupa rekap skor 

perolehan nilai siswa yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP MTK 3.7(1), TP 

MTK 3.7(2), TP MTK 3.7(3), TP MTK 

4.7(4), TP MTK 4.7(5) dan TP MTK 4.7(6). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran MTK 

secara intradisipliner. 

 
Hal. 186 

 

 3.3(7) 

4.3(8) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan mencari informasi 

tentang teman yang menyukai berkunjung ke 

tempat wisata kebun binatang dan yang tidak 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 184-185 

menyukai berkunjung ke tempat wiasta kebun 

binatang sedangkan instrumen penilaian pada 

(buku guru) berupa rekap skor perolehan nilai 

siswa yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PPKn 3.3(7) dan TP PPKn 

4.3(8). Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran PPKn 

secara intradisipliner. 

 
Hal. 187  

Hal. 191 

3.9(9) 

3.9(11) 

3.9(12) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan menulis kalimat 

berasarkan dongeng yang memuat kata 

sapaan sedangkan instrumen penilaian pada 

(buku guru) berupa rekap skor perolehan nilai 

siswa yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI 3.9(9), TP BI 3.9(10) dan 

TP BI 3.9(12). Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 

BI secara intradisipliner. 
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C.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

. 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku/asal 

daerahnya.TP PPKn 3.3(1) 

2.  Dengan kegiatan diskusi, siswa mampu menentukan sikap terhadap keberagaman karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat dengan ejaan yang benar. TP BI 

3.9(3) 

4.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(5) 

6.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu membacakan kembali kata sapaan yang telah diperbaiki dengan bahasa yang 

santun.TP Bi 4.9(6) 

7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(7) 
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8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(9) 

10.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(10) 

11.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(11) 

12.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 195 

 
Hal. 193 

 3.3(1)    - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran PPKn. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan memasangkan nama 

teman dengan suku asli temannya 

sedangkan instrumen penilaian pada (buku 

guru) berupa rekap skor perolehan nilai 

siswa yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP PPKn 3.3(1). Sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran PPKn. 

 
Hal. 195 

 

 
Hal. 194-195 

3.9(3) 

3.9(4) 

3.9(5) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan membuat kalimat 

yang memuat kata sapaan sedangkan 

instrumen penilaian pada (buku guru) 

berupa rekap skor perolehan nilai siswa 

yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI  3.9(3), TP BI 3.9(4) , 

dan TP BI 3.9(5). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran BI secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 195 

 

 

 

 

  3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

4.7(10) 

4.7(11) 

4.7(12) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa tes tulis (pertanyaan) 

menyatakana pecahan setengah,sepertiga 

dan seperempat sedangkan instrumen 

penilaian pada (buku guru) berupa rekap 

skor perolehan nilai siswa yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP MTK 

3.7(7), TP MTK 3.7(8), TP MTK 3.7(9), TP 

MTK 4.7(10), TP MTK 4.7(11) dan TP 

MTK 4.7(12). Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 187-200 

 

 

3.9(3) 

3.9(4) 

3.9(5) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan membuat kalimat 

yang memuat kata sapaan sedangkan 

instrumen penilaian pada (buku guru) 

berupa rekap skor perolehan nilai siswa 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 196-197 

 
Hal. 194-195 

yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI  3.9(3), TP BI 3.9(4) , 

dan TP BI 3.9(5). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat keintegrasian RP 

muatan pelajaran BI secara intradisipliner. 
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C.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan, siswa dapat menjelaskan prosedur melempar bola dalam bentuk permainan dan 

menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan, siswa dapat menjelaskan prosedur menangkap bola dalam bentuk permainan dan 

menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur melempar 

bola berjalan dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur 

menangkap bola dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(4) 
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5.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam percakapan.TP BI 3.9(5) 

6.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam percakapan dengan 

bahasa lisan.TP BI 3.9(6) 

7.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam percakapan secara lisan.TP BI 4.9(7) 

8.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam percakapan dengan ejaan yang 

benar.TP BI 3.9(8) 

9.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(9) 

10.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(10) 

11.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu membacakan kembali kata sapaan yang telah diperbaiki dengan 

bahasa yang santun.TP BI 4.9(11) 

12.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 

3.3(12) 

13. Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman 

karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 4.9(13) 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 203 

 

 
Hal. 202-203 

3.9(5) 

3.9(8) 

3.9(9) 

3.9(10) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran BI. Instrumen 

penilaian (buku siswa) berupa 

kegiatan membuat kalimat 

percakapan sederhana yang memuat 

kata sapaan sedangkan instrumen 

penilaian pada (buku guru) berupa 

rekap skor perolehan nilai siswa yang 

digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI  3.9(5), TP BI 

3.9(8) , TP BI 3.9(9), dan TP BI 

3.9(10). Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan 

pelajaran BI secara intradisipliner. 

 
Hal. 203 

 

 

 3.3(12) 

4.3(13) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran PPKn. Instrumen 

penilaian (buku siswa) berupa 

kegiatan mengelompokan teman yang 

menyukai tempat wisata sedangkan 

instrumen penilaian pada (buku guru) 

berupa rekap skor perolehan nilai 

siswa yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian TP PPKn  
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 206-208 

3.3(12) dan TP PPKn 4.3(13). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI 

secara intradisipliner. 

 
Hal. 204 

 
Hal. 202 

    4.7(3) 

4.7(4) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian 

muatan pelajaran PJOK. Instrumen 

penilaian (buku siswa) berupa 

kegiatan pemanasan dan gerakan 

lempar tangkapbola di air sedangkan 

instrumen penilaian pada (buku guru) 

berupa rubrik kegiatan lempar 

tangakan bola di air yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP 

PJOK  4.7(3) dan TP PJOK 4.7(4). 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran 

PJOK secara intradisipliner. 
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C.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket dan menulis kembali dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng binatang yang 

menggambarkan sikap hidup rukun.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket dan menulis kembali dongeng, siswa mampu menceritakan kembali isi dongeng yang 

telah dibaca dengan bahasa yang santun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(6) 
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7.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan buatan.TP SBdP 

3.4(9) 

10.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan.TP 

SBdP 3.4(10) 

11.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat 

karya hiasan.TP SBdP 3.4(11) 

12.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan 

buatan.TP SBdP 3.4(12) 

13.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan buatan.TP SBdP 4.4(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 210 

 
Hal. 210 

3.8(1)     - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan menuliskan kembali 

dongeng yang pernah di dengar dari guru 

atau orang lain sedangkan instrumen 

penilaian pada (buku guru) berupa rekap 

skor perolehan nilai siswa yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian TP BI  3.8(1). 

Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 

keintegrasian RP muatan pelajaran BI`. 

 
Hal. 211 

 

 

  3.7(3) 

3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran MTK. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa tes tertulis tentang pecahan 

setengah, epertiga dan seperempat 

sedangkan instrumen penilaian pada (buku 

guru) berupa rekap skor perolehan nilai 

siswa yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP MTK  3.7(3), TP MTK 

3.7(4), TP MTK 3.7(5), TP MTK 4.7(6), TP 

MTK 4.7(7) dan TP MTK 4.7(8). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat keintegrasian 

RP muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 



 
 

386 
 

Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 211-213 

 
Hal. 211 

 
Hal. 213 

   3.4(9) 

3.4(10) 

3.4(11) 

3.4(12) 

 

 - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran SBdP. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan membuat maket 

kebun binatang sederhana sedangkan 

instrumen penilaian pada (buku guru) 

berupa rekap skor perolehan nilai siswa 

yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP SBdP  3.4(9), TP SBdP 

3.4(10), TP SBdP 3.4(11) dan TP SBdP 

3.4(12). Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat keintegrasian RP muatan pelajaran 

SBdP secara intradisipliner. 
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Penilaian 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 

Buku Guru Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 
Hal. 212 

 
Hal. 210 

4.8(2)     - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan penilaian muatan 

pelajaran BI. Instrumen penilaian (buku 

siswa) berupa kegiatan menuliskan kembali 

atau menceritakan dongeng yang pernah di 

dengar dari guru atau orang lain sedangkan 

instrumen penilaian pada (buku guru) 

berupa rekap skor perolehan nilai siswa 

yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian TP BI  4.8(2). 
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Lampiran 4 

 

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

Tema Kebersamaan Subtema 1 Kebersamaan di Rumah 

 

Kata-Kata Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  :  Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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 pembelajaran 

RP :  Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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D.Keintegrasian Rancangan Media/ Sumber Belajar (RMSB) 

D.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri.TP BI 

3.8(1) 

2. Dengan  menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri.(TP BI 3.8.3) 

4.  Dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan dengan percaya diri.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan secara cermat.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan pecahan secara cermat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat.TP SBdP 3.2(7) 

8.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri.TP SBdP 4.2(8) 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 
Hal. 6 

3.8(1) 

3.8(2)  

3.8(3) 

 

 

 

    - 

 

 

√ 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI2). Media dan 

sumber belajar tersebut digunakan untuk 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(1) TP BI 3.8(2), 

dan TP BI 3.8(3) yang terkait dengan isi dongeng. 

Ini berarti terdapat keintegrasian RMSB muatan 

pelajaran BI secara intradisipliner; untuk sikap sosial 

percaya diri sudah dimuat langsung dalam TP. 

 

 

 
Hal. 8-9 

  3.7(4) 

3.7(5) 

3.7(6) 

  - √ Berdasarkanhasil  analisis ditemukan keintegrasian 

media dan sumber belajar muatan pelajaran MTK 

dengan sikap sosial  (KI 2). Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP MTK3.7(4), TP MTK 3.7(5), dan TP 

MTK 3.7(6) yang terkait dengan materi mengenal 

pecahan. Ini berartiterdapat keintegrasian RSMB 

muatan pelajaran MTK secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah dimuat langsung 

dalam TP. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
 

Hal. 11 

  3.7(4) 

3.7(5) 

3.7(6) 

  - √ Berdasarkanhasil  analisis ditemukan keintegrasian 

media dan sumber belajar muatan pelajaran MTK 

dengan sikap sosial  (KI 2). Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP MTK3.7(4), TP MTK 3.7(5), dan TP 

MTK 3.7(6) yang terkait dengan materi mengenal 

pecahan. Ini berartiterdapat keintegrasian RSMB 

muatan pelajaran MTK secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah dimuat langsung 

dalam TP. 

 

 
 

Hal. 13 

   3.2(7) 

4.2(8) 

 - √  Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasianrancangan media dan sumber belajar 

muatan pelajaran SBdP dengan sikap sosial  (KI 2). 

Media dan sumber belajar tersebut digunakan untuk 

memfasilitasai pencapaian TP SBdP 3.2(7) dan TP 

SBdP 4.2(8) yang terkait dengan materi kuat lemah 

bunyi. Ini berarti terdapat keitegrasian RSMB 

muatan pelajaran SBdP secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial percaya diri sudah dimuat langsung 

dalam TP. 
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D.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan “Menjaring Ikan” dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan 

di air dengan percaya diri.TP PJOK  3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan “Menjaring Ikan” dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan berjalan 

di air dengan cermat.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan membaca dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng dengan cermat.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami sikap kebersamaan dengan teman.TP PPKn 2.3( 4) 

5.  Dengan mendaftar siswa yang tampil membaca dongeng, siswa dapat memahami karakteristik teman dengan jujur.TP PPKn 3.3(5) 

6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis karakteristik siswa.TP PPKn 4.3(6) 



 
 

393 
 

7.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami perbedaan karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 3.3(7) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 

 
Hal. 15-16 

    3.7(1) 

4.7(2) 

 

- √  Berdasarkan hasil analis ditemukan  keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran , 

PJOK dengan sikap sosial  (KI 2). Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasai 

pencapaian TP PJOK 3.7(1),  dan TP PJOK 4.7(2) yang 

terkait dengan materi gerakan berjalan di air. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran PJOK 

secara intradisipliner; untuk sikap sosial percaya diri 

sudah dimuat langsung dalam TP. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
 

Hal. 20 

3.8(3) 3.3(5) 

4.3(6) 

3.3(7) 

 

   - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

BI, PPKn, dan sikap sosial  (KI 2). Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasai 

pencapaian TP BI 3.8(3) yang terkait dengan isi 

dongeng  dan TP PPKn 3.3(5), TP PPKn 4.3(6), dan TP 

PPKn 3.3(7) yang terkait dengan materi memahami 

karakteristik teman. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RSMB muatan pelajaran BI dan PPKn secara 

multidisipliner; untuk sikap sosial jujur sudah dimuat 

langsung dalam TP. 
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D.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar kegiatan silaturahmi di rumah Siti, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di 

rumah.TP PPKn 2.3(1) 

2.  Dengan mengisi tabel warna kesukaan, siswa dapat membedakan warna kesukaan dengan cermat.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan kegiatan pengamatan, siswa dapat membuat dafar hasil pengamatan tentang warna kesukaan siswa dengan cermat.TP PPKn 

4.3(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan sikap terhadap teman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jujur.TP PPKn 

3.3(4) 

5.  Dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat menemukan isi dongeng.TP BI 3.8(5) 

6.  Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa dapat menemukan konsep pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan melakukan kegiatan Ayo Berlatih, siswa dapat menentukan pecahan.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan konsep pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(9) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 29 

 

  3.7(6) 

3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemkan keintegrasian rancangan 

media dan sumber belajar muatan pelajaran MTK. Media 

dan susmber belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(6), TP MTK 3.7(7), TP MTK 

3.7(8), dan TP MTK 3.7(9) yang terkaiat dengan materi 

pecahan. Ini berarti terdapat keintegrasian RSMB muatan 

pelajaran MTK secara intradisipliner. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 31 

  3.7(6) 

3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemkan keintegrasian rancangan 

media dan sumber belajar muatan pelajaran MTK. Media 

dan susmber belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(6), TP MTK 3.7(7), TP MTK 

3.7(8), dan TP MTK 3.7(9) yang terkaiat dengan materi 

pecahan. Ini berarti terdapat keintegrasian RSMB muatan 

pelajaran MTK secara intradisipliner. 
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D.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7 Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mengamati gambar kegiatan di rumah Siti, siswa mengetahui kegiatan keagamaan Siti di rumah.TPPPKn 2.3(1) 

2.  Dengan kegiatan Ayo Beraktivitas,siswa mampu memahami keberagaman karakteristik siswa sesuai kegiatan keagamaannya di 

rumah.TP PPKn 3.3(2) 

3. Dengan menyebut kegiatan masing-masing siswa, siswa memahami perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing di rumah.TP PPKn 

3.3(3) 

4.  Dengan diskusi, siswa bersikap positif terhadap perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing siswa dengan jujur.TP PPKN 4.3(4) 

5.  Dengan mengamati dan membaca dongeng, siswa menulis kembali dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(5) 

6.  Dengan mengamati gambar kue, siswa dapat menyebutkan nilai pecahan dengan cermat.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan mengamati contoh dan uraian gambar pecahan, siswa dapat mengerjakan latihan pecahan dengan percaya diri.TP MTK 4.7(7) 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 35-36 

 3.3(2) 

4.3(3) 

4.3(4) 

 

 

 

 

 

 

 

   - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajara muatan pelajaran 

PPKN dengan sikap sosial (KI2). Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP PPKn 3.3(2), TP PPKn 4.3(3), dan TP 

PPKn 4.3(4) yang terkait dengan materi keberagaman 

karakteristik siswa berdasarkan kegiatan keagamaan 

dirumah. Ini berarti terdapat keintegrasian RSMB 

muatan pelajaran PPKn secara intradisipliner; untuk 

sikap sosial jujur susdah dimuat langsung dalam TP. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
 

Hal.42  

 

  3.7(6) 

4.7(7) 

  - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancanganmedia dan susmber belajar muatan pelajaran 

MTK dengan siskap sosial( KI 2). Media dan sumber 

belajar  tesebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(6) dan TP MTK 4.7(7) yang 

terkait dengan materi menyebutkan nilai pecahan. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner; untuk siskap sosial percaya 

diri sudah dimuat langsung dalam TP. 
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D.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8 Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mencermati gambar berlari di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berlari di air dengan 

percaya diri.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan kucing dan tikus di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

berlari di air dengan percaya diri.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(3) 

4.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan percaya diri.TP BI 

3.8(4) 

5.  Dengan mengisi tabel kegemaran, siswa dapat menentukan kegiatan yang digemari semua siswa dengan jujur.TP PPKn 3.3(5) 
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6.  Dengan membaca data, siswa dapat membuat daftar tentang kegiatan yang digemari dengan cermat.TP PPKn 4.3(6) 

7.  Dengan diskusi, siswa dapat menentukan sikap positif terhadap teman yang memiliki kegemaran berbeda.TP PPKn 4.3(7) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

- 

 

 
Hal. 43-44 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan susmber belajar muatan 

pelajaran PJOK dengan siskap sosial (KI2). Media 

dan susmber belajar tersebut digunakan untuk 

memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3,7(1) dan TP 

PJOK 4.7(2) yang terkait dengan materi berjalan di 

air. Ini berarti terdapat keintegrasian RSMB 

muatan pelajaran PJOK secara intradisipliner; 

untuk siskap sosial percaya diri sudah dimuat 

langsung dalam TP. 

  

 

 
Hal. 44 

 

 

3.8(3) 

3.8(4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

   - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan 

pelajaran BI dengan sikap sosial (KI2). Media dan 

sumber belajar tersebut digunakan untuk 

memfasilitasi pencapaian TP BI 3.8(3) dan TP BI 

3.8(4) yang terkait dengan isi dongeng. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran Bi 

secara intradisipliner; untuk siskap sosial percaya 

diri sudah dimuat langsung dalam TP. 
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D.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.2  Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 

4.2  Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anakanak. 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

.Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mendengarkan dongeng, siswa mampu memahami isi dongeng dengan baik.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar dan mendengarkan dongeng, siswa dapat menentukan isi dongeng dengan tepat.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan menulis kembali dongeng, siswa memahami isi dongeng dengan benar.TP BI 3.8.(3) 

4.  Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan sikap terhadap sahabat atau teman.TP PPKn 2.3( 4) 

5.  Dengan mengamati teks yang disajikan, siswa mampu memahami panjang dan pendek bunyi.TP SBdP 3.2(5) 

6.  Dengan mengamati teks dan penjelasan guru, siswa mampu memainkan bunyi birama dua.TP SBdP 4.2(6) 

7.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(9) 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 51 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan susmber belajara muatan 

pelajaran BI. Media dan sumber belajar tersebut 

digunakan untuk memfasilitasi pencapaian TP BI 

3.8(1), TP BI 3.8(2), dan TP BI 3.8(3) yang terkait 

dengan materi dongeng. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RSMB muatan pelajaran Bi secara 

intradisipliner. 

 

 
Hal. 54 

   3.2(5) 

 

 - - Berdasarkan hasil analisis  tidak diemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber belajar.  

Media dan sumber belajar tersebut  digunakan untuk 

memfasilitasai pencapaian TP SBdP 3.2(5) yaitu 

memahami panjang dan pendek bunyi. 
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 Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013  

Tema Kebersamaan Subtema 2 Kebersamaan di Sekolah 

 

Kata-Kata  Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PPKn  

KI 1  :  Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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) 

D.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mendengarkan dan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan jujur.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa mampu menemukan isi dongeng dengan percaya diri.(TP BI 3.8.3) 

4.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat memahami pecahan merupakan bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan setengah dengan tepat.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan sepertiga dengan tepat.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menyajikan pecahan seperempat dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(9) 
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10.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(10) 

11.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kaki dengan percaya diri.(TP SBdP 

3.3(11) 

12.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengoordinasi gerak dengan percaya diri.(TP SBdP 4.3(12) 

13.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak kepala dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(13) 

14.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak tangan dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(14) 

15.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan gerak kaki dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(15) 

16.  Dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa melakukan koordinasi gerak dengan iringan dengan percaya diri.TP SBdP 

4.3(16) 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 

 

 
 

 
Hal. 61 

3.8(1) 

3.8(2) 

3.8(3) 

    - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran BI 

dengan sikap sosial (KI2). Media dan sumber belajar 

tersebut digunakan untuk memfasilitasi pencapaian TPBI 

3.8(1), TP BI 3.8(2) dan TP BI 3.8(3) (yang terkait 

dengan materi isi dongeng). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RMSB muatan pelajaran  BI secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial jujur dan percaya diri 

sudah dimuat langsung dalam TP. 

 

 
 

 
 

   

3.7(4) 

 

3.7(5) 

 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

    Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

MTK.  Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(4), TP MTK 

3.7(5), TP MTK 4.7(6), TP MTK 4.7(7) dan TP MTK 

4.7(8) (pecahan
 

 
 ,

 

 
 , dan

 

 
  ). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RMSB muatan pelajaran  MTK secara 

intradisipliner. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 

 
Hal. 64-67 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 

 

 

 
Hal. 68 

 

    3.3(9) 

3.3(10) 

3.3(11) 

4.3(12) 

4.3(13) 

4.3(14) 

4.3(15) 

4.3(16) 

 - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

SBdP dengan sikap sosial (KI2). Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP SBdP 3.3(9), TP SBdP 3.3(10), TP SBdP 

3.3(11), TP SBdP 4.3(12), TP SBdP 4.3(13), TP SBdP 

4.3(14), TP SBdP 4.3(15), dan TP SBdP 4.3(16) yang 

terkait dengan gerak dasar tari kijang. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RMSB muatan pelajaran  SBdP secara 

intradisipliner; untuk sikap sosial  percaya diri sudah 

dimuat langsung dalam TP. 
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D.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8 Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan 

memutar TP PJOK 3.7(1). 

2.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan 

menekuk.TP PJOK 3.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

memutar.TP PJOK 4.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar permainan Pinguin dan Singa Laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan 

menekuk.TP PJOK 4.7(4) 
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5.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah.TP.PPKn 3.3(5) 

6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah.TP PPKN 4.3(6) 

7.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami isi teks dongeng.TP BI 3.8(7) 

8.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan sehari-hari.TP BI 3.8(8) 
 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 70 

    3.7(1) 

3.7(2) 

4.7(3) 

4.7(4) 

- - Berdasarkna hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajar muatan pelajaran PJOK. Media dan 

sumber belajar tersebut diguakan untuk 

memfasilitasi pencapaian TP 3.7(1), TP 3.7(2), 

TP 4.7(3), dan TP 4.7(4)  muatan pelajaran 

PJOKyang terkait dengan gerakan menekuk dan 

dan memutar. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RSMB secara intradisipliner muatan pelajaran 

PJOK. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

  
 

Hal.71 

 3.3(5)    - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajar muatan pelajaran PPKn. Media dan 

sumber belajar tersebut digunakan untuk 

memfasilitasi pecapaian TP PPKn 3.3(5). 
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D.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(1) 

2.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 4.9(2) 

3.  Dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menulis kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(3) 

4.  Dengan kegiatan berlatih, siswa mengoreksi penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan benar.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati gambar dan mencermati teks bacaan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan 

jenis kelamin.TP PPKn 4.3(5) 

6.  Dengan mencari informasi dengan teman, siswa mampu membuat daftar kelompok karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis 

kelamin.TP PPKn 3.3(6) 

7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan setengah.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan sepertiga.TP MTK 3.7(8) 
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9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan seperempat.TP MTK 3.7(9) 
 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 

 

 
Hal. 77 

 

 4.3(5)    - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

PPKn. Media dan sumber belajar tersebut hanya 

memfasilitasi pencapaian TP PPKn 4.3(5) yang terkait 

dengan mengelompokkan karakteristik teman sekolah 

berdasarkan jenis kelamin. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 

 

 

  3.7(7) 

3.7(8) 

3.7(9) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

MTK. Media dan sumber belajar tersebut  dugunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(7), TP 

MTK 3.7(8), dan TP MTK 3.7(9) yang berkaitan dengan 

pecahan 
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 . ini berarti terdapat keintegrasian 

RMSB muatan pelajaran MTK secara intradisipliner.  
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap Analisis 

Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2  

 
Hal. 84-86 
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D.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9 Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan bermain peran, siswa mampu menemukan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9(1) 

2.  Dengan bermain peran, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9( 2) 

3.  Dengan bermain peran, siswa mampu menuliskan kata sapaan dengan benar.TP BI 3.9(3) 

4.  Dengan bermain peran, siswa mampu menirukan kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(4) 

5.  Dengan bermain peran, siswa mampu mengoreksi kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(5) 

6.  Dengan bermain peran, siswa mampu membacakan kata sapaan dengan benar.TP BI 4.9(6) 

7.  Dengan berlatih, siswa mampu menggunakan kata sapaan dalam kalimat dengan benar.TP BI4.9(7) 

8.  Dengan kegiatan berkelompok, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku/asal daerahnya.TP 

PPKn 4.3(8) 



 
 

419 
 

9.  Dengan kegiatan berkelompok, siswa mampu membuat daftar kelompok yang heterogen berdasarkan suku/asal daerahnya.TP PPKn 

3.3(9) 

10.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(10) 

11.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(11) 

12.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(12) 

13.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajIkan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 4.7(13) 

14.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(14) 

15.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 3.7(15) 

  
 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 

  3.7(10) 

3.7(11) 

3.7(12) 

4.7(13) 

3.7(14) 

3.7(15) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

MTK. Media dan sumber belajar tersebut digunakan untuk 

pencapain TP MTK 3.7(10), TP MTK 3.7(11), TP MTK 

3.7(12), TP MTK 4.7(13), TP MTK 3.7(14), dan TP MTK 

3.7(15) yang terkait dengan materi pecahan bagian dari 

keseluruhan yaitu pecahan 
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RMSB muatan pelajaran MTK secara 

intradisipliner. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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D.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8 Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mencermati gambar permainan Pipa Sumur dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan memutar dan 

menekuk.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan Pipa Sumur dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan memutar dan 

menekuk.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan, siswa dapat mengelompokkam teman berdasarkan kegemaran.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan, siswa dapat membuat daftar tentang kegemaran siswa.TP PPKn 

3.3(4) 
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5. Dengan mencari informasi tentang kue kesukaan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman 

karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 4.3(5) 

6.  Dengan mencermati gambar serta penjelasan guru, siswa dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar.TP BI 4.8(6) 

7.  Dengan membaca cerita atau dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng.TP BI 3.8(7) 
 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 100 

    3.7(1) 

4.7(2) 
- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajarn 

PJOK. Media dan sumber belajar gtersebut 

digunakan untuk memfasilitasi pencapaian TP PJOK 

3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2) yang terkait dengan 

gerakan memutar dan menekuk. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RMSB muatan pelajar PJOK secara 

intradisipliner. 

 

 
Hal.101 

    3.7(1) 

4.7(2) 
- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajarn 

PJOK. Media dan sumber belajar gtersebut 

digunakan untuk memfasilitasi pencapaian TP PJOK 

3.7(1) dan TP PJOK 4.7(2) (yang terkait dengan 

gerakan memutar dan menekuk). Ini berarti terdapat 

keintegrasian RMSB muatan pelajar PJOK secara 

intradisipliner. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 104 

4.8(6)     - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber belajar. 

Media dan sumber belajar tersebut hanya 

memfasilitasi TP BI 4.8(6). 
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D.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.3  Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan membuat kreasi hiasan darri dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup 

rukun.TP BI3.8(1) 

2.  Dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menuliskan kembali dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup 

rukun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan bagian suatu daerah terhadap keseluruhan dengan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
).TP 

MTK 3.7(3) 

4.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(5) 
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6.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan membuat kreasi hiasan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(8) 

9.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(9) 

10. Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kaki dengan percaya diri.TP SBdP 3.3(10) 

11. Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kombinasi gerak dengan percaya diri.TP SBdP 

3.3(11) 

12.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak kepala dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(12) 

13.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak tangan dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(13) 

14.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan gerak kaki dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(14) 

15.  Dengan mencermati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu melakukan kombinasi gerak dengan percaya diri.TP SBdP 4.3(15) 

 

 

 

 

 

 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 Integrasia 

 

 
Hal. 109-110 

  3.7(3) 

3.7(4) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajar muatan pelajaran MTK. Media dan 

sumber belajar tersebut menfasilitasi pencapaian 

TP MTK 3,7(3), TP MTK 3.7(4) yang terkait 

dengan materi pecahan 
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 . Ini berarti 

terdapat keintegrasian RMSB muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal.110 

  4.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajarmuatan pelajaran MTK. Media dan 

sumber belajar tersebut menfasilitasi pencapaian 

TP MTK 4,7(5), TP MTK 4.7.(6), dan TP MTK 

4.7(8) yang terkait dengan materi pecahan 
 

 
 ,
 

 
 , 

dan 
 

 
  . Ini berarti terdapat keintegrasian RMSB 

muatan pelajaran MTK secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 111 

   3.3(8) 

3.3(9) 

3.3(10) 

3.3(11) 

4.3(12) 

4.3(13) 

4.3(14) 

4.3(15) 

 - √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajarmuatan pelajaran SBdP. Media dan 

sumber belajar tersebut menfasilitasi pencapaian 

TP SBdP 3,3(8), TP SBdP 3.3(9), TP 

SBdP3.3(10) TP SBdP 3.3(11), TP 4.3(12), TP 

SBdP 4.3(13), TP SBdP 4.3(14), dan TP SBdP 

4.3(15)  yang terkait dengan materi arah gerakan 

kepala. Ini berarti terdapat keintegrasian RMSB 

muatan pelajaran SBdP secara intradisipliner. 
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Analisis Keintegrasian Muatan Pelajaran Pada Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 2 Kurikulum 2013 

Tema Kebersamaan Subtema 3 Kebersamaan di Tempat Bermain 

 

Kata-Kata Kunci :  
TP : Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn : Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  : Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I : 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.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu membaca dongeng.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat. TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan dengan tepat. TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat. TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat. TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar imajinatif.TP SBdP 3.1(9) 

10.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif. TP SBdP 

3.1(10) 



 
 

430 
 

11.  Dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan gambar imajinatif. TP SBdP 3.1(11) 

12.  Dengan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkahlangkah menggambar imajinatif.TP SBdP 3.1(12) 

13.  Dengan mencermati alam dan informasi dari buku, siswa mampu menggambar imajinatif.TP SBdP 4.1(13) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal.121-122 

   3.1(9) 

3.1(10) 

3.1(11) 

3.1(12) 

4.1(13) 

 - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan 

pelajaran SBdP. Media dan sumber belajar tersebut 

digunakan untuk memfalitasi pencapaian TP SBdP 

3.1(9), TP SBdP 3.1(10), TP SBdP 3.1(11), TP 

SBdP 3.1(12), dan TP SBdP 4.1(13) yang terkait 

dengan materi gambar imajinatif. Ini berrati 

terdapatak keintegrasian RSMB muatan pelajaran 

SBdP secara intradisipliner. 
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D.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9 Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan mencermati gambar permainan push ball dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar dan 

menangkap bola.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan push ball dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar dan 

menangkap bola. TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan kegiatan permainan push ball, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan kegiatan permainan push ball, siswa mampu menyajikan data teman berdasarkan karakteristik teman sekolah yang memiliki 

jenis kelamin berbeda.TP 4.3(4) 

5.  Dengan mencermati isi teks dongeng, siswa dapat memahami kata sapaan yang terdapat pada dongeng.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan mencermati isi teks dongeng, siswa dapat menuliskan kata sapaan yang terdapat pada dongeng.TP BI 4.9(6) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 124 

 4.3(3) 

4.3(4) 

  3.7(1) 

4.7(2) 
- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan 

pelajaran PPKn dan PJOK. Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP 3.7(1), 4.7(4) muatan pelajaran PJOK 

dan TP 4.3(3), TP 4.3(4) muatan pelajaran PPKn 

yang terkait dengan materi permainan push ball. Ini 

berarti terdapat keintgrasian RMSB muatan pelajaran 

PJOK dan PPKn secara multidisipliner. 
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D.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

  

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

.Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati teks, siswa membaca dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik teman berdasarkan kegiatan di 

perpustakaan.TP PPKn 3.3(3) 

4.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu membuat daftar tentang kegiatan di perpustakaan.TP PPKn 3.3(4) 

5.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat.TP MTK 

3.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret dengan tepat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret dengan tepat.TP MTK 4.7(9) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 133 

3.8(2)     - - Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajar. Media tersebut hanya memfasilitasi 

pencapaian TP BI  3.8(2) yang terkait dengan 

materi mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan 

sehari-hari. Ini berarti tidak ditemukan 

keintegrasian RSMB. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 139 

  3.7(5) 

3.7(6) 

3.7(7) 

3.7(8) 

4.7(9) 

4.7(10) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajar muatan pelajaran MTK. Media dan 

sumber belajar tersebut digunakan memfasilitasi 

pencapaian TP MTK 3.7(5), TP MTK 3.7(6), TP 

MTK 3.7(7), TP MTK 3.7(8), TP MTK 4.7(9), 

dan TP MTK 4.7(10) yang terkait dengan materi  

pecahan 
 

 
 ,

 

 
 , dan

 

 
. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RSMB muatan pelajaran MTK 

secara intadisipliner. 
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D.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9 Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar kegiatan bermain di halaman, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di tempat 

bermain.TP PPKn 3.3(1) 

2.  Dengan mengamati gambar, siswa menemukan menemukan permainan kesukaan teman di sekolah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan mengamati gambar dan wawancara, siswa membuat daftar hasil pengamatan jenis-jenis keberagaman teman di sekolah.TP 

PPKn 4.3(3) 

4.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati dan membaca teks dongeng, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 4.9(5) 

6.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ,
 

 
 ,
 

 
) sebagai bagian dari keseluruhan 

dengan tepat.TP MTK 3.7(6) 
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7.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
)  ) yang bersesuaian dengan bagian dari 

keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat.TP MTK 4.7(9) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 141 

 3.3(1) 

3.3(2) 

4.3(3) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

PPKn. Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untk memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(1), TP 

PPKn 3.3(20, dan TP PPKn 4.3(3) yang terkait dengan 

materi kebersamaan ditempat bermain. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran PPKn 

secara intradisipliner. 

 

 
Hal. 149 

  3.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

4.7(9) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

MTK. Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(6), TP 

MTK 4.7(7), TP MTK 4.7(8), dan TP MTK 4.7(9) yang 

terkait dengan materi pecahan 
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran MTK 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

secara intadisipliner.  

 

 
Hal. 150 

  3.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

4.7(9) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

MTK. Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(6), TP 

MTK 4.7(7), TP MTK 4.7(8), dan TP MTK 4.7(9) yang 

terkait dengan materi pecahan 
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran MTK 

secara intadisipliner.  
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D.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan 

menjagankeselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan bola estafet di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar 

dan menangkap bola di air.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan bola estafet di air dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan melempar 

dan menangkap bola di air.TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami karakteristik teman sekolah berdasarkan 

agama.TP PPKn 3.3(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menentukan sikap terhadap teman sekolah yang berbeda 

agama.TP PPKn 3.3(4) 

5.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng.TP BI 3.9(6) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 151 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemuakan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

PJOK. Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untk memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan TP 

PJOK 4.7(2) yabg terkaitdengan materi melempar dan 

menangkap bola di air. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RSMB muatan pelajaran PJOK secara intradisipliner. 

 

 

Hal. 152 

 3.3(3) 

3.3(4) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

PPKn. Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(3) dan TP 

PPKn 3.3(4) yang terkait dengan materi memahami 

karakteristik teman di sekolah berdasarkan agama. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran 

PPkn secara intradisipliner. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 153 

 3.3(3) 

3.3(4) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

PPKn. Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP PPKn 3.3(3) dan TP 

PPKn 3.3(4) yang terkait dengan materi memahami 

karakteristik teman di sekolah berdasarkan agama. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran 

PPkn secara intradisipliner. 
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D.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

SBdP 

3.1  Mengenal karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

4.1  Membuat karya imajinatif dua dan tiga dimensi. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan melakukan kegiatan bermain di halaman rumah, siswa mampu memahami kebersamaan di tempat bermain.TP  

2.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam percakapan dalam 

bahasa tulis.TP BI 3.9(2) 

3.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat.TP BI 4.9(3) 

4.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
    ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(6) 

7.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 
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8.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan memperhatikan gambar, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(9) 

10.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dengan bahan 

alami.TP SBdP 3.1(10) 

11.  Dengan penjelasan guru dan memperhatikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung 

imajinatif.TP SBdP 3.1(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 



 
 

444 
 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 157 

3.9(2) 

4.9(3) 

    - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajar muatan pelajaran BI. Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.9(2) dan TP BI 4.9(3) yang 

terkait dengan materi kata sapaan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran 

BI secara intradisipliner. 

 

 

 

 

  3.7(4) 

3.7(5) 

3.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

4.7(9) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajar muatan pelajaran MTK. Media dan 

sumber belajar tersebut digunakan untuk 

pencapaian TP MTK 3.7(4), TP MTK 3.7(5), TP 

MTK 3.7(6), TP MTK 4.7(7), TP MTK 4.7(8), 

dan 4.7(9) yang terkait dengan materi pecahan 
 

 
 

,
 

 
 , dan

 

 
. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RSMB muatan pelajaran MTK secara 

intadisipliner. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

Hal. 160-161 

 

 

Hal. 162 

   3.1(10) 

3.1(11) 

3.1(12) 

3.1(13) 

 - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

keintegrasian rancangan media dan sumber 

belajar muatan pelajaran SBdP. Media dan 

sumber belajar tersebut digunakan untuk 

memfasilitasi pencapaian TP SBdP 3.1 (10), TP 

SBdP 3.1(11), TP SBdP 3.1(12), dan TP SBdP 

3.1(13) yang terkait dengan materi karya patung 

imajinatif. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RSMB muatan pelajaran SBdP secara 

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

Tema Kebersamaan Subtema 4 Kebersamaan di Tempat Wisata 

 

Kata Kunci :  
TP :  Tujuan Pembelajaran 

TP PJOK :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran PJOK 

TP BI :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia 

TP PPKn :  Tujuan Pembelajaran Untuk Muatan Peelajaran PPKn  

KI 1  :  Kompetensi Inti (Sikap Spiritual yakni Ketaatan Beribadah, Berprilaku 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) 

B.I :  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 pembelajaran 

RP :  Rancangan Penilaian 

RMSB : Rancangan Media dan Sumber Belajar 
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D.1 Pembelajaran 1 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7 Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam 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 dongeng, siswa mampu memahami sikap hidup rukun. TP BI 3.8(1). 

2.  Dengan membaca teks dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri.TP BI 3.8(2) 

3.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan pecahan ( ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda 

konkret.TP MTK 4.7(8) 
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9. Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alam.TP SBdP 

3.4(9) 

10.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan alam dan alat untuk 

membuat karya hiasan.TP SBdP 3.4(10) 

11.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan 

alam.TP SBdP 3.4(11) 

12.  Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan alam.TP SBdP 4.4(12) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 166 

3.8(1) 

3.8(2) 

     √ Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

BI dengan sikap sosial (KI 2). Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.8(1) dan TP BI 4.8(2) yang terkait 

dengan materi isi dongeng. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RSMB muatan pelajaran BIsecara 

Intradisipliner; untuk siskap sosial percaya diri sudah 

dimuat langsung dalam TP. 

 

 
Hal. 171 

  3.7(3) 

4.7(6) 

  -  Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

MTK. Materi dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(3) dan TP 

MTK 4.7(6) yang terkait dengan materi pecahan 

setengah. Ini berarti terdapat keintegrasian RSMB 

muatan pelajaran MTK secara intradisipliner. 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/ 

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 172 

  3.7(3) 

3.7(4) 

3.7(5) 

4.7(6) 

4.7(7) 

4.7(8) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

MTK. Materi dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP MTK 3.7(3), TP 

MTK 3.7(4), TP MTK 3.7(5), TP MTK 4.7(6), TP 

MTK 4.7(7) dan TP MTK 4.7(8) yang terkait dengan 

materi pecahan setengah, sepertiga dan seperempat. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran 

MTK secara intradisipliner. 

 

 
Hal.173 

   3.4(9) 

3.4(10) 

3.4(11) 

4.4(12) 

 - - Berdasrkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

SBdP. Materi dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP SBdP 3.4(9), TP 

SBdP 3.4(10), TP SBdP 3.4(11), dan TP MTK 4.4(12) 

yang etrakait dengan materi karya hiasan. Ini berarti 

terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran SBdP 

secara intra disipliner. 
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D.2 Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/ orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan kipas angin dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan dan 

berlari di air. TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan kipas angin dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerakan berjalan dan 

berlari di air. TP PJOK 4.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan mencari data, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 

3.3(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan hasil data, siswa mampu menyajikan data karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 4.3(4) 

5.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dialog.TP BI 3.9(5) 
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6.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan bahasa lisan.TP BI 

3.9(6) 

7.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng dengan bahasa tulis.TP BI 

3.9(7) 

8.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu melengkapi kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar.TP BI 3.9(8) 

9.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(9) 

10.  Dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(10) 

11.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur menggunakan gerak berjalan dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(11) 

12.  Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur menggunakan gerak berlari dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(12) 

13. Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur menggunakan gerak berjalan dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(13) 

14. Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur menggunakan gerak berlari dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(14) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 

 
Hal. 175 

    3.7(1) 

4.7(2) 

- - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatn pelajaran 

PJOK. Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.7(1) dan 

TP PJOK 4.7(2) yang terkaiat dengan materi bermain 

kipas angin di air. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RSMB muatan pelajaran PJOK secara intradisipliner. 
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D.3 Pembelajaran 3 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari 

keseluruhan.TP MTK 3.7(1) 

2.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari 

keseluruhan.TP MTK 3.7(2) 

3.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian 

dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(4) 
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5.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(5) 

6.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian 

dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret.TP MTK 4.7(6) 

7.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-

masing teman sekolah.TP PPKn 3.3(7) 

8.  Dengan mengamati gambar dan teks bacaan berkunjung ke kebun binatang, siswa mampu membuat daftar hasil pengamatan tentang 

jenisjenis keberagaman karakteristik individu teman sekolah.TP PPKn 4.3(8) 

9.  Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng yang didengar.TP BI 3.9(8) 

10. Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan.TP BI 4.9(10) 

11.  Dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, siswa menuliskan kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar.TP BI 3.9(11) 

12.  Dengan menyusun kalimat, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(12) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 182 

  3.7(1) 

3.7(3) 

4.7(4) 

4.7(6) 

  - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian rancangan 

media dan sumber belajar muatan pelajaran MTK. Media dan 

sumber belajar tersebut digunakan memfasilitasi pencapaian 

TP MTK 3.7(1), TP MTK 3.7(3), TP MTK 4.7(4), dan TP 

MTK 4.7(6) yang terkait dengan materi setengah dan 

seperempat. Ini berarti terdapat keintegrasian RSMB muatan 

pelajaran MTK secara intradisipliner. 

D.4 Pembelajaran 4 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  
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3.9  Menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

4.9  Menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Matematika 

3.7  Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 ,dan

 

 
 menggunakan benda benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan

 

 
 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku/asal 

daerahnya.TP PPKn 3.3(1) 

2.  Dengan kegiatan diskusi, siswa mampu menentukan sikap terhadap keberagaman karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 3.3(2) 

3.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat dengan ejaan yang benar. TP BI 

3.9(3) 

4. Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(4) 

5.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(5) 

6.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu membacakan kembali kata sapaan yang telah diperbaiki dengan bahasa yang 

santun.TP Bi 4.9(6) 

7.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(7) 

8.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(8) 

9.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
 ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(9) 
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10.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
  ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(10) 

11.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(11) 

12.  Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan 

suatu benda konkret.TP MTK 4.7(12) 

 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 192 

 3.3(1) 

3.3(2) 

   - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian rancangan 

media dan sumber belajar muatan pelajaran PPKn. Media dan 

sumber belajar tersebut digunakan untuk mefasilitasi 

pencapaian TP PPKn 3.3(1) dan TP PPKn 3.3(2) yang terkait 

dengan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku/asal 

daerahnya. Ini berarti terdapat keintegrasian RSMB muatan 

pelajaran PPKn secara intradisipliner. 
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D.5 Pembelajaran 5 

Kompetensi Dasar: 

PJOK 

3.7  Memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam bentuknpermainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan penggunaan gerak dasar lokomotor, nonlokomotor dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang lain dalam aktivitas air. 

 

Bahasa Indonesia  

3.8  Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

PPKn 

1.3 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. 

2.3  Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

3.3  Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

4.3  Mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan, siswa dapat menjelaskan prosedur melempar bola dalam bentuk permainan dan 

menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(1) 

2.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan, siswa dapat menjelaskan prosedur menangkap bola dalam bentuk permainan dan 

menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 3.7(2) 

3.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur melempar 

bola berjalan dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur 

menangkap bola dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air.TP PJOK 4.7(4) 
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5.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam percakapan.TP BI 3.9(5) 

6.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam percakapan dengan 

bahasa lisan.TP BI 3.9(6) 

7.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menirukan kata sapaan dalam percakapan secara lisan.TP BI 4.9(7) 

8.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam percakapan dengan ejaan yang 

benar.TP BI 3.9(8) 

9.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis.TP BI 3.9(9) 

10.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu memperbaiki kata sapaan yang telah dikoreksi.TP BI 3.9(10) 

11.  Dengan menulis kalimat yang memuat kata sapaan, siswa mampu membacakan kembali kata sapaan yang telah diperbaiki dengan 

bahasa yang santun.TP BI 4.9(11) 

12.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah.TP PPKn 

3.3(12) 

13.  Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman 

karakteristik individu di sekolah.TP PPKn 4.9(13) 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 192 

    3.7(1) 

3.7(2) 

4.7(3) 

4.7(4) 

- - Berdasarkan  hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

PJOK. Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP PJOK 3.79(1), TP 

PJOK 3.7(2), TP PJOK 4.7(3), dan TP PJOK 4.7(4) yang 

terkait dengan materi melempar dan menangkap bola. Ini 

berarti terdapat keintegrasian RSMB muatan pelajaran 

PJOK secara intradisipliner. 
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D.6 Pembelajaran 6 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia  

3.8 Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.8  Menceritakan kembali teks dongeng binatang (fabel) yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

SBdP 

3.3 Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

 

Matematika 

3.7 Menjelaskan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
 menggunakan bendabenda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7  Menyajikan pecahan
 

 
 ,
 

 
 , dan 

 

 
   yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Dengan melakukan kegiatan membuat maket dan menulis kembali dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng binatang yang 

menggambarkan sikap hidup rukun.TP BI 3.8(1) 

2.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket dan menulis kembali dongeng, siswa mampu menceritakan kembali isi dongeng yang 

telah dibaca dengan bahasa yang santun.TP BI 4.8(2) 

3.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(3) 

4.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(4) 

5.  Dengan mencermati gambar dan isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan (
 

 
  ) sebagai bagian dari keseluruhan.TP MTK 3.7(5) 

6.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(6) 
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7.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(7) 

8.  Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan (
 

 
 ) yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu 

benda konkret.TP MTK 4.7(8) 

9.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan buatan.TP SBdP 

3.4(9) 

10.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan.TP 

SBdP 3.4(10) 

11.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat 

karya hiasan.TP SBdP 3.4(11) 

12.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan 

buatan.TP SBdP 3.4(12) 

13.  Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan buatan.TP SBdP 4.4(13) 

 

 

Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

 

 
Hal. 209 

3.8(1) 

4.8(2) 

    - √ Berdasrkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatan pelajaran 

BI dengan sikap sosial (KI 2). Media dan sumber 

belajar tersebut digunakan untuk memfasilitasi 

pencapaian TP BI 3.8(1) dan TP BI 4.8(2) yang terkait 

dengan materi isi dongeng. Ini berarti terdapat 

keintegrasian RSMB muatan pelajaran BI secara 
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Media/Sumber Belajar 
Tujuan Pembelajaran/  

Muatan Pelajaran 
Sikap 

Analisis 
Buku 

Guru 
Buku Siswa B.I PPKn MTK SBdP PJOK KI 1 KI 2 

intradisipliner; untuk sikap sosial santun sudah dimuat 

langsung dalam TP. 

 

 
Hal.214 

   3.4(9) 

3.4(10) 

3.4(11) 

3.4(12) 

4.4(13) 

 - - Berdasarkan hasil analisis ditemukan keintegrasian 

rancangan media dan sumber belajar muatn pelajaran 

SBdP. Media dan sumber belajar tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pencapaian TP SBdP 3.4(9), TP 

SBdP 3.4(10), TP SBdP 3.4(11), TP SBdP 3.4(12) dan 

TP SBdP 4.4(13) yang terkait dengan materi karya 

hiasan dari alam. Ini berarti terdapat keintegrasian 

RSMB muatan pelajaran SBdP secara intradisipliner. 
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