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Kata Pengantar
Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Juga dirumuskan proses pembelajaran
dan penilaian yang diperlukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diinginkan itu. Buku yang ditulis
dengan mengacu pada kurikulum 2013 ini dirancang dengan menggunakan proses pembelajaran yang sesuai
untuk mencapai kompetensi yang sesuai dan diukur dengan proses penilaian yang sesuai.
Sejalan dengan itu, kompetensi yang diharapkan dari seorang lulusan SD/MI adalah kemampuan pikir
dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Kemampuan itu diperjelas dalam
kompetensi inti, yang salah satunya, “menyajikan pengetahuan dalam bahasa yang jelas, logis dan sistematis,
dalam karya yang estetis, atau dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak sehat, beriman, berakhlak
mulia”. Kompetensi itu dirancang untuk dicapai melalui proses pembelajaran berbasis penemuan (discovery
learning) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk tugas (project based learning), dan penyelesaiaan masalah
(problem solving based learning) yang mencakup proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
Buku Seri Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Siswa Kelas V SD/MI ini disusun berdasarkan konsep itu.
Sebagaimana lazimnya buku teks pelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi, buku ini
memuat rencana pembelajaran berbasis aktivitas. Buku ini memuat urutan pembelajaran yang dinyatakan
dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Buku ini mengarahkan hal-hal yang harus
dilakukan peserta didik bersama guru dan teman sekelasnya untuk mencapai kompetensi tertentu; bukan
buku yang materinya hanya dibaca, diisi, atau dihafal.
Pencapaian kompetensi terpadu sebagaimana rumusan itu, menuntut pendekatan pembelajaran tematik terpadu,
yaitu mempelajari semua mata pelajaran secara terpadu melalui tema-tema kehidupan yang dijumpai peserta
didik sehari-hari. Peserta didik diajak mengikuti proses pembelajaran transdisipliner yang menempatkan
kompetensi yang dibelajarkan dikaitkan dengan konteks peserta didik dan lingkungan. Materi-materi berbagai
mata pelajaran dikaitkan satu sama lain sebagai satu kesatuan, membentuk pembelajaran multidisipliner
dan interdisipliner, agar tidak terjadi ketumpangtindihan dan ketidakselarasan antarmateri mata pelajaran.
Tujuannya, agar tercapai efisensi materi yang harus dipelajari dan efektivitas penyerapannya oleh peserta
didik.
Buku ini merupakan penjabaran hal-hal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi
yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan Kurikulum 2013, peserta didik diajak berani untuk mencari
sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan
menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru
dapat memperkaya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari
lingkungan alam, sosial, dan budaya.
Buku ini sangat terbuka dan perlu terus menerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, kami
mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada
edisi berikutnya. Atas kontribusi itu, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan, kita dapat memberikan
yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia
Merdeka (2045).
Jakarta, Januari 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh
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Tentang Buku Panduan Guru
Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Buku ini berisi:
1. jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang
melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata
pelajaran,
2. kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan
pembelajaran yang menyatu dan mengalir,
3. pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku
positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi,
kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas dan pribadi reflektif,
4. berbagai teknik penilaian siswa,
5. informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan,
6. kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada
orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah,
dan
7. petunjuk penggunaan buku siswa.
Kegiatan pembelajaran di buku ini didesain untuk mengembangkan kompetensi
(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas yang bervariasi.
Aktivitas tersebut meliputi:
1. membuka pelajaran yang menarik perhatian siswa, seperti membacakan cerita,
bertanya jawab, bernyanyi, permainan, demonstrasi, memberikan masalah dan
sebagainya,
2. menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisasi
informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan),
3. memantik pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa
mengaitkan pengetahuan terdahulu dan yang akan dipelajari,
4. pemberian tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep,
5. penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi,
6. pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah
dipelajari, dan
7. pemberian umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa.
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Bagaimana Menggunakan Buku Panduan Guru
Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku
siswa dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas.
Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti.
2. Pahamilah setiap Kompetensi Dasar dan Indikator yang dikaitkan dengan tema.
3. Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti (KI) I dan KI II dalam semua kegiatan
pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk mendukung
pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positif.
4. Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti (KI)-1 dan KI-2 dengan kegiatan
pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah.
5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku siswa
sesuai dengan halaman yang dimaksud.
6. Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Temukan juga
kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang sesuai dengan perencanaan
(misalnya, siswa tidak bisa mengamati tanaman di luar kelas pada saat hujan).
7. Beragam strategi pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya siswa
bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, dan menggambar),
selain melibatkan siswa secara langsung, diharapkan melibatkan warga sekolah
dan lingkungan sekolah.
8. Guru diharapkan mengembangkan:
a. metode pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM),
b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat
tinggi,
c. keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan
d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas.
9. Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif yang tersedia di lingkungan
sekolah.
10. Pada semester I terdapat 4 tema. Setiap tema terdiri atas 3 subtema. Masingmasing subtema diuraikan menjadi 6 pembelajaran. Setiap pembelajaran
diharapkan selesai dalam 1 hari.
11. Empat subtema yang ada direncanakan selesai dalam jangka waktu 4 minggu.
12. Aktivitas minggu IV berupa berbagai kegiatan yang dirancang sebagai aplikasi
dari keterpaduan gagasan pada subtema 1–3. Berbeda dengan subtema 1–3,
kegiatan minggu IV diarahkan untuk mengasah daya nalar dan berpikir tingkat
tinggi. Kegiatan dirancang untuk membuka kesempatan bertanya dan menggali
informasi yang dekat dengan keseharian siswa.
13. Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun
demikian, alokasi waktu menurut mata pelajaran hanyalah petunjuk umum. Guru
diharapkan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan situasi dan kondisi di
sekolah dan pendekatan tematik-terpadu.
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14. Buku siswa dilengkapi dengan bahan-bahan latihan yang sejalan dengan
pencapaian kompetensi.
15. Hasil karya siswa dan bukti penilaiannya dapat dimasukkan ke dalam portofolio siswa.
16. Sebagai upaya perbaikan diri, buatlah catatan refleksi setelah satu subtema selesai.
Misalnya faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran berlangsung dengan
baik, kendala-kendala yang dihadapi, dan ide-ide kreatif untuk pengembangan
lebih lanjut.
17. Libatkan semua siswa tanpa kecuali dan yakini bahwa setiap siswa cerdas dalam
keunikan masing-masing. Dengan demikian, pemahaman tentang kecerdasan
majemuk, gaya belajar siswa dan beragam faktor penyebab efektivitas dan
kesulitan belajar siswa, sangat dibutuhkan.
18. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk mendidik
sepenuh hati (antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran).

Kerja Sama dengan Orang Tua
Secara khusus, di akhir pembelajaran Buku Siswa, terdapat lembar untuk orang tua
yang berjudul ‘Belajar di Rumah’. Halaman ini berisi materi yang akan dipelajari,
aktivitas belajar yang dilakukan anak bersama orang tua di rumah, serta saran agar
anak dan orang tua bisa belajar dari lingkungan. Orang tua diharapkan berdiskusi
dan terlibat dengan aktivitas belajar anak. Saran-saran untuk kegiatan bersama
antara siswa dan orang tua dicantumkan juga pada akhir setiap pembelajaran. Guru
diharapkan membangun komunikasi dengan orang tua sehubungan dengan kegiatan
pembelajaran yang akan melibatkan orang tua dan siswa di rumah.
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Standar Kompetensi Lulusan
dan Kompetensi Inti Kelas V
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
DOMAIN

SIKAP

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

SD/MI
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah,
sekolah, dan tempat bermain.

Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan
rumah, sekolah, dan tempat bermain.

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan
kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan
yang ditugaskan kepadanya.

KOMPETENSI INTI KELAS V
1.

Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

2.

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.
4.

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis,
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
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Subtema 1: Hidup Rukun
Pemetaan Kompetensi Dasar KI 1 dan KI 2
PPKn
1.1

Menghargai semangat kebhinnekatunggalikaan dan keragaman agama,
suku bangsa pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas, upacara adat, sosial, dan ekonomi dalam
kehidupan bermasyarakat
1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa
2.1 Menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan
memberi maaf yang dijiwai keteladanan
pahlawan kemerdekaan RI dalam semangat perjuangan, cinta tanah air, dan
rela berkorban sebagai perwujudan
nilai dan moral Pancasila
2.2 Menunjukkan perilaku sesuai hak
dan kewajiban dalam bidang sosial,
ekonomi, budaya, hukum sebagai
warganegara dalam kehidupan seharihari sesuai Pancasila dan UUD 1945

IPS

IPA
1.1

Bertambah keimanannya dengan
menyadari hubungan keteraturan
dan kompleksitas alam dan jagad
raya terhadap kebesaran Tuhan yang
menciptakannya, serta mewujudkannya
dalam pengamalan ajaran agama yang
dianutnya
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki
rasa ingin tahu; obyektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung
jawab; terbuka; dan peduli lingkungan)
dalam aktivitas sehari-hari sebagai
wujud implementasi sikap dalam
melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi
2.2 Menghargai kerja individu dan
kelompok dalam aktivitas seharihari sebagai wujud implementasi
melaksanakan penelaahan fenomena
alam secara mandiri maupun
berkelompok

2.3 Menunjukkan penghargaan terhadap proses pengambilan keputusan atas dasar musyawarah mufakat
2.4 Menunjukkan perilaku cinta tanah
air Indonesia dalam kehidupan di
rumah, sekolah, dan masyarakat

SBdP

Hidup Rukun

Matematika

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Menunjukkan perilaku patuh, tertib dan
mengikuti prosedur dalam mencari
akar bilangan sederhana
Menghargai pendapat atau gagasan
teman tentang usulan memecahkan
masalah, penyajian data atau pekerjaan
matematika lainnya
Menunjukkan perilaku adil dalam
membuat pola pergeseran tempat
duduk secara bergiliran dengan
menggunakan gambar denah tempat
duduk di kelas
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin dan
bertanggung jawab dalam melakukan
pengumpulan data, pengolahan data,
dan melaporkan hasil pengamatan
Menunjukkan perilaku jujur dalam melaporkan hasil pengamatan/melakukan
percobaan menemukan hubungan keliling, luas dan diameter lingkaran dengan
apa adanya
Menunjukkan prilaku disiplin tepat
waktu dengan berdasar pada pengelolaan waktu untuk pergi ke tempat
tertentu dengan mempertimbangkan
kondisi lalu lintas, jarak, dan kecepatan
Menunjukkan perilaku cermat dalam
mendata jarak dan waktu yang diperlukan oleh tiap teman sekelas dari
rumah masing-masing ke sekolah
Menunjukkan perilaku cermat dalam
mendata jarak dan waktu yang diperlukan oleh tiap teman sekelas dari
rumah masing-masing ke sekolah

Menerima karunia Tuhan YME yang
telah menciptakan waktu dengan segala
perubahannya
1.2 Menjalankan ajaran agama dalam
berfikir dan berperilaku sebagai
penduduk
Indonesia
dengan
mempertimbangkan kelembagaan
sosial, budaya, ekonomi dan politik
dalam masyarakat
1.3 Menghargai karunia Tuhan YME yang
telah menciptakan manusia dan
lingkungannya
2.1 Menunjukkan perilaku bijaksana dan
bertanggungjawab, peduli, santun dan
percaya diri sebagaimana ditunjukkan
oleh tokoh-tokoh pada masa penjajahan dan gerakan kebangsaan dalam
menumbuhkan rasa kebangsaan
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, sopan,
estetika dan memiliki motivasi internal
ketika berhubungan dengan lembaga
sosial, budaya, ekonomi dan politik
2.3 Menunjukkan perilaku peduli, gotongroyong, tanggungjawab dalam berpartisipasi penanggulangan permasalahan
lingkungan hidup

1.1

Subtema 1

2.1

1.1

Menerima kekayaan dan keragaman
karya seni daerah sebagai anugerah
Tuhan.
2.1 Menunjukkan rasa percaya diri dalam
mengolah karya seni
2.2 Menghargai alam dan lingkungan
sekitar sebagai sumber ide dalam
berkarya seni
2.3 Menunjukkan
perilaku
disiplin,
tanggung jawab dan kepedulian
terhadap alam sekitar melalui berkarya
seni
2.4 Menunjukkan kemampuan bekerja
sama dan berinteraksi dengan menggunakan bahasa daerah di lingkungan
sekitar

Bahasa Indonesia
1.1

PJOK
1.1

Menghargai tubuh dengan seluruh
perangkat gerak dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan. yang tidak
ternilai
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh
harus dipelihara dan dibina, sebagai
wujud syukur kepada sang Pencipta
2.1 Menunjukkan disiplin, kerja sama,
toleransi, belajar menerima kekalahan
dan kemenangan, sportif dan tanggung
jawab, menghargai perbedaan
2.2 Menunjukkan perilaku santun kepada
teman, guru dan lingkungan sekolah
selama pembelajaran penjas

Meresapi makna anugerah Tuhan Yang
Maha Esa berupa bahasa Indonesia
yang diakui sebagai sarana yang lebih
unggul daripada bahasa lain untuk
memperoleh ilmu pengetahuan
1.2 Meresapi makna anugerah Tuhan yang
Maha Esa atas keberadaan ciri khusus
makhluk hidup, hantaran panas, energi
listrik dan perubahannya, serta tata
surya
2.1 Memiliki kepedulian dan tanggung
jawab tentang ciri khusus makhluk
hidup dan lingkungan melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
2.2 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu
tentang perubahan benda dan hantaran
panas, energi listrik dan perubahannya,
serta tata surya melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia
2.3 Memiliki sikap disiplin dan rasa
cinta tanah air terhadap sistem
pemerintahan
serta
layanan
masyarakat
daerah
melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
2.4 Memiliki kesetiaan, dan kebanggaan
terhadap keutuhan wilayah nusantara
Indonesia melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia

1 Rukun
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Subtema 1: Hidup Rukun
Pemetaan Kompetensi Dasar KI 3 dan KI 4
PPKn

Matematika

3.4 Memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat
4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat

3.4 Mengenal konsep perbandingan
dan skala
4.13 Merumuskan dengan kalimat
sendiri,
membuat
model
matematika,
dan
memilih
strategi yang efektif dalam
memecahkan masalah nyata
sehari-hari yang berkaitan dengan
konsep perbandingan, skala, dan
hubungan antar kuantitas, serta
memeriksa kebenaran jawabnya

IPA
3.4 Mengenal
rangkaian
listrik
sederhana dan sifat magnet serta
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari
4.3 Merancang
dan
membuat
rangkaian seri dan parallel
menggunakan sumber arus searah

SBdP

Subtema 1

3.2 Mengenal harmoni musik dan lagu
daerah
4.6 Memainkan alat musik ritmis
secara berkelompok dengan
iringan vokal lagu anak-anak dua
suara

Hidup Rukun

IPS

Bahasa Indonesia

PJOK

3.3 Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
4.3 Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku

3.1 Memahami konsep variasi dan
kombinasi pola gerak dasar dalam
berbagai permainan dan atau olah
raga tradisional bola besar.
3.2 Memahami konsep variasi dan
kombinasi pola gerak dasar dalam
berbagai permainan dan atau
olahraga tradisional bola kecil.
4.1 Mempraktikkan variasi dan
kombinasi pola gerak dasar yang
dilandasi konsep gerak dalam
berbagai permainan dan atau
olahraga tradisional bola besar.
4.2 Mempraktikkan variasi dan
kombinasi pola gerak dasar yang
dilandasi konsep gerak dalam
berbagai permainan dan atau
olahraga tradisional bola kecil.
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3.4 Memahami manusia Indonesia
dalam aktivitas yang yang terkait
dengan
fungsi dan peran
kelembagaan sosial, ekonomi
dan budaya, dalam masyarakat
Indonesia
4.4 Menceritakan secara tertulis
pemahaman tentang manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang
yang terkait dengan fungsi dan
peran
kelembagaan sosial,
ekonomi dan budaya, dalam
masyarakat Indonesia

Subtema 1: Hidup Rukun

KEGIATAN PEMBELAJARAN

KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•

Sikap:
•
Rasa ingin tahu
•
Cermat
•
Teliti
•
Mandiri
•
Percaya diri

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mengamati gambar dan berdiskusi, untuk
mencari iklan tentang ekspor impor
Menggali informasi dari teks bacaan dan
mengamati iklan tentang ekspor impor
Mencermati sebuah iklan, dan menuliskan
kosakata baru yang digunakan dalam iklan
dan mendefinisikan artinya
Mencermati iklan dan berdiskusi untuk
menjelaskan isi sebuah iklan dengan percaya
diri
Mengolah informasi dari sebuah cerita
kontekstual, dan menjelaskan tentang
perbandingan dan menuliskan model
matematika dari masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan
Mencermati tabel informasi harga, dan
menerapkan strategi yang tepat untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan
Berlatih menyelesaikan soal cerita, dan
memecahkan masalah sederhana yang
melibatkan perbandingan dan memeriksa
kebenaran jawabannya

Praktik dan pengamatan, dan menyebutkan
gerak dasar dalam berbagai permainan dan
atau olahraga tradisional bola besar (sepak bola)
Praktik dan pengamatan,dan menjelaskan
cara melakukan gerak dasar dalam berbagai
permainan dan atau olahraga tradisional bola
besar (sepak bola)
Menendang bola dengan berbagai variasi dengan
kontrol yang baik (sepak bola)
Menangkap bola dengan kontrol yang baik (sepak
bola)
Menggiring bola dengan kontrol yang baik (sepak
bola)
Mengidentifikasikan sumber-sumber listrik.
Menceritakan macam-macam rangkaian listrik
sederhana dengan cermat
Menggambar bagan rencana rangkaian seri dan
paralel
Menjelaskan pengertian ekspor dan impor.
Memainkan alat musik ritmis, dan menjelaskan
harmoni musik dengan
Bermain alat musik ritmis secara berkelompok
dengan percaya diri

Pengetahuan:
Iklan tentang ekspor impor
•
•
Kosa kata dalam iklan dan artinya
•
Isi sebuah iklan
•
Model matematika dari masalah yang berkaitan dengan
konsep perbandingan
Strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang
•
berkaitan dengan konsep perbandingan
Memecahkan masalah sederhana yang melibatkan
•
perbandingan
Keterampilan:
Mengamati gambar dan berdiskusi
•
•
Menggali informasi dari teks bacaan
•
Mencermati iklan dan menuliskan kosa kata baru
•
Menjelaskan tentang perbandingan dan menuliskan
model matematika dari masalah yang berkaitan dengan
konsep perbandingan
Menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan
•
masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan
Memecahkan masalah sederhana yang melibatkan
•
perbandingan dan memeriksa kebenaran jawabannya
Sikap:
•
Rasa ingin tahu
•
Cermat
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Sportif
Pengetahuan:
•
Gerak dasar dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola besar (sepak bola)
•
Sumber-sumber listrik
•
macam-macam rangkaian listrik
•
bagan rencana rangkaian seri dan paralel
•
ekspor dan impor
•
harmoni musik
Keterampilan:
•
Menyebutkan gerak dasar dalam berbagai permainan
dan atau olahraga tradisional bola besar (sepak bola)
•
Menjelaskan cara melakukan gerak dasar dalam berbagai
permainan dan atau olahraga tradisional bola besar
(sepak bola) dengan
•
Menendang bola dengan berbagai variasi dengan kontrol
yang baik (sepak bola)
•
Melempar dan menangkap bola dengan kontrol yang
baik (sepak bola)
•
Mengidentifikasikan sumber-sumber listrik
•
Menceritakan macam-macam rangkaian listrik sederhana
•
Menggambar bagan rencana rangkaian seri dan paralel
•
Menjelaskan pengertian ekspor dan impor
•
Bermain alat musik ritmis secara berkelompok

3 Rukun
Tema 3Pekerjaan
Subtema 1: Hidup
Jenis-jenis
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Subtema 1: Hidup Rukun
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Menggali informasi dari teks bacaan dan
menceritakan pentingnya menjaga kerukunan
Mengamati gambar, yang menunjukkan
persatuan dan kesatuan di rumah
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan
lingkungan sekitar, menyebutkan contoh
perilaku yang tidak menunjukkan persatuan
dan kesatuan di rumah dengan cermat
Berhitung, dan dapat melakukan operasi
hitung dengan menggunakan perbandingan.
Berhitung,dan memecahkan
masalah perbandingan
Berhitung, dan menuliskan model
matematika dari masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan
Berhitung, dan menerapkan strategi yang
tepat untuk menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan konsep perbandingan
Berhitung dan memeriksa kebenaran
jawaban dalam menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan konsep perbandingan
Menggali informasi dari teks bacaan dan
mengidentifikasikan unsur-unsur sebuah iklan
Menggali informasi dari teks bacaan
dan menjelaskan unsur-unsur iklan

Sikap:
•
Rasa ingin tahu
•
Cermat
•
Mandiri
•
Percaya diri
Pengetahuan:
Menceritakan pentingnya menjaga kerukunan
•
•
Menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah
•
Melakukan operasi hitung dengan menggunakan
perbandingan
Memecahkan masalah perbandingan
•
•
Menuliskan model matematika dari masalah yang
berkaitan dengan konsep perbandingan
Memeriksa kebenaran jawaban dalam menyelesaikan
•
masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan.
Mengidentifikasikan unsur-unsur sebuah iklan
•
•
Menjelaskan unsur-unsur iklan
Keterampilan:
Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan
•
•
Operasi hitung dengan menggunakan perbandingan.
•
Model matematika dari masalah yang berkaitan dengan
konsep perbandingan
Unsur-unsur iklan
•

Mengamati lingkungan sekitarnya dan
melakukan wawancara, untuk mengenal
bentuk, fungsi dan peran lembaga
budaya yang ada di masyarakat
Menulis laporan hasil wawancara
siswa dan menceritakan peran
dan fungsi lembaga budaya
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menjelaskan kegiatan ekspor dan impor
Berhitung, dan memecahkan
masalah perbandingan
Berhitung, dan menuliskan model
matematika dari masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan
Berhitung, dan menerapkan strategi yang
tepat untuk menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan konsep perbandingan
Berhitung dan memeriksa kebenaran
jawaban dalam menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan konsep perbandingan
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menceritakan pentingnya menjaga kerukunan
Mengamati gambar, dan menyebutkan
contoh perilaku yang menunjukkan
persatuan dan kesatuan dengan teliti
Mengamati gambar, dan menjelaskan
manfaat iklan dengan percaya diri
Merancang pembuatan iklan ekspor impor

Sikap:
•
Rasa ingin tahu
•
Cermat
•
Mandiri
•
Percaya diri
Pengetahuan:
•
Melakukan wawancara , untuk mengenal bentuk, fungsi
dan peran lembaga budaya yang ada di masyarakat
•
Menulis laporan hasil wawancara siswa
•
Menggali informasi dari teks bacaan
•
Memecahkan masalah perbandingan
•
Menuliskan model matematika dari masalah yang
berkaitan dengan konsep perbandingan
•
Menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan.
•
Menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan.
•
Menyebutkan contoh perilaku yang menunjukkan
•
Merancang pembuatan iklan ekspor impor
Keterampilan:
•
Bentuk, fungsi dan peran lembaga budaya yang ada
di masyarakat
•
Peran dan fungsi lembaga budaya.
•
Konsep perbandingan
•
Pentingnya menjaga kerukuna
•
Manfaat iklan
•
Iklan ekspor impor

Buku Guru Kelas V SD/MI

Subtema 1: Hidup Rukun
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Praktik dan menggali informasi dari gambar dan
bacaan, dan menjelaskan pola-pola gerak dasar
dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil
Melakukan berbagai keterampilan dasar
(melambungkan, melempar, menangkap,lari
dan memukul) permainan tradisional bola kecil
dengan kontrol yang baik
Menyanyikan lagu anak dua suara secara
kelompokdengan percaya diri
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menjelaskan unsur-unsur dalam iklan
Bekerja bersama kelompoknya,dan membuat
iklan ekspor impor dengan
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menjelaskan pentingnya energi listrik bagi
manusia dengan cermat
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menjelaskan macam-macam rangkaian listrik
sederhana
Praktik membuat rangkaian seri arus searah
Praktik membuat rangkaian paralel arus searah

Sikap:
•
Rasa ingin tahu
•
Cermat
•
Mandiri
•
Percaya diri
Pengetahuan:
•
Pola-pola gerak dasar dalam berbagai permainan dan
atau olahraga tradisional bola kecil
•
Lagu anak dua suara
•
Unsur-unsur dalam iklan
•
Iklan ekspor impor
•
Pentingnya energi listrik bagi manusia
•
Macam-macam rangkaian listrik sederhana
•
Rangkaian seri arus searah
•
Rangkaian paralel arus searah
Keterampilan:
•
Praktik pola-pola gerak dasar dalam berbagai permainan
dan atau olahraga tradisional bola kecil
•
Menyanyikan lagu anak dua suara
•
Menggali informasi dari teks bacaan
•
Membuat iklan ekspor impor
•
Menjelaskan pentingnya energi listrik bagi manusia
•
Menjelaskan macam-macam rangkaian listrik sederhana
•
Praktik membuat rangkaian seri dan paralel arus searah

Melakukan presentasi tentang hasil proyek iklan,
Menggali informasi dari teks bacaan dan
pengamatan, dan mengelompokkan contoh
dan bukan contoh tentang perilaku yang
mencerminkan persatuan dan kesatuan di
masyarakat
Praktik membuat artikel sederhana mengenai
manusia Indonesia dan aktivitasnya yang
terkait dengan fungsi dan perannya di lembaga
sosial,ekonomi, dan budaya
Praktik secara berkelompok, menyanyikan lagu
anak-anak dua suara dalam notasi yang benar.
Praktik memeragakan aktivitas warga masyarakat
yang mencerminkan penerapan nilai-nilai
persatuan dan kesatuan
Menceritakan
hasil
pengamatan,
dan
menjelaskan pentingnya kerja sama dalam
kelompok
Praktik secara berkelompok, memainkan alat
musik ritmis

Sikap:
•
Rasa ingin tahu
•
Cermat
•
Mandiri
•
Percaya diri
Pengetahuan:
•
Presentasi tentang hasil proyek iklan,
•
Menggali informasi dari teks bacaan dan pengamatan
•
Praktik membuat artikel sederhana
•
Praktik secara berkelompok, menyanyikan lagu anak-anak
•
Praktik memeragakan aktivitas warga masyarakat
•
Menceritakan hasil pengamatan
Keterampilan:
•
Iklan
•
Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan
di masyarakat.
•
Manusia Indonesia dan aktivitasnya yang terkait dengan
fungsi dan perannya di lembaga sosial, ekonomi, dan
budaya
•
Lagu anak-anak dua suara dalam notasi yang benar

5 Rukun
Tema 3Pekerjaan
Subtema 1: Hidup
Jenis-jenis
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Pembelajaran 1
Pemetaan Indikator Pembelajaran
Matematika

Subtema 1

Hidup Rukun

Bahasa Indonesia
3.3 Menguraikan isi teks paparan
iklan tentang ekspor impor
sebagai
kegiatan
ekonomi
antarbangsa dengan bantuan
guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Mencari iklan tentang ekspor
impor.
• Mengamati
iklan
tentang
ekspor impor.
• Menuliskan kosakata baru yang
digunakan dalam iklan dan
artinya.
4.3 Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Menjelaskan isi iklan
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1

3.4 Mengenal konsep perbandingan
dan skala
• Menjelaskan perbandingan
• Memecahkan masalah
sederhana yang melibatkan
perbandingan
4.13 Merumuskan dengan kalimat
sendiri, membuat model
matematika, dan memilih
strategi yang efektif dalam
memecahkan masalah nyata
sehari-hari yang berkaitan
dengan konsep perbandingan,
skala, dan hubungan antar
kuantitas, serta memeriksa
kebenaran jawabnya
• Menuliskan model matematika
dari masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan.
• Menerapkan strategi yang
tepat untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan
• Memeriksa kebenaran jawaban
dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan konsep
perbandingan

Subtema 1:
Hidup Rukun

1
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•
•

•

•

Dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mencari iklan tentang
ekspor impor dengan teliti
Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat mengamati iklan tentang
ekspor impor dengan cermat.
Dengan mencermati sebuah iklan, siswa mampu menuliskan kosa kata baru yang
digunakan dalam iklan dan mendefinisikan artinya dengan mandiri
Dengan mencermati iklan dan berdiskusi siswa dapat menjelaskan isi sebuah iklan
dengan percaya diri.
Dengan mengolah informasi dari sebuah cerita kontekstual, siswa mampu menjelaskan
tentang perbandingan dan menuliskan model matematika dari masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan dengan cermat
Dengan mencermati tabel informasi harga, siswa mampu menerapkan strategi yang
tepat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan
dengan percaya diri
Dengan berlatih menyelesaikan soal cerita, siswa mampu memecahkan masalah
sederhana yang melibatkan perbandingan dan memeriksa kebenaran jawabannya
dengan bertanggung jawab

Media/ alat bantu belajar
Buku, teks bacaan tentang ekspor dan impor, isi sebuah iklan, konsep perbandingan

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan: Mulai kegiatan dengan
mengkomunikasikan kepada siswa tentang kegiatan
yang akan dilakukan
• Siswa mengamati kegiatan yang terdapat pada
gambar.
• Siswa mencermati gambar dan tulisan yang
terdapat pada kardus dalam gambar.
• Siswa mencatat semua informasi yang diperoleh
dari hasil pengamatan gambar. (Kegiatan
Mengamati)

Subtema 1:

Bentuk-bentuk Kerukunan

1

Perhatikan gambar di atas, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Apa yang dilakukan Edo?
2. Apa yang dilakukan Ibu?
3. Apa yang dilakukan Ayah bersama para tetangga?
4. Bagaimana bentuk kerukunan hidup yang pernah kamu lakukan dalam
keluargamu?
5. Sebutkan contoh-contoh bentuk kerukunan yang kamu lakukan bersama
teman-temanmu di sekolah!
Ë Kegiatan apa saja yang mencerminkan kerukunan hidup dalam masyarakat?

Tema 3 Subtema 1: Bentuk-Bentuk Kerukunan

1

Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang kegiatan ekspor dan
impor barang
• Sikap teliti dan cermat dalam melakukan pengamatan
• Keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan
7 Rukun
Tema 3Pekerjaan
Subtema 1: Hidup
Jenis-jenis

7

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa memperhatikan telepon genggam yang
ditunjukkan guru dan gambar telepon genggam
pada buku siswa. (Guru dapat membawa beberapa
contoh gambar telepon genggam).
• Siswa mengamati telepon genggam atau gambar
telepon genggam.
• Siswa menyebutkan hal-hal yang diketahui tentang
telepon genggam.
• Siswa menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau
hal-hal yang ingin mereka ketahui berdasarkan
hasil pengamatan mereka pada tabel.
• Siswa membuat pertanyaan menggunakan kalimat
tanya yang tepat.
• Siswa menulis pertanyaannnya dalam kolom yang
tersedia di buku siswa. (kegiatan menanya)

Perhatikan gambar telepon genggam di bawah ini!

Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang telepon genggam itu?
Coba, tuliskan dalam kolom berikut!
Hal-hal yang ingin kuketahui tentang telepon genggam:

Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Edo dan teman-teman di antaranya
sebagai berikut.
Ë
Ë
Ë

Di mana ibu guru membeli telepon genggam itu?
Apa sajakah fungsi telepon genggam itu?
Di mana telepon genggam itu dibuat?

1.
2.
3.

Menurutmu, adakah pabrik telepon genggam di Indonesia?
Jika ada, di manakah letaknya?
Jika tidak ada, dari negara manakah asal telepon genggam yang beredar di
Indonesia?

Ayo Lakukan

Carilah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bertanyalah kepada ayah,
ibu, bapak/ibu guru, atau orang lain yang kamu anggap mengetahuinya. Kamu juga
dapat mencari jawaban tersebut dari buku, majalah, surat kabar, atau internet.

Tema 3 Subtema 1: Bentuk-Bentuk Kerukunan

3

Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan dalam bertanya
• Sikap rasa ingin tahu dan percaya diri dalam bertanya

Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut.

Tidak semua barang yang kita perlukan dibuat (diproduksi) di dalam negeri. Ada
barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Sebaliknya, ada pula barangbarang yang dapat kita kirim ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan warga di
negeri tersebut.

Ayo Menulis

Carilah informasi mengenai barang-barang yang didatangkan dari luar negeri.
Carilah pula informasi mengenai barang-barang yang dapat kita kirimkan (dijual)
ke luar negeri.
Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut.
No

Barang-barang yang Didatangkan
dari Luar Negeri

1. Telepon genggam

4

Barang-barang yang Dapat Dijual ke
Luar Negeri
Kursi antik dari kayu

Buku Siswa SD/MI Kelas V

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca instruksi di buku siswa secara
mandiri.
• Siswa diberi stimulus rasa ingin tahu dengan
menjawab pertanyaan-pertanyan pancingan
seperti: Apa arti ekspor dan impor? Mengapa suatu
Negara melakukan kegiatan ekspor dan impor?
• Siswa mencari informasi-informasi penting yang
mereka dapatkan dari teks bacaan secara cermat
dan teliti.
• Siswa menggali informasi tentang manfaat ekspor
dan impor dalam suatu negara.
• Siswa mengisi tabel di buku siswa.

Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang manfaat kegiatan ekspor impor
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi
• Kecermatan dan ketelitian siswa dalam mencari informasi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa melakukan diskusi tentang bagaimana sebuah barang ditawarkan dan dipasarkan
(guru memberi bimbingan dan mengarahkan diskusi ke topik pembicaraan tentang
iklan).
8
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•

•

•

Siswa secara mandiri mencari contoh iklan dan
menempelkannya pada buku siswa atau buku
tugas.
Siswa mengamati contoh iklan tersebut dengan
cermat dan menuliskan kosa kata yang mereka
temukan dalam iklan tersebut.
Siswa mendiskusikan arti kosa kata dalam iklan
yang mereka temukan dan menyajikan hasil
diskusinya dalam bentuk tabel.

Suatu barang yang akan dijual biasanya ditawarkan terlebih dahulu. Bentuk
penawaran itu berupa iklan. Lakukan kegiatan berikut bersama teman-teman
kelompokmu.

Ayo Lakukan
Carilah contoh iklan barang dari dalam negeri yang akan dijual di luar negeri atau
barang dari luar negeri yang dijual di dalam negeri.
Gunting atau cetaklah contoh iklan tersebut, lalu tempelkan pada kotak di bawah.

Perhatikan dengan saksama kata-kata yang tertulis pada iklan tersebut. Tuliskan
kosakata baru yang kamu temui dan artinya dalam tabel berikut. Kamu dapat
mencari arti kata pada kamus.
No

Kosakata Baru

Arti

Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang iklan.
• Pengetahuan siswa tentang kosa kata yang dipakai
dalam iklan.
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dan
berdiskusi.
• Sikap kemandirian dan kecermatan siswa dalam mengerjakan tugas.

Ketika melakukan kegiatan mencari contoh-contoh iklan, Dayu mengetahui harga
dua macam telepon genggam. Harga telepon genggam A: Rp800.000. Harga telepon
genggam B: Rp1.000.000. Dayu membandingkan kedua harga telepon genggam
tersebut.

Tema 3 Subtema 1: Bentuk-Bentuk Kerukunan

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mencermati dan memahami cara menuliskan
perbandingan harga dua telepon genggam yang
tertulis pada buku siswa.
• Siswa memahami berbagai kemungkinan
perbandingan jika diketahui harga dua telepon
genggam.

5

Harga telepon genggam A : harga telepon genggam B
800.000 : 1.000.000 =
Pecahan

800.000
.
1.000.000

800.000
dapat disederhanakan sebagai berikut.
1.000.000

800.000
800.000 : 200.000 4
=
=
1.000.000 1.000.000 : 200.000 5
Oleh karena itu, perbandingan harga telepon genggam A dan B dapat ditulis:
4
Harga telepon genggam A : harga telepon genggam B = .
5

Berapa selisih harga telepon genggam A dan B?
Berapa jumlah harga telepon genggam A dan B?
Perhatikan tabel berikut.

No

Kegiatan pengembangan:
• Bagaimana bentuk perbandingannya jika harga
telepon genggam A dan B masing-masing Rp.
2.000.000,00 dan Rp. 2.500.000,00?
• Ayo, Lakukan: Siswa menghitung banyak siswa lakilaki dan perempuan di kelasnya, lalu menuliskan
perbandingan-perbandingan yang diminta dalam
tabel.
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Keterangan

Bilangan

1

Harga telepon genggam A

Rp800.000

2

Harga telepon genggam B

Rp1.000.000

3

Selisih harga telepon genggam A dan B

Rp200.000

4

Jumlah harga telepon genggam A dan B

Rp1.800.000

5

Perbandingan harga telepon genggam A dan B

4
5

6

Perbandingan harga telepon genggam A dan selisih 800.000 4
=
harga kedua telepon genggam
200.000 1

7

Perbandingan harga telepon B dengan jumlah harga 1.000.000 = 5
1.800.000 9
kedua telepon genggam

Buku Siswa SD/MI Kelas V

Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang konsep perbandingan
• Keterampilan siswa dalam menuliskan model matematika dari masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan.
• Sikap teliti dan cermat yang terbentuk ketika membuat perbandingan dan menuliskan
hasilnya.
• Kemandirian saat menyelesaikan tugas.

9 Rukun
Tema 3Pekerjaan
Subtema 1: Hidup
Jenis-jenis

9

Melakukan Refleksi

•
•

Guru meminta siswa menyebutkan materi pelajaran pada hari itu.
Guru meminta siswa menyebutkan materi hari itu yang kurang dimengerti.

REMEDIAL
1. Apakah yang dimaksud ekspor itu?
2. Apakah yang dimaksud dengan import itu?
3. Bagaimanakah bentuk perbandingannya jika harga sepatu A Rp. 100.000,- dan sepatu
B Rp. 150.000,-?

PENGAYAAN
1.
2

Analisalah peryantaan berikut:
“Jumlah ekspor suatu negara mempengaruhi jumlah pendapatan negara.”
Amatilah lingkungan sekitarmu.
Temukan 3 contoh perbandingan.

Interaksi Orang Tua

Carilah informasi mengenai barang-barang hasil impor dari luar negeri dari buku,
surat kabar, majalah, televisi, atau internet. Carilah pula, informasi mengenai barangbarang produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri.

10

Buku Guru Kelas V SD/MI

PENILAIAN
Rubrik Mengamati Gambar
Kompetensi yang dinilai :
Pengetahuan siswa tentang materi gambar yang diamati
Keterampilan siswa dalam mengamati
Kecermatan dan ketelitian siswa dalam mengamati

Aspek

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Isi dan
Pengetahuan:
Hasil
pengamatan
ditulis lengkap,
menunjukkan
pengetahuan
siswa tentang
materi yang
disajikan

Hasil pengamatan
gambar ditulis
lengkap, dan
pertanyaan –
pertanyaan yang
berkaitan dengan
gambar, secara
keseluruhan
dijawab dengan
benar

Sikap
Ketelitian
dalam
mengamati
gambar
dan melihat
perbedaan

Teliti dan
detail dalam
mengamati
perbedaan yang
terdapat pada
gambar.
Mampu
menandai
gambar dan
menambahkan
informasi

Keterampilan
mengomunikasikan
hasil

Penjelasan
mudah dipahami,
pemilihan
kata sesuai
dengan bahasa
Indonesia baku.

Hasil pengamatan
gambar ditulis
lengkap, dan
pertanyaan –
pertanyaan yang
berkaitan dengan
gambarsebagian
besar dijawab
dengan benar

Teliti dan detail
dalam mengamati
perbedaan yang
terdapat pada
gambar.

Penjelasan mudah
dipahami, pemilihan
beberapa kata
sesuai
dengan bahasa
Indonesia baku.

Hasil pengamatan
ditulis cukup
lengkap, dan
pertanyaan –
pertanyaan yang
berkaitan dengan
gambar beberapa
dijawab dengan
benar

Hasil
pengamatan
ditulis kurang
lengkap, dan
pertanyaan
–pertanyaan
yang
berkaitan
dengan
gambar
hanya sedikit
yang dijawab
dengan benar

Teliti dan detail
dalam mengamati
sebagian perbedaan
yang terdapat pada
gambar

Teliti dan
detail
mengamati
sebagian
gambar

Penjelasan kurang
dipahami, pemilihan
beberapa kata
sesuai/tidak sesuai
dengan bahasa
Indonesia baku.

Penjelasan
sulit
dipahami,
pemilihan
kata
tidak sesuai
dengan
bahasa
Indonesia
baku.

11 Rukun
Tema 3Pekerjaan
Subtema 1: Hidup
Jenis-jenis
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Rubrik Menyelesaikan Soal Cerita Matematika
Kompetensi yang dinilai :
• Pengetahuan siswa tentang konsep perbandingan
• Keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan
masalah
• Kecermatan dan ketelitian siswa dalam menggunakan informasi dari cerita untuk
memecahkan masalah

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Pengetahuan

Menunjukkan
pemahaman
yang lebih
terhadap
konsep-konsep .
Menggunakan
strategi-strategi
yang sesuai

Menunjukkan
pemahaman
terhadap konsepkonsep Menggunakan
strategi yang sesuai

Menunjukkan
pemahaman
terhadap sebagian
besar konsepkonsep Tidak
menggunakan
strategi yang sesuai

Menunjukkan
sedikit atau
tidak ada
pemahaman
terhadap
konsepkonsep Tidak
menggunakan
strategi yang
sesuai

Keterampilan

Seluruh
pertanyaan
dijawab dengan
benar

Sebagian besar
pertanyaan dijawab
dengan benar

Sebagian kecil
pertanyaan dijawab
benar

Seluruh
pertanyaan
tidak dijawab
dengan benar

Kecermatan
dan
ketelitian

Siswa secara
cermat dan teliti
menggunakan
dan menuliskan
seluruh
informasi yang
disediakan
untuk
menyelesaikan
soal cerita

Siswa secara
cermat dan teliti
menggunakan dan
menuliskan sebagian
besar informasi yang
disediakan untuk
menyelesaikan soal
cerita

Siswa
menggunakan
dan menuliskan
sebagian
informasi yang
disediakan untuk
menyelesaikan soal
cerita

Siswa
menggunakan
dan
menuliskan
hanya sedikit
informasi yang
disediakan
untuk
menyelesaikan
soal cerita
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Pembelajaran 2
Pemetaan Indikator Pembelajaran
PJOK
3.1

4.1

Memahami konsep variasi dan
kombinasi pola gerak dasar
dalam berbagai permainan dan
atau olahraga tradisional bola
besar.
• Menyebutkan gerak dasar
dalam berbagai permainan
dan atau olahraga
tradisional bola besar (sepak
bola).
• Menjelaskan cara melakukan
gerak dasar dalam berbagai
permainan dan atau
olahraga tradisional bola
besar (sepak bola).
Mempraktikkan variasi dan
kombinasi pola gerak dasar
yang dilandasi konsep gerak
dalam berbagai permainan dan
atau olahraga tradisional bola
besar.
• Menendang bola dengan
berbagai variasi dengan
kontrol yang baik (sepak
bola).
• Lempar tangkap bola dengan
kontrol yang baik (sepak
bola).
• Menggiring bola dengan
kontrol yang baik (sepak
bola).

SBdP
3.2

Mengenal harmoni musik dan
lagu daerah.
• Memahani harmoni musik
4.6 Memainkan alat musik ritmis
secara berkelompok dengan
iringan vokal lagu anak-anak dua
suara
• Bermain alat musik ritmis
secara berkelompok.

Subtema 1

Hidup Rukun

2
Bahasa Indonesia

IPA
3.4 Mengenal rangkaian listrik
sederhana dan sifat magnet
serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari
• Mengidentifikasi berbagai
sumber listrik
• Menjelaskan rangkaian listrik
sederhana dengan berbagai
variasi.
4.3 Merancang dan membuat
rangkaian seri dan parallel
menggunakan sumber arus
searah
• Menggambar bagan rencana
rangkaian seri dan parallel

3.3 Menguraikan isi teks paparan
iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa dengan bantuan
guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Menjelaskan pengertian
ekspor dan impor
4.3 Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Mengidentifikasi unsur-unsur
dalam iklan.

13 Rukun
Tema 3Pekerjaan
Subtema 1: Hidup
Jenis-jenis
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Subtema 1:
Hidup Rukun

2
TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan praktik dan pengamatan, siswa dapat menyebutkan gerak dasar dalam
berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola besar (sepak bola) dengan
cermat.
2. Dengan praktik dan pengamatan, siswa dapat menjelaskan cara melakukan gerak
dasar dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola besar (sepak
bola) dengan
3. Dengan melakukan, siswa dapat menendang bola dengan berbagai variasi dengan
kontrol yang baik (sepak bola) dengan percaya diri.
4. Dengan mempraktikkan siswa dapat melempar dan menangkap bola dengan kontrol
yang baik (sepak bola) dengan percaya diri.
5. Dengan mempraktikkan, siswa dapat menggiring bola dengan kontrol yang baik
(sepak bola) dengan percaya diri.
6. Dengan melakukan pengamatan dan menggali informasi dari bacaan, siswa dapat
mengidentifikasikan sumber-sumber listrik dengan teliti.
7. Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat menceritakan macammacam rangkaian listrik sederhana dengan cermat.
8. Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat menggambar bagan rencana
rangkaian seri dan paralel dengan teliti.
9. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber siswa dapat menjelaskan pengertian
ekspor dan impor dengan percaya diri.
10. Dengan memainkan alat musik ritmis, siswa dapat menjelaskan harmoni musik dengan
percaya diri.Dengan praktik, siswa bermain alat musik ritmis secara berkelompok
dengan percaya diri.
Media/ alat bantu belajar
Buku, teks bacaan tentang ekspor dan impor, teks
bacaan tentang rangkaian listrik sederhana, alat musik
ritmis.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
•
Di awal pembelajaran, siswa mengamati
gambar
•
Siswa memperhatikan kegiatan yang sedang
dilakukan pada gambar tersebut
•
Siswa memberikan pendapatnya tentang
kegiatan yang dilakukan pada gambar
• Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan gambar
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Edo bermain sepak bola bersama
teman-teman. Anggota tim Edo di
antaranya Beni, Leo, Amir, dan Udin.
Mereka bekerja sama dengan baik.
Beni menendang bola dan diterima
oleh Amir. Amir lalu mengarahkan
bola itu kepada Leo. Leo menerima
bola, lalu mengoperkan kepada
Udin. Bola diterima Udin, tetapi
Udin juga melihat sekilas bahwa
posisi Edo sangat menguntungkan.
Dengan segera Udin mengoperkan
bola kepada Edo. Bola berhasil
diterima oleh Edo. Tanpa ragu lagi, Edo menendang bola ke arah gawang lawan.
Gooooolll.... Tim Edo berhasil mencetak gol. Mereka bersorak gembira.
Permainan masih dilanjutkan. Tim lawan berusaha membalas. Di menit ke-20 tim
lawan berhasil mencetak gol balasan. Namun, tim Edo lagi-lagi mencetak gol yang
kedua tak lama kemudian. Di akhir pertandingan, tim Edo menang dengan skor 2-1.

Ayo Lakukan
Berlatihlah melakukan gerakan-gerakan berikut.
1. Menendang bola ke dalam gawang
dari jarak 2 m, 5 m, dan 7 m

12
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Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang gerak dasar dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola besar (sepak bola)
• Keterampilan siswa dalam mencermati bacaan
• Sikap kemandirian siswa dalam membaca teks informasi

2. Menggiring bola dengan kontrol yang baik

3. Mengoper bola kepada teman

4. Menerima operan bola dari teman

Tema 3 Subtema 1: Bentuk-Bentuk Kerukunan
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Kolaborasi dengan Guru
PJOK)
• Siswa dengan bimbingan guru memulai kegiatan
PJOK dengan kegiatan variasi pemanasan.
• Siswa memperhatikan contoh yang diberikan guru
dan penjelasan tentang teknik menendang bola
dengan kontrol yang tepat
• Siswa berlatih menendang bola secara bergantian.
Latihan dilakukan sampai semua siswa
mendapatkan giliran. Untuk kelas yang jumlah
siswanya besar, bisa dibuat beberapa kelompok
lingkaran supaya lebih efisien.
• Siswa mengakhiri kegiatan olahraga dengan
saling bersalam-salaman untuk menunjukkan
sikap sportif.

Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang teknik menendang bola,melempar dan menggiring
dengan kontrol yang baik
• Sikap kerja sama, tertib dan percaya diri siswa di sepanjang kegiatan
• Keterampilan siswa dalam mengoper bola basket dengan kontrol yang baik
• Gunakan rubrik atau  “Menendang Bola Dengan Kontrol Yang Baik” untuk mengukur
pencapaian kompetensi siswa.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Setelah siswa melakukan gerakkan menendang dengan kecepatan yang tepat, siswa
melakukan kegiatan selanjutnya
• Siswa menjawab pertanyaan tentang kegiatan menendang bola yang baru saja
dilakukan.
• Siswa menjelaskan cara menendang bola dengan teknik yang benar.
• Siswa mengerjakan tugas secara mandiri.
Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang teknik menendang bola dengan kontrol yang baik
• Sikap kemandirian siswa dalam menjawab pertanyaan
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca teks bacaan pada buku siswa mengenai sumber energi listrik.
• Siswa mengidentifikasi kata-kata tidak baku dalam bacaan tersebut di atas dengan
cara menggaris bawahi.
• Siswa menuliskan dalam tabel kata-kata tidak baku yang ditemukan dari bacaan.
15 Rukun
Tema 3Pekerjaan
Subtema 1: Hidup
Jenis-jenis
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Siswa menuliskan dalam tabel bentuk baku dari
kata-kata tidak baku yang telah ditemukannya.

Ayo Lakukan

1.
2.

Apa sajakah gerak dasar yang perlu kamu kuasai saat bermain sepak bola?
Bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan berikut dengan benar?
Ë Mengoper bola kepada teman.
Ë Menerima operan bola dari teman.
Ë Menggiring bola.
Ë Menendang bola ke dalam gawang.

Edo dan teman-teman selesai bermain sepak bola. Mereka merasa kepanasan, lalu
beristirahat di bawah pohon rindang. Angin yang berembus sepoi-sepoi
mengeringkan keringat yang bercucuran. Mereka menjadi segar kembali.
Saat udara di ruangan terasa panas, kita dapat mendinginkan ruangan dengan
menyalakan kipas angin. Angin yang berembus akan mengalirkan udara panas ke
luar ruangan sehingga udara di dalam ruangan menjadi lebih sejuk. Kipas angin
yang kita gunakan memakai listrik agar bisa hidup. Itulah salah satu kegunaan
listrik dalam kehidupan sehari-hari.

Ayo Membaca
Bacalah bacaan di bawah ini!

Sumber Enerji Listerik
Saat ini hampir semua peralatan yang digunakan manusia bekerja menggunakan
enerji listerik. Lampu, tivi, kipas angin, lemari es, telepon genggam, dan penanak
nasi merupakan beberapa contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan
enerji listerik. Selain peralatan rumah tangga, banyak lagi peralatan lain yang
menggunakan enerji listerik, misalnya komputer, gergaji listerik, bahkan kereta
api listerik.

Dari bacaan pada buku siswa, siswa telah mengetahui
baterai sebagai salah satu sumber energi listrik.
Selanjutnya, siswa mencari informasi mengenai
sumber-sumber lain energi listrik. Informasi yang
didapat dituliskan pada kotak yang telah disediakan
dalam buku siswa.(Kegiatan Mengamati)

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang sumber-sumber energi
listrik.
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi
• Sikap teliti dan cermat dalam melakukan
pengamatan.
Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari kosakata tidak baku
Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas
Dari mana kita mendapatkan sumber energi listerik? Salah satunya adalah dari
batre. Peralatan listerik berukuran kecil biasanya menggunakan batre. Bendabenda tersebut misalnya telepon genggam, lampu senter, mobil mainan, dan
jam dinding. Batre menyimpan sejumlah enerji listerik yang akan habis setelah
digunakan dalam beberapa waktu tertentu. Selanjutnya, batre tersebut harus
diganti atau diisi ulang.
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca teks bacaan di buku siswa secara
mandiri.
• Siswa memperhatikan gambar dan informasiinformasi penting yang mereka dapatkan dari
teks bacaan secara cermat dan teliti.
• Siswa memahami kosakata yang tidak diketahui
• Kegiatan Pengembangan:
Guru menggali pemahaman siswa mengenai
bacaan tentang rangkaian aliran listrik, misalnya
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
berikut.
1. Ada berapa jenis rangkaian listrik?
2. Apa sajakah itu? Coba, sebutkan.
3. Apa sifat-sifat dari setiap jenis rangkaian
listrik? Coba, sebutkan.
• Siswa memperhatikan gambar dan informasi-informasi penting yang mereka dapatkan
dari teks bacaan tentang pentingnya rangkaian aliran listrik secara cermat dan teliti.
• Siswa membuat tabel yang menjelaskan rangkaian lampu listrik seri dan paralel
Lampu listrik hampir selalu ada di setiap rumah. Bagaimana lampu bisa menyala?
Lampu listrik menyala ketika dirangkaikan dengan sumber listrik. Secara umum ada
dua macam rangkaian listrik. Perhatikan penjelasan berikut.
1. Rangkaian Listrik Seri
Rangkaian listrik seri adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan.
Contoh rangkaian alat listrik seri seperti gambar berikut ini.

Rangkaian lampu listrik secara seri

Perhatikan gambar di atas. Dua lampu listrik tersebut disusun secara berurutan.
Rangkaian dengan bentuk seperti itu dinamakan rangkaian lampu secara seri.
Dalam rangkaian jenis ini, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan ikut
padam. Arus listrik yang mengalir di kedua lampu mempunyai besar yang sama.
Adapun tegangan listrik pada kedua lampu mempunyai sifat sebagai berikut.
a. Jika kedua lampu mempunyai ciri sama, tegangan listrik bernilai sama.
b. Jika kedua lampu mempunyai ciri yang berbeda, tegangan listrik akan
berbeda.

2. Rangkaian Listrik Paralel
Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara
bertingkat atau sejajar. Contoh rangkaian alat listrik paralel seperti gambar
berikut ini.

Rangkaian lampu listrik secara paralel
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Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang jenis rangkaian listrik dan sifatnya
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari bacaan
• Rasa ingin tahu siswa
• Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan
• Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas

16
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Gunakan rubrik “Tabel Informasi Rangkaian Listrik” untuk mengukur ketercapaian
kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca teks bacaan di buku siswa secara
mandiri.
• Siswa menuliskan pengertian impor dan ekspor
dalam kotak pada buku siswa.
Hasil yang diharapkan :
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang topik yang akan dibahas yaitu
manfaat ekspor dan impor
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi
• Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari
informasi dari bacaan
• Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas

Perhatikan gambar di atas. Dua lampu listrik tersebut disusun secara sejajar.
Rangkaian dengan bentuk seperti itu dinamakan rangkaian lampu secara paralel.
Dalam rangkaian jenis ini, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap
menyala. Tegangan listrik pada kedua lampu bernilai sama.
Arus listrik pada kedua lampu mempunyai sifat sebagai berikut.
1. Jika kedua lampu mempunyai ciri sama, arus listrik bernilai sama.
2. Jika kedua lampu mempunyai ciri yang berbeda, arus listrik akan berbeda.
Selain lampu listrik, banyak benda lain menggunakan energi listrik, misalnya lemari
es, mesin cuci, hingga mesin-mesin yang digunakan di pabrik-pabrik besar. Di
antara benda-benda yang menggunakan energi listrik tersebut, ada benda-benda
yang harus diimpor, misalnya berbagai mesin di pabrik-pabrik besar.
Kebanyakan benda berteknologi tinggi masih harus kita impor dari luar negeri
karena kita belum dapat memproduksinya sendiri. Kelak, jika kemampuan sumber
daya manusia Indonesia meningkat, tentu kita dapat memproduksi benda-benda
itu juga. Bahkan, saat itu kita juga dapat mengekspornya ke negara lain.

Ayo Menulis

Apa yang dimaksud impor?
Impor adalah ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Apa pengertian ekspor?
Ekspor adalah __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Di antara peralatan yang menggunakan listrik selain lampu adalah alat musik,
misalnya gitar listrik, keyboard, dan drum. Tentu kamu mengetahui beberapa grup
band sering menggunakan alat-alat musik itu. Semua anggota grup band itu bekerja
sama dengan baik menciptakan musik yang enak didengar.

Tema 3 Subtema 1: Bentuk-Bentuk Kerukunan
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca instruksi yang ada pada buku siswa dengan cermat
• Siswa menggali informasi tentang alat musik ritmis
• Siswa praktik bermain alat musik sederhana. Guru dapat membagi siswa ke dalam
beberapa kelompok.
• Siswa memainkan alat musik ritmis yang ada di sekitar secara bersamaan.
• Dari kegiatan tersebut, siswa menjelaskan mengenai harmoni musik

Apakah kamu juga ingin dapat bermain musik? Berlatihlah dengan teman-temanmu
bermain musik bersama-sama. Kalian dapat bermain musik dengan peralatan
sederhana di sekitar kalian.

Ayo Lakukan
Lakukan kegiatan ini bersama beberapa temanmu.
1. Siapkan gelas, sendok, dan botol bekas wadah sirup.
2. Satu orang memegang sebuah gelas dan sebuah sendok. Satu orang
membawa dua buah sendok. Satu orang lagi membawa sebuah botol dan
sebuah sendok.
3. Buatlah bunyi-bunyian dengan memukulkan benda-benda yang kalian bawa.
4. Lakukan sembarangan sesuka setiap orang. Bagaimana bunyi yang
dihasilkan?
5. Lakukan dengan bekerja sama dan saling melengkapi irama bunyi yang
dihasilkan anggota lain. Bagaimana bunyi yang dihasilkan?

18
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Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang harmoni musik dan
alat musik ritmis
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa
percaya diri siswa dalam memainkan alat musik
ritmis
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat
inderanya dalam memainkan alatmusik ritmis
• Kerja sama antarsiswa dalam memainkan alat
musik ritmis akan menghasilkan bunyi yang enak
didengar
• Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas
• Gunakan rubrik “Bermain Alat Musik Ritmis” untuk
mengukur ketercapaian kompetensi.

17 Rukun
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Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Apakah energi?
Latihan 2
Sebutkan sumber-sumber energi listrik!
Latihan 3
Pilihlah kosa kata baku yang tepat
a. Energi		
c. Listrik
b. Baterai		
d. Ekspor
Latihan 4
Apakah yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri?
Latihan 5
Apakah yang dimaksud dengan impor?

PENGAYAAN
Latihan 1
Mengapa kerja sama tim sangat penting dalam pertandingan olahraga?
Latihan 2
Bagaimana benda elektronik bisa bekerja?
Latihan 3
Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel?
Latihan 4
Apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis?
Latihan 5
Sebutkan beberapa alat musik ritmis yang kamu ketahui!

Interaksi Orang Tua
Amati benda-benda elektronik yang ada rumahmu. Catatlah energi yang dihasilkan dari
benda-benda elektronik tersebut.
18
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PENILAIAN
Rubrik Menendang Bola
Kompetensi yang dinilai :
• Pengetahuan siswa tentang teknik menendang, mengoper, dan menggiring bola
• Keterampilan siswa dalam menendang, mengoper dan menggiring bola
• Sikap sprotifitas siswa dalam berkegiatan olah raga
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Ketepatan
Menendang
Bola

Mampu
menendang bola
dengan teknik
dan kontrol yang
baik pada setiap
tendangan
dengan tepat
kepada teman
satu tim

Mampu
menendang bola
dengan teknik
dan kontrol yang
baik pada hampir
setiap tendangan
dengan tepat
kepada teman
satu tim

Mampu menendang
bola dengan teknik
dan kontrol yang
cukup baik pada
beberapa lemparan
kepada teman satu
tim

Menendang bola
dengan teknik
dan kontrol yang
kurang baik pada
beberapa lemparan
kepada teman satu
tim

Keterampilan
Menggiring
Bola

Mampu
menggiring
bola dengan
teknik dan
control yang baik
dalam setiap
tendangan
dengan tepat
kepada teman
satu tim

Mampu
menggiring bola
dengan teknik dan
control yang baik
dalam hampir
setiap tendangan
dengan tepat
kepada teman
satu tim

Mampu menggiring
bola dengan
teknik dan control
yang cukup baik
dalam beberapa
tendangan kepada
teman satu tim

menggiring bola
dengan teknik
dan control yang
kurang baik
dalam beberapa
tendangan kepada
teman satu tim

Keterampilan
Mengoper
Bola

Mampu
mengoper bola
dengan teknik
dan control
yang baik dalam
setiap lemparan
dengan tepat
kepada teman
satu tim

Mampu mengoper
bola dengan
teknik dan control
yang baik dalam
hampir setiap
lemparan dengan
tepat kepada
teman satu tim

Mampu mengoper
bola dengan teknik
dan control yang
cukup baik dalam
beberapa lemparan
kepada teman satu
tim

Megoper bola
dengan teknik
dan control yang
kurang baik dalam
beberapa lemparan
kepada teman satu
tim

Sikap / Sport��ivitas

Bermain
tertib sesuai
aturan dan
sportif selama
permainan
berlangsung

Bermain tertib
sesuai aturan dan
sportif hampir
selama permainan
berlangsung

Bermain cukup
tertib sesuai
aturan dan sportif
dalam beberapa
menit permainan
berlangsung

Bermain kurang
tertib dan tidak
sesuai aturan
hampir sepanjang
permainan
berlangsung

Kriteria
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Rubrik Memainkan Alat musik ritmis secara berkelompok
Kompetensi yang dinilai :
• Pengetahuansiswa tentang harmoni musik
• Keterampilan siswa dalam bermain musik ritmis
• Sikap kerja sama percaya diri siswa
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Aspek

Ketepatan hitungan ketukan

Ketepatan
Pengelompokan
alat musik

Kerja sama
kelompok

Siswa mampu
memainkan alat
musik dengan
ketukan hitungan yang tepat

Siswa mampu
memainkan alat
musik ritmis
dengan ketukan
hitungan yang
agak tepat

Siswa mampu
mengelompokkan
seluruh alat
musik
dengan tepat

Siswa mampu
mengelompokkan
setengah atau
lebih alat musik
dengan tepat

Seluruh anggota
kelompok
berpartisipasi
aktif

Setengah atau
lebih anggota
kelompok
berpartisipasi
aktif

Siswa memainkan alat musik
ritmis dengan
ketukan yang
teralu cepat/
lambat
Siswa mampu
mengelompokkan
kurang dari
setengah alat
musik dengan
tepat
Kurang dari
setengah anggota
kelompok berpartisipasi aktif

Siswa belum
mampu mengikuti
ketukan hitungan
yang tepat

Siswa belum
mampu
mengelompokkan
alat musik

Seluruh anggota
kelompok terlihat
pasif

Rubrik Tabel Rangkaian LIstrik Seri dan Paralel
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang jenis rangkaian listrik
• Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi dalam bentuk tabel
• Keterampilan siswa dalam menggunakan Bahasa Indonesia
• Kemandirian, kecermatan dan ketelitian siswa dalam mengerjakan tugas.
Aspek
Isi dan
Pengetahuan:
Isi tabel lengkap,
menunjukkan
pengetahuan
penulis yang baik
atas materi yang
disajikan

20

Baik Sekali
4
Tabel yang lengkap
dan infomatif dan
memudahkan
pembaca
memahami
keseluruhan
materi. Beberapa
gambar dan
keterangan lain
yang diberikan
memberikan
tambahan
informasi berguna
bagi pembaca
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Baik
3
Tabel yang
lengkap dan
infomatif dan
memudahkan
pembaca
memahami
keseluruhan
materi.

Cukup
2

Perlu Bimbingan
1

Tabelyang
lengkap dan
infomatif dan
memudahkan
pembaca
memahami
sebagian besar
materi.

Tabel yang lengkap
dan infomatif dan
memudahkan
pembaca
memahami
beberapa bagian
dari materi.

Penggunaan
Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar:
Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dalam penulisan
tabel

Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar dan sangat
efektif digunakan
dalam penulisan
keseluruhan
kalimat dalam
tabel

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dalam penulisan
keseluruhan
kalimat dalam
tabel

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dalam
penulisan
sebagian besar
kalimat dalam
tabel

Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dalam penulisan
beberapa bagian
dari tabel

SIkap:
Tabel dibuat
dengan mandiri,
cermat dan teliti,
sesuai dengan
tenggat waktu dan
batasan materi
yang ditugaskan

Tabel dibuat
dengan lengkap,
mandiri, cermat
dan teliti,
diselesaikan
sesuai batas
waktu, dengan
beberapa
penambahan
kreatifitas untuk
menjelaskan
materi

Keseluruhan tabel
dibuat dengan
mandiri lengkap,
cermat dan teliti,
diselesaikan
sesuai batas
waktu yang
diberikan

Sebagian
besar tabel
dibuat dengan
mandiri,
lengkap,
cermat
dan teliti,
diselesaikan
sesuai batas
waktu yang
diberikan

Hanya beberapa
bagian tabel
dibuat dengan
mandiri, lengkap,
cermat dan teliti,
diselesaikan sesuai
batas waktu yang
diberikan

Keterampilan
Penulisan:
Tabeldibuat dengan
benar, sistematis,
dan menarik
menunjukkan
keterampilan
pembuatan tabel
yang baik

Keseluruhan
tabel yang
sangat menarik,
jelas dan benar,
menunjukkan
keterampilan
membuat tabel
yang tinggi dari
pembuatnya

Keseluruhan tabel
yang menarik,
jelas dan benar,
menunjukkan
keterampilan
membuat tabel
yang baik dari
pembuatnya

Sebagian besar
tabel yang
dibuat dengan
menarik, jelas
dan benar,
menunjukkan
keterampilan
membuat tabel
yang terus
berkembang
dari
pembuatnya

Bagian-bagian
tabel yang dibuat
dengan menarik,
jelas dan benar,
menunjukkan
keterampilan
membuat tabel
yang dapat terus
ditingkatkan
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Pembelajaran 3
Pemetaan Indikator Pembelajaran
Bahasa Indonesia
3.3

4.3

Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
• Mengidentifikasi unsur-unsur
dalam iklan.
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa secara
mandiri dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku
• Menjelaskan unsur-unsur dalam
iklan.

Subtema 1

Hidup Rukun

Matematika
Mengenal konsep perbandingan dan
skala
• Melakukan operasi hitung
dengan menggunakan
perbandingan
• Memecahkan masalah
sederhana yang melibatkan
perbandingan
4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri,
membuat model matematika, dan
memilih strategi yang efektif dalam
memecahkan masalah nyata seharihari yang berkaitan dengan konsep
perbandingan, skala, dan hubungan
antar kuantitas, serta memeriksa
kebenaran jawabnya
• Menuliskan model matematika
dari masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan.
• Menerapkan strategi yang
tepat untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan
• Memeriksa kebenaran jawaban
dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan konsep
perbandingan

3

3.4
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PPKn
3.4

Memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat
• Mengelompokkan contoh dan
bukan contoh tentang perilaku
yang mencerminkan persatuan
dan kesatuan di rumah.
4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat
• Memeragakan aktivitas anggota
keluarga yang mencerminkan
penerapan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan.

Subtema 1:
Hidup Rukun

3
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat menceritakan pentingnya
menjaga kerukunan dengan cermat.
Dengan mengamati gambar, siswa dapat memberi contoh perilaku yang menunjukkan
persatuan dan kesatuan di rumah dengan percaya diri.
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat
menyebutkan contoh perilaku yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan di
rumah dengan cermat.
Dengan berhitung, siswa dapat melakukan operasi hitung dengan menggunakan
perbandingan dengan teliti.
Dengan kegiatan berhitung, siswa dapat memecahkan masalah perbandingan dengan
cermat.
Dengan kegiatan berhitung, siswa dapat menuliskan model matematika dari masalah
yang berkaitan dengan konsep perbandingan dengan cermat.
Dengan berhitung, siswa dapat menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan dengan cermat.
Dengan berhitung siswa dapat memeriksa kebenaran jawaban dalam menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat mengidentifikasikan unsurunsur sebuah iklan dengan percaya diri.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat menjelaskan unsur-unsur
iklan dengan teliti.

Media/ Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang kerukunan hidup, contohcontoh iklan, konsep perbandingan

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan: Di awal pembelajaran,
siswa mengamati gambar tentang kerukunan hidup
dalam masyarakat
• Siswa memperhatikan kegiatan yang sedang
dilakukan pada gambar tersebut
• Siswa memberikan pendapatnya tentang kegiatan
yang dilakukan pada gambar
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyan pancingan
untuk menstimulus rasa ingin tahu. Pertanyaanpertanyaan tersebut misalnya: Mengapa kita harus
hidup rukun? Bagaimana jika kita tidak menjaga
kerukunan hidup?

Perhatikan gambar di samping. Edo
dan ibu bekerja sama membersihkan
halaman rumah. Ayah Edo dan para
tetangga mengganti bola lampu yang
mati untuk penerangan di depan rumah
masing-masing. Kegiatan mereka itu
mencerminkan hidup rukun.
Ada perilaku yang mencerminkan hidup
rukun, persatuan, dan kesatuan dalam
masyarakat. Sebaliknya, ada pula perilaku
yang tidak mencerminkan hidup rukun, persatuan, dan kesatuan. Coba tuliskan
contoh-contoh dari kedua perilaku tersebut. Tuliskan dalam tabel berikut.
No

Contoh Perilaku yang
Mencerminkan Persatuan dan
Kesatuan

Membersihkan lingkungan
1
bersama-sama

Contoh Perilaku yang Tidak
Mencerminkan Persatuan dan
Kesatuan
Saling melempar tanggung jawab
dalam membersihkan lingkungan

Ayo Ceritakan
Kamu telah mengetahui contoh-contoh perilaku yang mencerminkan hidup rukun,
persatuan dan kesatuan. Ceritakan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan
kesatuan dalam keluargamu. Tuliskan ceritamu dalam kotak berikut, lalu secara
bergantian bacakan di depan teman-temanmu.
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Guru menulis jawaban siswa di papan tulis.
Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan gambar
Setelah mengamati gambar, siswa mengisi tabel perilaku yang mencerminkan persatuan
dan kesatuan (Kegiatan Mengamati)
Hasil yang diharapkan:
Pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat
Pengetahuan siswa tentang contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan
Sikap menjaga persatuan dan kesatuan

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyan pancingan untuk menstimulus rasa ingin
tahu, seperti: Perilaku apa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam
keluarga? Perilaku apa yang kamu lakukan di rumah yang mencerminkan persatuan
dan kesatuan?
• Siswa menceritakan perlaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam
keluarga
Kegiatan Pengembangan
• Siswa menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin mereka ketahui
tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan.
• Siswa membuat pertanyaan menggunakan kalimat tanya yang tepat. (Kegiatan
Menanya)
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan
• Pada kegiatan ini siswa diharapkan timbul sikap rasa ingin tahu
• Kepercayaan diri siswa dalam mengajukan pertanyaan
• Siswa menjadi terampil dalam membuat kalimat tanya yang benar

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca konsep perbandingan pada buku
siswa.
• Siswa menuliskan cara menyelesaikan masalah
perbandingan cengan cara lain yang diketahuinya.
Penyelesaian ditulis pada kotak yang telah
disediakan pada buku siswa.
• Kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang konsep perbandingan
• Sikap teliti dan cermat saat menghitung
• Sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan percaya diri
yang timbul di sepanjang kegiatan.
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Kegiatan yang Mencerminkan Hidup Rukun, Persatuan dan Kesatuan di Rumahku ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Setelah membersihkan halaman, Edo membantu Ibu menyiram pot-pot tanaman. Pot
tanaman Ibu banyak. Ada pot besar dan ada pula pot kecil. Kata Ibu, perbandingan
banyak pot besar dan pot kecil 3 : 7. Selisih banyak pot besar dan pot kecil adalah
16. Berapa banyak pot besar? Berapa banyak pot kecil? Berapa jumlah semua pot?
Perhatikan penyelesaiannya berikut.

Pot besar

Pot kecil

Selisih

Jumlah

3n

7n

7n – 3n = 4n

3n + 7n = 10n

?

?

16

?

Terlihat bahwa 4n = 16 atau n =

16
4

= 4.

Banyak pot besar = 3n = 3 x 4 = 12.
Banyak pot kecil = 7n = 7 x 4 = 28.
Jumlah semua pot = 12 + 28 = 40 atau 4n = 4 x 10 = 40.
Jadi, banyak pot besar = 12, banyak pot kecil = 28, dan jumlah pot = 40.
Dalam Pembelajaran 1 kamu telah mengetahui dua cara menyelesaikan masalah
perbandingan. Coba tuliskan cara lain yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan

Tema 3 Subtema 1: Bentuk-Bentuk Kerukunan
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengamati contoh-contoh iklan pada buku
siswa. Apabila dirasa perlu, siswa dapat mencari
contoh lain dari buku, surat kabar, majalah, atau
internet.
• Setelah mengamati contoh-contoh iklan, siswa
mengidentifikasi unsur-unsur pada iklan.
• Dari hasil pengamatan itu, siswa menuliskan
unsur-unsur iklan pada kotak yang telah disediakan
pada buku siswa.
Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang unsur-unsur iklan
• Keterampilan siswa dalam mengamati dan
mengidentifkasi unsur iklan
• Kecermatan dan ketelitian siswa dalam mengamati

Ternyata pot Ibu banyak juga. Semua pot itu ditanami aneka tanaman hias. Semua
tanaman itu tumbuh subur. Kata Ibu, banyak tetangga tertarik untuk membeli.
“Wah, bagus, dong, Bu,” kata Edo.
Menurut Edo, sebaiknya Ibu menjual sebagian tanaman hias itu. Halaman rumah
terlihat sempit dengan banyaknya pot tanaman hias. Ibu setuju menjual sebagian
tanaman hias.
“Aku buatkan iklan, ya, Bu,” kata Edo.
“Baiklah, Edo,” jawab Ibu setuju.
Edo ingin segera membuat rancangan iklan itu. Namun, Edo sedikit kebingungan.
Apa saja yang harus ada dalam iklan? Dapatkah kamu membantu Edo?

Ayo Amati
Perhatikan contoh-contoh iklan berikut.

Sumber: http://3.bp.blogspot.com diunduh tanggal
5 November 2013

Sumber: http://chandraelectronic.files.wordpress.com
diunduh tanggal 15 November 2013

Amati unsur-unsur yang ada pada iklan di atas. Kemudian, tuliskan hasil
pengamatanmu dalam kotak berikut.
Unsur-unsur dalam iklan _______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
1. Sebutkan unsur-unsur iklan!
2. Pak Dodi seorang penjual buah. Hari ini Pak Dodi menjual 15kg jeruk dan 20kg
melon. Dari 15kg jeruk terjual 10kg. Adapun buah melon terjual 20kg.
a. • Berapakah banyak buah jeruk yang dibawa Pak Dodi?
• Berapakah banyak buah jeruk yang terjual?
• Berapakag perbandingan antara buah jeruk yang dibawa dengan yang
dijual?
b. • Berapakah banyak buah melon yang dibawa Pak Dodi?
• Berapakah banyak buah melon yang terjual?
• Berapakag perbandingan antara buah melon yang dibawa dengan yang
dijual?

PENGAYAAN
Carilah sebuah iklan barang di surat kabar. Kemudian analisalah unsur-unsur iklan
tersebut sesusai dengan materi yang sudah kami pelajari.
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Rubrik Mengamati Gambar Iklan
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang unsur-unsur iklan
• Keterampilan siswa dalam mengamati
• Kecermatan dan ketelitian siswa dalam mengamati
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Siswa mampu
menyebutkan
setidaknya 3
unsur iklan yang
mereka temukan
dalam gambar

Siswa mampu
menyebutkan
kurang dari
3 unsur iklan
yang mereka
temukan
dalam gambar

Teliti dalam
mencari unsur
iklan terdapat
pada gambar
dengan sedikit
bantuan guru

Teliti dan
detail
mengamati
unsur iklan
yang terdapat
dalam gambar
dengan
banyak
bantuan dari
guru

Penjelasan
kurang
dipahami,
pemilihan
beberapa kata
sesuai/tidak
sesuai
dengan bahasa
Indonesia baku.

Penjelasan
sulit dipahami,
pemilihan
kata
tidak sesuai
dengan
bahasa
Indonesia
baku.

Aspek

Isi dan
Pengetahuan:
Hasil pengamatan
ditulis lengkap,
menunjukkan
pengetahuan siswa
tentang materi yang
disajikan

Siswa mampu
menyebutkan
setidaknya 5
unsur iklan yang
mereka temukan
dalam gambar

Sikap
Ketelitian dalam
mengamati gambar
dan melihat
perbedaan

Teliti dan detail
dalam mancari
unsur iklan
Mampu
menandai
gambar dan
menambahkan
informasi

Keterampilan
mengomunikasikan
hasil
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Penjelasan
mudah dipahami,
pemilihan
kata sesuai
dengan bahasa
Indonesia baku.
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Siswa mampu
menyebutkan
setidaknya 3 -5
unsur iklan yang
mereka temukan
dalam gambar

Teliti dalam
mencari unsur
iklan yang terdapat
pada gambar.

Penjelasan mudah
dipahami,
pemilihan
beberapa kata
sesuai
dengan bahasa
Indonesia baku.

Rubrik Menyelesaikan Soal Cerita Matematika
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang konsep perbandingan
• Keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan
masalah
• Kecermatan dan ketelitian siswa dalam menggunakan informasi dari cerita untuk
memecahkan masalah
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Pengetahuan

Menunjukkan
pemahaman yang
lebih terhadap
konsep-konsep.
Menggunakan
strategi-strategi
yang sesuai

Menunjukkan
pemahaman
terhadap konsepkonsep menggunakan
strategi yang sesuai

Menunjukkan
pemahaman
terhadap sebagian
besar konsepkonsep tidak
menggunakan
strategi yang
sesuai

Menunjukkan
sedikit atau
tidak ada
pemahaman
terhadap
konsepkonsep tidak
menggunakan
strategi yang
sesuai

Keterampilan
Kemampuan
menjawab
pertanyaan

Seluruh pertanyaan dijawab
dengan benar

Sebagian besar pertanyaan dijawab dengan benar

Sebagian kecil pertanyaan dijawab
benar

Seluruh pertanyaan tidak
dijawab dengan benar

Kecermatan
dan ketelitian

Siswa secara
cermat dan teliti
menggunakan
dan menuliskan
seluruh
informasi yang
disediakan untuk
menyelesaikan
soal cerita

Siswa secara
cermat dan teliti
menggunakan dan
menuliskan sebagian
besar informasi yang
disediakan untuk
menyelesaikan soal
cerita

Siswa
menggunakan
dan menuliskan
sebagian
informasi yang
disediakan untuk
menyelesaikan
soal cerita

Siswa
menggunakan
dan
menuliskan
hanya sedikit
informasi yang
disediakan
untuk
menyelesaikan
soal cerita

Kriteria
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Pembelajaran 4
Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn
3.4

4.4

PPKn

Bahasa Indonesia
3.3

Memahami nilai-nilai persatuan dan
kesatuan di rumah, sekolah dan
masyarakat
• Mengelompokkan
contoh
dan
bukan contoh tentang
perilaku
yang mencerminkan persatuan dan
kesatuan di sekolah.
Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah dan
masyarakat
• Memeragakan aktivitas siswa yang
mencerminkan penerapan nilai-nilai
persatuan dan kesatuan.

4.3

Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
• Mengidentifikasi unsur-unsur
dalam iklan.
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa secara
mandiri dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku
• Menjelaskan unsur-unsur dalam
iklan.

Subtema 1

Hidup Rukun

4
Matematika
Mengenal konsep perbandingan dan
skala
• Memecahkan masalah
sederhana yang melibatkan
perbandingan
4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri,
membuat model matematika, dan
memilih strategi yang efektif dalam
memecahkan masalah nyata seharihari yang berkaitan dengan konsep
perbandingan, skala, dan hubungan
antar kuantitas, serta memeriksa
kebenaran jawabnya
• Menuliskan model matematika
dari masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan.
• Menerapkan strategi yang
tepat untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan
• Memeriksa kebenaran jawaban
dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan konsep
perbandingan

IPS

3.4
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3.4

4.4

Memahami manusia Indonesia dalam
aktivitas yang yang terkait dengan
fungsi dan peran kelembagaan
sosial, ekonomi dan budaya, dalam
masyarakat Indonesia
• Mengenal bentuk, fungsi, dan
peran lembaga budaya yang ada di
masyarakat
Menceritakan secara tertulis
pemahaman tentang manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang yang
terkait dengan fungsi dan peran
kelembagaan sosial, ekonomi dan
budaya, dalam masyarakat Indonesia
• Menceritakan bentuk, fungsi, dan
peran lembaga budaya yang ada di
masyarakat.

Subtema 1:
Hidup Rukun

4
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dengan mengamati lingkungan sekitarnya dan melakukan wawancara , siswa mampu
mengenal bentuk, fungsi dan peran lembaga budaya yang ada di masyarakat
Dengan menulis laporan hasil wawancara siswa dapat menceritakan peran dan
fungsi lembaga budaya dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat menjelaskan kegiatan
ekspor dan impor dengan cermat.
Dengan kegiatan berhitung, siswa dapat memecahkan masalah perbandingan dengan
cermat.
Dengan kegiatan berhitung, siswa dapat menuliskan model matematika dari masalah
yang berkaitan dengan konsep perbandingan dengan cermat.
Dengan berhitung, siswa dapat menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan dengan cermat.
Dengan berhitung siswa dapat memeriksa kebenaran jawaban dalam menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan dengan teliti
Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat menceritakan pentingnya
menjaga kerukunan dengan percaya diri.
Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang
menunjukkan persatuan dan kesatuan dengan teliti.
Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat iklan dengan percaya
diri.
Dengan praktik, siswa dapat merancang pembuatan iklan ekspor impor dengan
percaya diri.

Media/Alat Bantu Belajar
Buku, Teks bacaan tentang kerukunan hidup, ekspor
dan impor, unsur-unsur iklan, konsep perbandingan,
lembaga-lembaga budaya

Dalam Pembelajaran 1, kamu telah melakukan kegiatan menuliskan produk-produk
Indonesia yang dapat diekspor ke luar negeri. Produk-produk tersebut misalnya
hasil tambang (minyak bumi dan tembaga) serta hasil laut (udang dan ikan).
Bagaimana dengan budaya Indonesia yang kaya? Dapatkah kebudayaan kita
ekspor? Tentu saja produk budaya tidak dapat diperjualbelikan. Namun, melalui
duta budaya, kita dapat mempertunjukkan kebudayaan kita ke luar negeri. Kegiatan
mengirim misi kebudayaan ke luar negeri telah sering dilakukan. Kegiatan itu
biasanya dilakukan oleh lembaga budaya dari suatu daerah atau kota.

Ayo Mewawancarai

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca teks bacaan dengan mandiri, dan
mencari informasi penting dari bacaan. (Kegiatan
Mengamati)
• Guru memberikan penekanan pada kata “duta
budaya” dan memberikan pertanyaan-pertanyaan
pancingan, seperti; Bagaimana dengan budaya
Indonesia yang kaya? Dapatkah kebudayaan kita
ekspor?

Carilah informasi mengenai lembaga budaya di daerahmu, misalnya pusat
kebudayaan, sanggar tari, atau perkumpulan kesenian lain. Lakukan kunjungan ke
lembaga budaya tersebut. Temuilah petugas di lembaga budaya itu, lalu tanyakan
pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Apa peran dan fungsi lembaga budaya tersebut?
2. Apakah lembaga budaya tersebut pernah atau berencana mengadakan
pementasan dalam waktu dekat? Jika ya, pementasan apakah itu?

Ayo Menulis
Dari hasil kegiatanmu mewawancarai petugas lembaga budaya, tentu kamu telah
mengetahui peran dan fungsi lembaga budaya tersebut. Tuliskan hal tersebut dalam
kotak berikut.
Peran lembaga budaya:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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•
•

Siswa mencari informasi mengenai lembaga budaya di daerah sekitar, misalnya pusat
kebudayaan, sanggar tari, atau perkumpulan kesenian lain
Siswa melakukan kunjungan ke lembaga budaya tersebut dan melakukan wawancara
sederhana untuk mencari informasi tentang bentuk dan fungsi lembaga budaya

Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang bentuk dan fungsi lembaga budaya
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi melalui kegiatan wawancara
• Sikap percaya diri dan mandiri dalam melakukan kegiatan wawancara
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menuliskan hasil wawancara dalam bentuk
laporan tertulis
• Siswa menitikberatkan focus laporan pada peran
dan fungsi lembaga budaya
• Guru dapat memberikan kesempatan kepada
siswa untuk saling bertanya dan bertukar hasil
laporan wawancara sehingga siswa mendapatkan
informasi yan g lebih lengkap (Kegiatan Menanya)
Kegiatan Pengembangan:
• Secara bergantian siswa membacakan hasil
kegiatan tersebut di atas. (Guru dapat menunjuk
beberapa siswa secara acak).

Fungsi lembaga budaya:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Berikut bacaan yang menyajikan contoh kegiatan misi kebudayaan ke luar negeri.
Bacalah, kamu pasti akan menyukainya. Siapa tahu kamu pun akan termotivasi
untuk suatu ketika dapat melakukan hal serupa.

Baru-baru ini murid-murid Sekolah Dasar Islam
Tugasku Jakarta yang tergabung dalam Sanggar
Tari Ayudha tampil memikat dalam misi kesenian
pada Internationales Jugend-Volkstandz Festival
atau (The International Youth Folkdance Festival)
ke-20 di Austria, 10-13 Juli 2013.
The International Youth Folkdance Festival adalah festival tari rakyat tingkat
internasional khusus bagi anak dan remaja berusia 4-16 tahun dari seluruh
dunia. Acaranya digelar di beberapa kota di Austria, yaitu Spittal, Gmünd,
Seeboden, dan Döbriach.

Saat tampil di Kota Seeboden, tanggal 11 Juli
2013, anak-anak Indonesia mendapat sambutan
sangat meriah dari para penonton. Bahkan,
Walikota Seeboden Pak Wolgang Kliner memuji
penampilan anak-anak Indonesia.
Duta Besar Indonesia untuk Austria, Pak Rachmat
Budiman menyatakan bahwa anak-anak SD Islam
Tugasku yang tampil dalam festival ini merupakan duta budaya bangsa dalam
memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Seeboden dan sekitarnya.
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Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang peran dan fungsi
lembaga budaya
• Keterampilan siswa dalam menyajikan hasil wawancara dalam bentuk laporan tertulis
• Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan
• Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas
Gunakan rubrik “Laporan Wawancara” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Sebelum memulai kegiatan, siswa mengingat kembali kegiatan mewawancara
narasumber yang pernah dilakukan.
• Siswa mencari informasi mengenai lembaga budaya yang ada di lingkungan sekitar.
Dalam mendapatkan informasi ini, siswa dapat bertanya ke kelurahan setempat atau
kepada tokoh budaya di lingkungan setempat.
• Jika di lingkungan sekitar terdapat beberapa lembaga budaya, siswa membuat kelompok
sebanyak lembaga budaya yang akan dikunjungi.
• Siswa membuat daftar pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan lembaga budaya
yang akan dikunjungi.
• Pada hari pelaksanaan wawancara, siswa menanyakan pertanyaan yang telah disusun
kepada narasumber. Siswa mencatat jawaban narasumber.
(Kegiatan Menanya)
30
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Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Sikap mandiri yang terbentuk ketika menyelesaikan tugas
• Sikap ingin tahu dalam mencari informasi.
• Sikap percaya diri, cermat, teliti, dan sopan dalam melakukan wawancara.
Gunakan rubrik “Wawancara” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menuliskan informasi-informasi yang didapat dari hasil wawancara yang telah
dilakukan.
• Siswa membuat rangkuman atas informasi-informasi tersebut.
• Siswa menuliskan dalam lembar tugas peran dan fungsi lembaga budaya yang
dikunjunginya.
Hasil yang Diharapkan:
• Pengetahuan tentang peran dan fungsi lembaga budaya.
• Sikap cermat dan teliti dalam menuliskan informasi-informasi yang diperoleh dari
hasil kegiatan wawancara.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca teks bacaan di buku siswa secara
mandiri.
• Siswa mencari informasi penting dari bacaan
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyan yang
disajikan di buku siswa.
• Guru berkeliling dan memberikan umpan balik
kepada siswa di sepanjang proses
Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang topik yang akan dibahas, yaitu
peran dan fungsi lembaga budaya
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari
bacaan
• Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari
informasi dari bacaan.

Di depan sekitar 500 penonton festival, anak-anak Indonesia membawakan
2 tarian daerah, masing-masing berdurasi 8-10 menit. Penampilan pertama
diawali dengan tari Gantar Alu asal Kalimantan dan diakhiri dengan tari Saman
asal Aceh.
Sumber: http://bobo.kidnesia.com

Ayo Menjawab

1. Kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak Sekolah Dasar Islam Tugasku di
Austria pada tanggal 10-13 Juli 2013?

2. Apa yang ditampilkan oleh anak-anak Sekolah Dasar Islam Tugasku dalam
kegiatan itu?

3. Bagaimana sambutan masyarakat di Austria atas kegiatan itu?

Tema 3 Subtema 1: Bentuk-Bentuk Kerukunan
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mendiskusikan ilustrasi cerita yang melibatkan perbandingan.
• Siswa menjelaskan kembali penyelesaian soal perbandingan dalam buku siswa sesuai
pemahamannya dengan kalimatnya sendiri.
• Siswa lain diminta menanggapi mengenai kebenaran pemahaman yang disampaikan
siswa tersebut di atas.
• Kegiatan ini dilakukan secara bergantian. (kegiatan mencoba)
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Kegiatan Pengembangan:
Siswa menyebutkan contoh lain permasalahan
dan penyelesaian permasalahan yang melibatkan
perbandingan berbalik nilai.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang konsep perbandingan
berbalik nilai.
• Keterampilan siswa dalam mengolah informasi
dan mengunakan informasi dalam memecahkan
masalah
• Sikap teliti dan cermat saat menghitung
• Sikap rasa ingin tahu, mandiri dan percaya diri
yang timbul di sepanjang kegiatan.

4. Menurutmu, apa yang telah dilakukan oleh anak-anak Sekolah Dasar Islam
Tugasku sehingga menuai kesuksesan dalam kegiatan itu?

5. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki oleh anak-anak Sekolah Dasar Islam Tugasku
dalam mempersiapkan kegiatan itu?

Untuk menguasai sebuah tarian baru, anggota sanggar tari biasanya berlatih
selama 6 hari. Setiap kali latihan dilakukan selama 2 jam. Untuk mempersiapkan
pementasan, para anggota hanya mempunyai waktu 4 hari untuk berlatih. Berapa
jam mereka harus berlatih setiap kali latihan agar dapat menguasai sebuah tarian
baru?
Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan cara berikut.
Banyak Hari Latihan

Jam Latihan Setiap Hari

Total Jam Latihan

6

2

6 × 2 = 12

4

n=?

4 × n = 12

Perhatikan bahwa total jam latihan harus sama, yaitu 6 × 2 = 12.
12
= 3.
Oleh karena itu, 4 × n = 12 atau n =
4
Perhatikan bahwa 4 × n = 12 merupakan kalimat matematika.
Jadi, untuk masa berlatih selama 4 hari, anggota tari harus berlatih selama 3
jam setiap kali latihan.

Kamu tentu mengetahui bahwa persatuan dan kesatuan dengan teman-teman
di sekolah akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Begitu pula kegiatan yang
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan.
• Siswa lain memberikan pendapatnya tentang contoh perilaku tersebut.
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyan pancingan untuk menstimulus rasa ingin
tahu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya: Perilaku apa yang mencerminkan
persatuan dan kesatuan? Mengapa kita perlu bekerja sama dalam mengerjakan tugas
kelompok?
• Siswa menceritakan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan
kesatuan di sekolah
• Secara berkelompok, siswa mendiskusikan contohcontoh perilaku yang mencerminkan persatuan
dan kesatuan di sekolah. Hasil diskusi kelompok
ini kemudian menjadi bahan diskusi kelas.
Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang topik yang akan dibahas yaitu
perilaku yang mencerminkan persatuan dan
kesatuan di sekolah
• Pengetahuan siswa tentang contoh-contoh perilaku
yang mencerminkan persatuan dan kesatuan
• Keterampilan siswa dalam mengeluarkan pendapat
dan berdiskusi
• Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari
informasi dari bacaan
• Kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas
kelompok

dilakukan oleh anak-anak Sekolah Dasar Islam Tugasku untuk mementaskan Tari
Saman di Austria tersebut. Selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan tersebut
ada kerja sama banyak orang, di antaranya penari, pemain musik, perias, penata
busana tari, dan penata panggung. Dengan semangat persatuan dan kesatuan
mereka bekerja sama sehingga dapat menyajikan pementasan tari yang dikagumi
oleh para penonton.

Ayo Diskusikan

Diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu contoh perilaku di sekolah yang
mencerminkan persatuan dan kesatuan. Diskusikan pula contoh perilaku yang
tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tuliskan hasil diskusimu dalam tabel
berikut. Bandingkan dengan hasil kelompok-kelompok lain, lalu saling lengkapilah
contoh-contoh tersebut.
Perilaku di Sekolah
No

1

Contoh Perilaku yang
Contoh Perilaku yang Tidak
Mencerminkan Persatuan dan
Mencerminkan Persatuan dan
Kesatuan
Kesatuan
Melaksanakan tugas piket kelas Datang terlambat meskipun ada
bersama-sama dalam kelompok jadwal piket kelas
yang telah disepakati

Salah satu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ialah bekerja
sama menyelesaikan tugas sekolah. Dalam bekerja sama diperlukan sikap

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membuat kelompok terdiri atas 4-5 orang siswa.
• Siswa membaca instruksi tentang kegiatan yang akan dilakukan
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Secara berkelompok, siswa membuat rancangan
iklan tentang kegiatan pentas budaya. Dalam iklan
memuat semua unsur secara lengkap.
• Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya
dengan mandiri dan percaya diri.
• Kelompok-kelompok lain memberi tanggapan
dan masukan, baik terhadap hasil karya maupun
keterampilan komunikasi dari kelompok lain yang
telah mempresentasikan hasil karyanya. (Kegitan
mengkomunikasikan)
Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentag unsur-unsur iklan
• Kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas
kelompok
• Keterampilan membuat rancangan iklan.
• Keterampilan menyajikan hasil karya.
• Gunakan rubrik “Presentasi” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

saling menghargai pendapat teman. Lakukan kegiatan berikut bersama teman
sekelompokmu.

Ayo Berkarya

Buatlah rancangan iklan kegiatan pentas budaya yang dilakukan oleh siswa-siswa
sebuah sekolah dasar. Kegiatan itu berupa pertunjukan Tari. Tuliskan rancangan
iklan tersebut dalam kotak berikut.
Rancangan iklan:

Ayo Renungkan

Ë
Ë

Apa yang telah aku pelajari hari ini?
Apa yang dapat kulakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan
teman-teman di sekolah?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Rencanakan kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama teman-teman sekolahmu
di rumah. Misalnya, bergantian menyediakan rumah sebagai tempat kegiatan
belajar kelompok.
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Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Sebutkan produk ekspor yang kamu ketahui!
Latihan 2
Apa yang dimaksud dengan ekspor budaya?
Latihan 3
Apakah arti kata nasionalisme?
Latihan 4
Apa fungsi lembaga budaya?
Latihan 5
Sebutkan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan!
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PENGAYAAN
Latihan 1
Mengapa Negara Indonesia melakukan ekspor budaya?
Latihan 2
Apa keuntungan dari ekspor budaya?
Latihan 3
Mengapa kita harus merasa bangga dengan kebudayaan Indonesia?
Latihan 4
Bagaimana cara kamu agar kebudayaan Indonesia dikenal negara lain?
Latihan 5
Sebutkan kesenian budaya yang kamu ketahui!

Interaksi Orang Tua
Amati lembaga kebudayaan yang ada di sekitar lilngkungan rumah. Sebutkan nama
kegiatan yang dilakukan. Jelaskan peran dan fungsi dari kegiatan budaya tersebut.
Diskusikan dengan orang tua. Tulis hasil pengamatan dan diskusimu!
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PENILAIAN
Rubrik Tugas Wawancara
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang topik dan tujuan wawancara (peran dan fungsi lembaga
kebudayaan)
• Keterampilan siswa dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
selama wawancara
• Keterampilan siswa dalam menyelenggarakan wawancara
• Sikap kemandirian dan tanggung jawab siswa selama mengerjakan tugas
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4
Wawancara
dilakukan
dengan sangat
menarik dan
sesuai topik
dan tujuan
yang diberikan
menunjukkan
penguasaan dan
pemahaman
pewawancara
atas materi tugas
yang diberikan

3
Wawancara
dilakukan sesuai
topik dan tujuan
yang diberikan
menunjukkan
penguasaan dan
pemahaman
pewawancara atas
materi tugas yang
diberikan

2
Sebagian besar
wawancara
dilakukan sesuai
topik dan tujuan
yang diberikan
menunjukkan
penguasaan dan
pemahaman
pewawancara atas
materi tugas yang
diberikan

1
Sebagian kecil
wawancara
dilakukan sesuai
topik dan tujuan
yang diberikan
menunjukkan
penguasaan dan
pemahaman
pewawancara atas
materi tugas yang
diberikan

Penggunaan
Bahasa
Indonesia
yang baik dan
benar :
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dalam
wawancara

Bahasa
Indonesia
yang baik dan
benar dan
sangat efektif
digunakan dalam
keseluruhan
wawancara

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan dalam
keseluruhan
wawancara

Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dalam sebagian
besar wawancara

Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dalam sebagian
kecil wawancara

SIkap:
Wawancara
dilakukan
secara mandiri,
baik dan benar
serta penuh
tanggung
jawab atas
pemenuhan
tugas
Keterampilan
wawancara:
Teknik dan
urutan
wawancara
yang dilakukan
menunjukkan
kemampuan
wawancara
yang baik

Wawancara
dilakukan
dengan mandiri,
baik dan benar
serta penuh
tanggung jawab
untuk memenuhi
tugas yang
diberikan

Sebagian besar
wawancara
dilakukan dengan
mandiri, baik dan
benar serta penuh
tanggung jawab
untuk memenuhi
tugas yang
diberikan

Setengah dari
proses wawancara
dilakukan dengan
mandiri, baik dan
benar serta penuh
tanggung jawab
untuk memenuhi
tugas yang
diberikan

Sebagian kecil
dari wawancara
dilakukan dengan
mandiri, baik dan
benar serta penuh
tanggung jawab
untuk memenuhi
tugas yang
diberikan

Teknik
wawancara
dan urutan
wawancara yang
dilakukan benar
dan dilakukan
dengan
pendekatan
yang sesuai
dengan situasi
dan kondisi
responden

Teknik wawancara
dan urutan
wawancara yang
dilakukan benar
menunjukkan
penguasaan dan
keterampilan
wawancara yang
dimiliki

Sebagian besar
teknik wawancara
dan urutan
wawancara yang
dilakukan benar
menunjukkan
penguasaan dan
keterampilan
wawancara yang
dimiliki

Sebagian kecil
teknik wawancara
dan urutan
wawancara yang
dilakukan benar
menunjukkan
penguasaan dan
keterampilan
wawancara yang
dimiliki

Aspek
Isi dan
Pengetahuan:
Isi dan hasil
wawancara
sesuai dengan
topik yang
diberikan
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Pembelajaran 5
Pemetaan Indikator Pembelajaran
PJOK
3.2

IPA
3.2

4.6

SBdP
Mengenal harmoni musik dan
lagu daerah.
• Menjelaskan harmoni musik
Memainkan alat musik ritmis
secara berkelompok dengan
iringan vokal lagu anak-anak
dua suara
• Menyanyikan lagu anak-anak
dua suara secara kelompok.

4.2

Subtema 1

Hidup Rukun

Bahasa Indonesia
3.3

4.3

Menguraikan isi teks paparan
iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa dengan bantuan
guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Mengidentifikasi unsur-unsur
dalam iklan.
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Membuat iklan ekspor impor.
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5

IPA
3.4

Memahami konsep variasi dan
kombinasi pola gerak dasar
dalam berbagai permainan dan
atau olahraga tradisional bola
kecil.
• Menjelaskan pola-pola
gerak dasar dalam berbagai
permainan dan atau
olahraga tradisional bola
kecil.
Mempraktikkan variasi dan
kombinasi pola gerak dasar
yang dilandasi konsep gerak
dalam berbagai permainan dan
atau olahraga tradisional bola
kecil.
• Melakukan berbagai
keterampilan dasar
(melambungkan, melempar,
menangkap,lari dan
memukul) permainan kasti
dengan kontrol yang baik
• Memukul bola yang
dilambungkan/ dilemparkan
dengan tepat
• Memperkirakan kemampuan
berlari untuk mencetak
angka

IPA

Mengenal
rangkaian
listrik
sederhana dan sifat magnet serta
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari
• Menjelaskan rangkaian listrik
sederhana dengan berbagai
variasi.
4.3: Merancang dan membuat rangkaian
seri dan parallel menggunakan
sumber arus searah
• Membuat rangkaian seri sumber
arus searah
• Membuat rangkaian paralel
sumber arus searah

Subtema 1:
Hidup Rukun

5
TUJUAN PEMBELAJARAN
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Dengan praktik dan menggali informasi dari gambar dan bacaan, siswa dapat
menjelaskan pola-pola gerak dasar dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil dengan cermat
Dengan praktik, siswa dapat melakukan berbagai keterampilan dasar (melambungkan,
melempar, menangkap,lari dan memukul) permainan tradisional bola kecil dengan
kontrol yang baik dengan mandiri.
Dengan menyanyi, siswa mampu menjelaskan tentang harmoni musik dan menyanyikan
lagu anak dua suara secara kelompokdengan percaya diri
Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat menjelaskan unsur-unsur
dalam iklan dengan cermat
Dengan bekerja bersama kelompoknya, siswa mampu membuat iklan ekspor impor
dengan percaya diri.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat menjelaskan pentingnya
energi listrik bagi manusia dengan cermat.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan siswa dapat menjelaskan macam-macam
rangkaian listrik sederhana dengan percaya diri.
Dengan praktik, siswa dapat membuat rangkaian seri arus searah dengan teliti.
Dengan praktik, siswa dapat membuat rangkaian paralel arus searah dengan teliti.

Media/ Alat Bantu Belajar
Buku, Teks bacaan tentang ekspor dan impor, Teks bacaan tentang energi listrik, Cara
melakukan permainan dengan bola kecil, lagu, teori harmoni musik.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Di awal pembelajaran, siswa membaca cerita
mengenai Edo dan kawan-kawan yang akan
bermain “boi-boian”.
• Siswa memperhatikan notasi lagu Bermain Bola
• Siswa mencoba menyanyikan lagu Bermain Bola
berdasarkan not. Jika dirasa perlu, guru dapat
menunjukkan cara menyanyikan lagu tersebut
sesuai dengan notasi lagu dan tinggi rendah nada.
• Siswa menyanyikan lagu bersama-sama.
• Siswa membentuk kelompok bernyanyi bersama
4-5 orang temannya.

Lani, Edo, Dayu, Beni, dan Siti asyik bermain. Mereka bermain “Boi-boian”. Permainan
itu menggunakan bola kecil dan pecahan-pecahan kecil genteng. Sebelum mulai
bermain, mereka berlatih lempar tangkap bola. Edo berdiri di tengah. Lani, Bayu,
Beni, dan Siti berdiri melingkari Edo. Secara bergantian, Edo melemparkan bola
kepada keempat temannya. Mereka pun menangkap, lalu melemparkannya kembali
kepada Edo.
Latihan lempar tangkap itu dilakukan berkali-kali hingga mereka terampil. Kemudian
mereka pun mulai bermain Boi-boian. Mula-mula mereka menentukan satu orang
penjaga. Ternyata Edo menjadi penjaga.
Edo (penjaga) lalu menyusun potongan-potongan genteng dalam bentuk tumpukan.
Selanjutnya secara bergantian Lani, Dayu, Beni, dan Siti menggulirkan bola ke
arah tumpukan genteng. Sambil menunggu giliran menggulirkan bola, mereka
menyanyikan lagu. Inilah lagu yang dinyanyikan.

Bermain Bola
Ciptaan: Yanti

do=c. 2/4
Riang
a

yo ka

di

ta

u

nah

dara ce

wan ber main bo

la

lapang
rah ber langit bi

ru

yuk kita bermain bo la

tra lala

la

ber main bo

la

ha ti gem bi

ra

la bersa ma te man
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•
•

Dalam kelompok siswa mendiskusikan isi dan makna lagu “Bermain Bola” dalam
kelompoknya.
Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di hadapan guru dan kelompok lain.

Hasil yang diharapkan:
• Siswa dapat menyanyikan lagu sesuai tinggi rendah dan panjang pendek nada.
• Sikap percaya diri saat menyanyikan lagu
• Kerja sama bersama teman dalam kelompok
Gunakan rubrik “Menyanyikan Lagu” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Kolaborasi dengan guru
PJOK)
• Setelah kegiatan bernyanyi siswa membaca teks
dan memperhatikan gambar tentang permainan
tradisional “Boi-boian”.
• Siswa bertanya jawab mengenai cara bermain
dan aturan permainan boi-boian.
• Siswa menjawab pertanyaan yang terdapat pada
buku siswa
• Secara acak (ditunjuk guru), beberapa siswa maju
ke depan kelas untuk menyebutkan jawabannya.
Siswa-siswa lain menanggapi dan memberi
masukan sehingga seluruh kelas mendapat
jawaban yang lengkap.
• Siswa melakukan praktik

Mula-mula Lani yang menggulirkan bola. Namun, bola tidak mengenai tumpukan
pecahan genteng. Selanjutnya, giliran Dayu. Dayu menggulirkan bola dengan
pelan. Hasilnya, bola berhenti tepat sebelum menabrak pecahan genteng. Setelah
Dayu, giliran Beni menggulirkan bola. Ternyata lemparan Beni juga meleset.
Berikutnya giliran Edo. Dengan tenang dan penuh konsentrasi, Edo menggulirkan
bola. Tumpukan pecahan genteng pun roboh. Lani, Dayu, dan Beni segera berlari
menjauh dari Edo.
Edo mengambil bola itu, lalu berusaha melemparkan bola ke arah Lani, Dayu, dan
Beni. Mula-mula Edo mengejar Beni. Bola dilempar ke arah Beni, tetapi meleset.
Kemudian Edo mengejar Dayu dan melempar bola ke arahnya. Bola mengenai
punggung Dayu. Oleh karena itu, Dayu selanjutnya menjadi penjaga. Permainan
pun dilanjutkan kembali.

Ayo Menulis

Kamu telah mengetahui cara bermain “Boi-boian”. Kemampuan apa yang harus
kamu kuasai, baik sebagai penjaga maupun sebagai pemain? Tuliskan dalam kotak
berikut.
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Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang pola-pola gerak dasar dalam berbagai permainan dan
atau olahraga tradisional bola kecil
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Sikap mandiri yang terbentuk ketika menyelesaikan tugas.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa bersiap melakukan permainan boi-boian. Sebelum mulai bermain, siswa membuat
kelompok 6-7 orang. Setiap kelompok berdiri melingkar dengan salah satu anggota
kelompok berdiri di tengah.
• Lakukan lempar tangkap bola dari setiap siswa pada lingkaran dengan siswa di
tengah lingkaran.
• Lakukan lemparan dari bawah, lemparan dari atas, lemparan dari samping, dan
lemparan menelusur tanah (menggelindingkan bola).
Alternatif latihan lempar tangkap bola:
• Berpasangan.
• Membentuk lingkaran besar dengan guru berdiri di tengah lingkaran.
• Siswa mendengarkan guru menjelaskan langkah-langkah dan aturan bermain boiboian.
• Siswa bermain dengan tertib dan mematuhi aturan
38
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•
•
•

Siswa memainkan permainan sambil menyanyikan lagu “Bermain Bola”
Permainan dilanjutkan sampai semua siswa
Siswa mengakhiri kegiatan olahraga dengan saling bersalam-salaman untuk
menunjukkan sikap sportif.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang teknik mengelindingkan bola dengan kontrol yang baik
• Sikap sportif dan tertib siswa di sepanjang kegiatan
• Keterampilan siswa dalam menggelindingkan bola, melempar bola, menangkap bola,
dan berlari.
• Gunakan rubrik “Bermain Boi-boian” untuk
mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
Siswa mengamati gambar iklan pementasan tarian
• Siswa mencatat semua informasi yang diperoleh
dari kegiatan pengamatan tersebut di atas.
(Kegiatan Mengamati)
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang unsur - unsur iklan
• Sikap teliti dan cermat dalam melakukan
pengamatan

Ayo Bekerja Sama

Buatlah iklan sesuai rancangan yang telah kamu buat pada Pembelajaran 4. Buatlah
bersama teman-teman sekelompokmu. Buatlah semenarik mungkin. Warnai iklan
tersebut menggunakan pensil warna, cat air, atau cat poster.
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Langkah-Langkah Kegiatan: Sebelum memulai
kegiatan, siswa mengingat kembali tentang unsurunsur iklan
• Siswa dibagi kedalam kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa
• Selanjutnya, setiap kelompok membuat iklan sesuai rancangan yang telah dibuat pada
pembelajaran 4. Iklan dapat dibuat pada selembar kertas atau pada halaman buku
gambar. Iklan dibuat semenarik mungkin dan diwarnai menggunakan spidol, cat air,
cat poster, atau bahan pewrna lain yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar.
• Siswa diminta untuk mengungkapkan ide-idenya untuk membuat iklan yang menarik.
(Kegiatan Menanya)
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang unsur-unsur dalam iklan
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda
• Sikap bekerja sama dengan baik ketika menyelesaikan tugas
• Sikap ingin tahu dalam mencari informasi
• Keterampilan membuat desain karya iklan yang menarik.
• Gunakan rubrik “Membuat Iklan” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
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Langkah-Langkah Kegiatan: (KEGIATAN MENCOBA)
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan
untuk menstimulus rasa ingin tahu. Pertanyaanpertanyaan tersebut misalnya: Apa yang dimaksud
dengan barang elektronik? Bagaimana cara kerja
barang elektronik?
• Siswa bertanya jawab mengenai rangkaian listrik
seri dan paralel. Apabila pemahaman siswa kurang
cukup, siswa dapat mencari informasi dari berbagai
sumber.
• Siswa dibagi dalam kelompok 5-6 orang untuk
melakukan percobaan.
• Siswa melakukan kegiatan membuat rangkaian
seri dan paralel seperti dalam buku siswa.
• Setiap kelompok melakukan percobaan dengan
mengikuti petunjuk percobaan pada buku siswa.
• Siswa mengemukakan pendapatnya tentang percobaan yang telah dilakukan
• Siswa diminta untuk menulis hasil laporan dalam format laporan.
• Siswa dibimbing untuk menggunakan pemahamannya tentang manfaat listrik dalam
kehidupan dan menggambar ilustrasi dalam menyelesaikan percobaan ini.
• Setelah melakukan percobaan, siswa menulis hasil laporannya. (Kegiatan Mengamati)
Dalam kehidupan, iklan banyak dibutuhkan. Kamu tentu banyak melihat iklan di
koran, majalah, atau televisi. Oleh karena itu, banyak orang bekerja sebagai pembuat
iklan. Mereka biasa membuat rancangan dan desain iklan menggunakan komputer.

Dalam sebuah perusahaan iklan, beberapa orang dapat menggunakan komputer
masing-masing dalam jaringan listrik yang sama. Hal itu seperti rangkaian beberapa
bola lampu dari sebuah sumber listrik yang sama. Rangkaian dapat berupa rangkaian
seri atau rangkaian paralel. Masih ingatkah kamu yang dimaksud rangkaian seri
dan rangkaian paralel? Lakukan kegiatan berikut.

Ayo Lakukan

1. Sediakan 2 buah batu baterai, 3 buah lampu 5 watt, dan kabel.
2. Rangkailah 3 buah lampu tersebut dalam rangkaian seri hingga semua lampu
menyala.
3. Rangkailah 3 buah lampu tersebut dalam rangkaian paralel hingga semua lampu
menyala.
4. Buatlah laporan hasil kegiatanmu ini.

Ayo Renungkan

Ë Apa yang telah aku pelajari hari ini?
Ë Bagaimana sikapku sebaiknya saat bermain, bernyanyi, dan melakukan kegiatan
bersama teman-teman?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Praktikkan permainan “Boi-boian” bersama ayah, ibu, atau anggota lain dalam
keluargamu.

Tema 3 Subtema 1: Bentuk-Bentuk Kerukunan
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang rangkaian aliran listrik seri dan paralel
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda
• Keterampilan siswa dalam merangkai rangkaian listrik seri dan paralel
• Pengetahuan siswa dalam menjawab pertanyaan
• Sikap ingin tahu, ketelitian, dan kecermatan dalam mencari informasi
• Kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok
• Gunakan rubrik “Percobaan Rangkaian Listrik” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
• Gunakan rubrik “Hasil Laporan Percobaan” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
Secara bergantian, setiap kelompok siswa mempresentasikan hasil “Percobaan Rangkaian
Listrik” secara mandiri dan percaya diri
• Kelompok lain memberi umpan balik yang konstruktif baik tentang hasil karyanya
maupun keterampilan komunikasinya. (Kegiatan Mengkomunikasikan)
Hasil yang diharapkan:
• Siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunkasi, bangga dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
•    Gunakan Rubrik Presentasi untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
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Melakukan Refleksi

•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMEDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Apa tugas penjaga dalam permainan “Boi-boian”?
Latihan 2
Apa peraturan dalam permainan “Boi-boian”?
Latihan 3
Mengapa kita harus mematuhi peraturan?
Latihan 4
Apa perbedaan rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik parallel?
Latihan 5
Sebutkan benda yang menggunakan energy listrik!

PENGAYAAN
Latihan 1
Sebutkan permainan tradisional yang kamu ketahui!
Latihan 2
Bagaimana jika kita tidak mematuhi peraturan?
Latihan 3
Mengapa iklan harus dibuat menarik?
Latihan 4
Sebutkan rangkaian listrik yang digunakan di rumahmu!
Latihan 5
Bagaimana perasaanmu saat menyanyikan lagu “Bermain Bola”?
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Interaksi Orang Tua
Amati permainan tradisional yang ada di sekitar lingkungan rumah. Sebutkan nama
permainan tersebut. Jelaskan peraturan dan tugas para pemain. Tulis hasil pengamatanmu
di lembar tugas!

PENILAIAN
Rubrik Permainan Tradisional
Kompetensi yang dinilai :
Pengetahuan siswa tentang teknik menggelindingkan bola
Keterampilan siswa dalam mengelindingan bola
Sikap sportivitas siswa di sepanjang kegiatan
Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Ketepatan
Mengelindingkan
Bola

Mampu
menggelindingkan
bola dengan teknik
dan kontrol yang
baik dan mengenai
semua pecahan
genteng

Mampu
menggelindingkan
bola dengan teknik
dan kontrol yang
baik dan mengenai
sebagian pecahan
genteng

Mampu
menggelindingkan
bola dengan teknik
dan kontrol yang
baik dan mengenai
sebagian kecil
pecahan genteng

Mampu
menggelindingkan
bola dengan teknik
dan kontrol yang
baik tetapi tidak
mengenai semua
pecahan genteng

Sikap / Sporti��vitas

Bermain tertib
sesuai aturan dan
sportif selama
permainan
berlangsung

Bermain tertib
sesuai aturan dan
sportif hampir
selama permainan
berlangsung

Bermain cukup
tertib sesuai
aturan dan sportif
dalam beberapa
menit permainan
berlangsung

Bermain kurang
tertib dan tidak
sesuai aturan
hampir sepanjang
permainan
berlangsung
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Rubrik Menyanyi
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi lagu
• Keterampilan siswa dalam menyanyikan lagu (tinggi rendah dan oanjang
pendek nada)
• Sikap percaya diri siswa ketika menyanyikan lagu
Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Penguasaan
lagu

Siswa hafal
seluruh syair lagu
,irama tepat

Siswa hafal
seluruh syair lagu
,irama kurang
tepat sebaliknya

Siswa hafal
sebagian kecil
syair lagu

Siswa belum hafal
syair lagu

Penguasaan
tinggi rendah
dan panjang
pendek nada

Siswa dapat
menyanyikan lagu
dengan intonasi
nada yang
tepat dan dapat
mengikuti irama

Siswa dapat
menyanyikan lagu
dengan intonasi
nada yang
tepat dan dapat
mengikuti irama

Siswa dapat
menyanyikan lagu
dengan intonasi
nada yang
tepat dan dapat
mengikuti irama

Siswa dapat
menyanyikan lagu
dengan intonasi
nada yang
tepat dan dapat
mengikuti irama

Rubrik membuat percobaan rangkaian listrik
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang rangkaian seri dan parallel
• Keterampilan siswa dalam membuat rangkaian listrik seri dan parallel
• Kemandirian siswa ketika melakukan percobaan
Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Persiapan alat
dan bahan

Sangat lengkap

Lengkap

Cukup lengkap

Merangkai
alat percobaan
cara membuat
rangkaian listrik

Rangkaian tepat
sesuai petunjuk,
waktu merangkai
singkat

Rangkaian
tepat, waktu
merangkai lebih
lama

Rangkaian tepat,
waktu merangkai
cukup lama

Keterampilan
melakukan dan
mengamati
percobaan

Menggunakan
peralatan sesuai
fungsi, tidak
merusak alat, hasil
percobaan benar

Menggunakan
peralatan sesuai
fungsi, tidak
merusak alat,
hasil percobaan
kurang benar

Menggunakan
peralatan sesuai
fungsi, alat ada
yang rusak

Beberapa bahan
tidak ada

Rangkaian kurang
tepat

Menggunakan
peralatan
semaunya
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Rubrik Presentasi Hasil Rangkaian Listrik
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan tentang materi yang dipresentasikan (rangkain listrik seri
dan parallel)
• Keterampilan berbicara dan menyajikan hasil percobaan
• Sikap percaya diri dan kesungguhan siswa

Aspek

Tata bahasa

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Presentasi
disampaikan
dengan
menggunakan tata
bahasa Indonesia
yang baik dan baku

Terdapat satu atau
dua kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang baik
dan baku

Terdapat tiga atau
empat kesalahan
dalam tata
bahasa Indonesia
yang baik dan
baku

Terdapat lebih
dari empat
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat
bermainmain namun
masih mau
memperlihatkan
kerja keras
mereka
sekalipun dalam
pengawasan guru

Siswa terus
bermain-main
sekalipun sudah
berulang kali
diperingatkan
oleh guru.

Pengucapan dialog
di beberapa bagian
jelas dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog tidak
begitu jelas
tapi masih
bisa ditangkap
maksudnya oleh
pendengar

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
betul-betul
tidak jelas,
menggumam
dan tidak dapat
dimengerti

Seluruh anggota
terlihat bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Sikap

Keterampilan
berbicara
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Pembelajaran 6
Pemetaan Indikator Pembelajaran
IPS
IPA
3.4 Memahami manusia Indonesia
dalam aktivitas yang yang terkait
dengan fungsi dan peran
kelembagaan sosial, ekonomi
dan budaya, dalam masyarakat
Indonesia
• Mengenal bentuk, fungsi, dan
peran lembaga budaya yang
ada di masyarakat
4.4 Menceritakan secara tertulis
pemahaman tentang manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang
yang terkait dengan fungsi dan
peran kelembagaan sosial,
ekonomi dan budaya, dalam
masyarakat Indonesia
• Membuat artikel sederhana
mengenai manusia Indonesia
dan aktivitasnya yang terkait
dengan fungsi dan perannya
di lembaga sosial,ekonomi, dan
budaya.

Bahasa Indonesia
3.3

4.3

Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
• Mengidentifikasi unsur-unsur
dalam iklan.
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Menyajikan iklan ekspor impor
yang telah dibuat.

Subtema 1

Hidup Rukun

6
PPKn

SBdP
3.2

4.6

Mengenal harmoni musik dan
lagu daerah.
• Memahani harmoni musik
Memainkan alat musik ritmis
secara berkelompok dengan
iringan vokal lagu anak-anak dua
suara
• Bermain alat musik ritmis
secara berkelompok.
• Menyanyikan lagu anak-anak
dua suara secara kelompok.

3.4

4.4

Memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat
• Mengelompokkan contoh dan
bukan contoh tentang perilaku
yang mencerminkan persatuan
dan kesatuan di masyarakat.
Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat
• Memeragakan aktivitas warga
masyarakat yang mencerminkan
penerapan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan.
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Subtema 1:
Hidup Rukun

6
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•

•

•
•
•
•
•

Dengan melakukan presentasi tentang hasil proyek iklan, siswa dapat menyajikan
hasil kerjanya dengan percaya diri
Dengan menggali informasi dari teks bacaan dan pengamatan, siswa dapat
mengelompokkan contoh dan bukan contoh tentang perilaku yang mencerminkan
persatuan dan kesatuan di masyarakat dengan cermat.
Dengan praktik, siswa dapat membuat artikel sederhana mengenai manusia Indonesia
dan aktivitasnya yang terkait dengan fungsi dan perannya di lembaga sosial,ekonomi,
dan budaya dengan teliti.
Dengan praktik secara berkelompok, siswa dapat menyanyikan lagu anak-anak dua
suara dalam notasi yang benar dengan percaya diri.
Dengan praktik, siswa dapat memeragakan aktivitas warga masyarakat yang
mencerminkan penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan percaya diri.
Dengan menceritakan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan pentingnya kerja
sama dalam kelompok dengan teliti.
Dengan praktik secara berkelompok, siswa dapat memainkan alat musik ritmis dengan
percaya diri.
Dengan praktik dan mendengarkan lagu, siswa dapat menyajikan harmoni dalam
bernyanyi dengan percaya diri.

Media/ Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang ekspor dan impor, teks bacaan tentang pelesatrian budaya,
teori tinggi rendah dan panjang pendek nada, alat musik ritmis sederhana yang ada di
lingkungan sekitar.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Di awal pembelajaran, siswa mengumpulkan iklaniklan dari berbagai sumber: majalah, surat kabar,
atau internet. Alternatif: guru menyediakan contohcontoh iklan.
• Siswa memperhatikan iklan-iklan yang telah
terkumpul atau disajikan oleh guru.
• Siswa menjelaskan kembali pemahamannnya
tentang iklan. Untuk kegiatan ini guru dapat
menunjuk beberapa siswa secara acak. Selanjutnya,
siswa lain yang tidak ditunjuk dapat melengkapi.
• Siswa
menjawab
pertanyaan-pertanyaan
pancingan untuk menstimulus pengetahuan
siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan
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Ibu guru meminta para siswa menyajikan iklan yang telah dibuat. Mereka diminta
menjelaskan isi iklan tersebut, unsur-unsur dalam iklan, dan kemenarikan desain
iklan yang telah mereka buat.
Siti dan teman-teman telah membuat iklan pementasan Tari Saman di Austria.
Dalam penjelasannya, Siti menyampaikan bahwa para penari Tari Saman melakukan
gerakan-gerakan dengan cepat sambil menepuk-nepukkan tangan pada anggota
tubuh masing-masing. Gerakan ini harus dilakukan dengan kompak dan diperlukan
kerja sama yang baik antarpemain.

Ayo Ceritakan
Menurutmu, sikap apa yang dapat kamu contoh dari para penari Tari Saman dalam
memperagakan gerakan-gerakan tarian itu? Ceritakan dalam kotak berikut.
Sikap yang dapat aku contoh dari para penari Tari Saman: ________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ayo Lakukan

1. Carilah info mengenai Tari Saman dari berbagai sumber, misalnya buku,
majalah, surat kabar, internet, atau orang-orang di sekitar yang kamu anggap
mengetahui.
2. Berdasarkan info yang telah kamu peroleh, buatlah artikel singkat mengenai
Tari Saman dan upaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tarian
daerah tersebut.
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•

misalnya: Apa yang dimaksud dengan iklan? Unsur-unsur apa saja yang terdapat di
dalam iklan? Mengapa iklan harus dibuat menarik?
Siswa menceritakan pendapatnya tentang iklan-iklan yang disajikan.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang unsur-unsur iklan
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa bertanya jawab mengenai kekayaan budaya
Indonesia, misalnya tarian, adat istiadat, dan musik
tradisional.
• Siswa mengingat kembali berita yang termuat
dalam pembelajaran 4 tentang pertunjukan Tari
Saman. Dalam berita tersebut dijelaskan mengenai
kekompakan para penari saat mempertunjukkan
Tari Saman.
• Kegiatan alternatif:
• Jika memungkinkan, guru dapat menyediakan
video tari Saman dan mengajak para siswa
menonton video tersebut.
• Siswa menjelaskan pendapatnya mengenai
sikap-sikap yang dapat dicontoh dari para
penari saat menarikan Tari Saman hubungannya
dengan sila-sila dalam Pancasila dan sikap menjaga persatuan dan kesatuan.
• Siswa menulis pendapatnya tersebut dalam lembar tugas yang disediakan pada
buku siswa.
• Siswa diingatkan untuk menulis menggunakan kalimat yang benar dan bahasa
baku.
Kekompakan para penari dalam memperagakan Tari Saman merupakan daya tarik
Tari Saman. Oleh karena itu, Siti dan teman-teman menempelkan gambar
pertunjukan Tari Saman dalam iklan yang dibuat. Gambar tari itu menjadi salah
satu unsur dalam iklan agar calon penonton mendapat sedikit gambaran mengenai
pertunjukan tari yang ditawarkan.

Ayo Lakukan

Dalam Pembelajaran 5, kamu telah membuat iklan. Sajikan iklan tersebut di depan
teman-temanmu. Jelaskan isi iklanmu dan unsur-unsur dalam iklanmu. Jelaskan
pula kemenarikan iklanmu.
Semua kelompok telah menyajikan iklan yang dibuat. Ibu guru senang semua siswa
telah bekerja sama dengan baik. Mereka telah menunjukkan sikap hidup rukun.
Oleh karena itu, ibu guru mengajak para siswa menyanyi lagu “Bermain Bola” dalam
dua suara. Inilah aransemen lagu tersebut.

Aransemen dua suara

Bermain Bola

do=c. 2/4
Riang

a

di

u

Ciptaan: Yanti

yo ka

ta

nah

dara ce

wan ber main bo

la

lapang

rah ber langit bi

ru

yuk kita bermain bo la
Tema 3 Subtema 1: Bentuk-Bentuk Kerukunan

tra lala

la

ber main bo

la

ha ti gem bi
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ra

la bersa ma te man

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman mengenai budaya bangsa, khususnya tari Saman.
• Keterampilan mengemukakan pendapat melalui tulisan dalam bahasa Indonesia yang
baik dan benar.
• Sikap persatuan, kesatuan, dan kerja sama yang dapat ditiru dari para penari saat
mempertunjukkan tari Saman.
• Gunakan rubrik “Essay” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menggali informasi tentang Tari Saman dan upaya pelestariannya.
• Siswa mencari informasi dari buku, surat kabar, majalah, atau internet.
• Alternatif kegiatan:
Siswa juga dapat mencari informasi melalui wawancara dengan tokoh budaya setempat.
• Siswa mengamati bacaan, gambar, atau penjelasan tentang tari Saman secara cermat.
(Kegiatan Mengamati)
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Aransemen dua suara

Bermain Bola
do=c. 2/4
Riang

a

•
•

Siswa menuliskan informasi yang didapat dengan
cermat.
Siswa membuat artikel tentang hasil pengamatan
yang telah dilakukan.

di

u

Ciptaan: Yanti

yo ka

ta

nah

dara ce

la

lapang

rah ber langit bi

ru

yuk kita bermain bo la

tra lala

Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang topik yang dibahas yaitu
pelestarian budaya.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan
alat inderanya dalam mengamati dan mencari
informasi dari apa yang diamatinya.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam mencari
informasi dari bacaan
• Gunakan rubrik “Membuat Artikel” untuk mengukur
ketercapaian kompetensi.

wan ber main bo

la

ber main bo

la

ha ti gem bi

ra

la bersa ma te man

Ayo Renungkan

Apa yang telah aku pelajari hari ini?
Aku mengetahui bahwa ternyata dalam melakukan gerak tari pun diperlukan kerja
sama yang baik. Hal itu menunjukkan bahwa tarian pun mengajarkan kita untuk
hidup rukun. Apa lagi bentuk-bentuk kerukunan yang dapat aku terapkan?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Nyanyikan lagu “Bermain Bola” bersama-sama. Iringi nyanyian tersebut dengan
alat musik yang ada di sekitarmu. Nyanyikan dengan riang.
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menyiapkan hasil karya berupa iklan yang telah dibuat secara berkelompok
pada pembelajaran 5.
• Secara bergantian setiap kelompok menyajikan iklan yang telah dibuat.
• Saat menyajikan hasil karya, siswa menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada
iklan yang dibuat dan daya tarik iklan tersebut.
• Secara bergantian siswa lain diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat,
bertanya, atau memberi masukan tentang iklan yang sedang disajikan.
• Saat bertanya dan memberikan masukan, siswa menggunakan kalimat yang runtut
dan pilihan kata yang tepat. (Kegiatan Menanya)
• Ketika suatu kelompok selesai menyajikan hasil karyanya, seluruh siswa memberi
tepuk tangan.
Hasil yang diharapkan:
• Sikap percaya diri yang terbentuk ketika menyajikan hasil karya.
• Sikap tertib dan menghargai saat memberikan pendapat, bertanya, atau memberi
masukan atas hasil karya orang lain.
• Sikap menghormati saat menanggapi pendapat, menjawab pertanyaan, atau
menanggapi masukan orang lain atas hasil karya yang disajikan.
Langkah-Langkah Kegiatan:
Siswa menyanyikan bersama-sama lagu “Bermain Bola” yang telah dipelajari pada
pembelajaran 5.
• Siswa memperhatikan notasi lagu “Bermain Bola” pada buku siswa yang ditulis untuk
dua suara.
• Siswa belajar menyanyikan dengan benar lagu “Bermain Bola” untuk notasi suara
satu. Guru dapat memberikan contoh sebelumnya, kemudian siswa menirukan.
• Siswa belajar menyanyikan dengan benar lagu “Bermain Bola” untuk notasi suara
dua. Guru dapat memberikan contoh sebelumnya, kemudian siswa menirukan.
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•
•
•

Siswa dibagi dalam dua kelompok. Satu kelompok bertugas menyanyikan notasi suara
satu. Kelompok lain bertugas menyanyikan notasi suara dua.
Secara bergantian setiap kelompok menyanyikan hingga benar lagu “Bermain Bola”.
Dua kelompok siswa bersama-sama menyanyikan dengan benar lagu “Bermain Bola”
dalam dua suara. (Kegiatan Mencoba)

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang tinggi rendah dan panjang pendek nada.
• Sikap percaya diri saat menyanyikan lagu.
• Sikap kerja sama bersama teman dalam kelompok.
• Gunakan rubrik “Menyanyikan Lagu” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Sebutkan salah satu unsur dalam iklan.
Latihan 2
Manakah sikap yang tidak menunjukkan hidup rukun?
a. Tolon menolong		
c. Ingin menang sendiri
b. Bekerja sama		
d. Saling menghargai
Latihan 3
Mengapa kita harus hidup rukun?
Latihan 4
Bagaimana cara kamu melestarikan budaya nasional?
Latihan 5
Darimanakah asal Tari Saman?

PENGAYAAN
Latihan 1
Sebutkan tarian daerah yang kamu ketahui!
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Latihan 2
Bagaimana jika kita tidak melestarikan kebudayaan daerah?
Latihan 3
Sebutkan macam-macam iklan!
Latihan 4
Sebutkan kegiatan yang menunjukkan sikap kerja sama!
Latihan 5
Bagaimana perasaanmu saat membuat rancangan iklan?

Interaksi Orang Tua
Amatilah tarian daerah yang berasal dari kotamu. Sebutkan nama tarian dan gerakan
dalam tarian tersebut. Untuk menambah pengetahuanmu, dapat disertakan gambar dan
informasi yang dapat dicari melalui koran, majalah, atau internet. Diskusikan dengan
orangtua. Tulis hasil pengamatan dan diskusi di lembar tugas.

PENILAIAN
Rubrik Artikel
Kompetensi yang dinilai :
• Pengetahuan siswa tentang materi artikel
• Keterampilan siswa dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
dalam menyajikan informasi
• Sikap kemandirian siswa
Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh Bimbingan

4

3

2

1

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi yang
sangat tinggi

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi cukup tinggi

Siswa menunjukkan
pemahaman materi
yang cukup tinggi
namun membutuhkan sedikit bantuan guru dalam
pengerjaanya

Siswa menunjukkan
pemahaman materi
yang kurang dan
membutuhkan banyak bantuan guru
dalam pengerjaanya

Sangat mandiri
mengerjakan
tugas bahkan
selesai sebelum
waktunya.

Mandiri
mengerjakan
tugas l dan
selesai tepat
waktu

Masih perlu
diingatkan
sesekali untuk
menyelesaikan
tugas

Tidak menyelesaikan
tugas tepat pada
waktunya

Kriteria

Pengetahuan
Kemandirian
& Manajemen
Waktu
(attitude)
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Keterampilan

Artikel
disampaikan
dengan
menggunakan
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat satu
atau dua
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat tiga atau
empat kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat lebih dari
empat kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Rubrik Menyanyi
Kompetensi yang dinilai :
• Pengetahuan siswa tentang materi lagu
• Keterampilan siswa dalam menyanyikan lagu
• Sikap percaya diri siswa
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Penguasaan
lagu

Siswa hafal
seluruh syair lagu
,irama tepat

Siswa hafal seluruh
syair lagu ,irama
kurang tepat sebaliknya

Siswa hafal sebagian kecil syair
lagu

Siswa belum hafal syair lagu

Penguasaan
tinggi rendah
dan panjang
pendek nada

Siswa dapat menyanyikan lagu
dengan intonasi
nada yang tepat dan dapat
mengikuti irama

Siswa dapat menyanyikan lagu
dengan intonasi
nada yang tepat
dan dapat mengikuti irama

Siswa dapat menyanyikan lagu
dengan intonasi
nada yang tepat dan dapat
mengikuti irama

Siswa dapat menyanyikan lagu
dengan intonasi
nada yang tepat dan dapat
mengikuti irama

Kriteria

Alternatif Format Penilaian
Hasil Penilaian Tugas : ...................................
Kelas : ...................................
Nama Guru :.....................................
Nama siswa

Kriteria/Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Beni
Udin
Siti
..........
Keterangan :
Kolom aspek diisi dengan jenis aspek/kompetensi yang dinilai
Hasil pencapaian siswa pada setiap aspek diisi dengan angka 1 – 4 sesuai dengan
pencapaian siswa di setiap aspek/kompetensi
Rubrik-rubrik yang disajikan pada buku guru digunakan sebagai acuan dalam pengisian
format penilaian ini.
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REKAPITULASI PENILAIAN SISWA TEMA 3 SUBTEMA 1
Nama Siswa :........................
Kelas : v
Tema : 3
Sub Tema : 1
Menerima,
menjalankan,
dan menghargai
ajaran agama yang
dianutnya.
Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
peduli, percaya diri,
dan cinta tanah air.

Sikap

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa yang
perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan
pada kelas yang diikutinya.

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa yang
perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan
pada kelas yang diikutinya.

Kompetensi

Pengetahuan

Mengingat dan
memahami
pengetahuan faktual
dan konseptual
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang:
dirinya,
makhluk
ciptaan
Tuhan dan
kegiatannya
bendabenda
lain di
sekitarnya

1

2

3

4

1

2

3

4

KD 3.1 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak
dasar dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional
bola besar. (PJOK)
KD 3.2 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak
dasar dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional
bola kecil. (PJOK)
KD 3.4 Memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah,
sekolah dan masyarakat (PPKn)
KD 3.4: Mengenal konsep perbandingan dan skala (Matematika)
KD 3.4: Mengenal rangkaian listrik sederhana dan sifat magnet
serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (IPA)
KD 3.4 Memahami manusia Indonesia dalam aktivitas yang
yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial,
ekonomi dan budaya, dalam masyarakat Indonesia. (IPS)
KD 3.2 Mengenal harmoni musik dan lagu daerah (SBdP)
KD 3.3 Menguraikan isi teks paparan iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa dengan bantuan guru
dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku (Bahasa Indonesia)
Kompetensi

Menyajikan
kemampuan
mengamati,
menanya, dan
mencoba dalam:
-

Keterampilan

-

bahasa
yang jelas,
logis dan
sistematis
karya yang
estetis
gerakan
anak sehat
tindakan
anak
beriman
dan
berakhlak
mulia

KD 4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar
yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan dan
atau olahraga tradisional bola besar. (PJOK)
KD 4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar
yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan dan
atau olahraga tradisional bola kecil. (PJOK)
KD 4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di
rumah, sekolah dan masyarakat. (PPKn)
KD 4.13: Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat
model matematika, dan memilih strategi yang efektif dalam
memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan dengan
konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar kuantitas,
serta memeriksa kebenaran jawabnya. (Matematika)
KD 4.3: Merancang dan membuat rangkaian seri dan parallel
menggunakan sumber arus searah (IPA)
KD 4.4 Menceritakan secara tertulis pemahaman tentang
manusia Indonesia dan aktivitasnya yang yang terkait dengan
fungsi dan peran kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya,
dalam masyarakat Indonesia. (IPS)
KD 4.6 Memainkan alat musik ritmis secara berkelompok
dengan iringan vokal lagu anak-anak dua suara (SBdP)

KD 4.3 Menyajikan teks paparan iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa secara mandiri dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku. (Bahasa Indonesia)
Jurnal penilaian siswa per subtema ini bisa digunakan sebagai data untuk pengisian rapot akademik siswa per semester.
Dari data pencapaian siswa per subtema ini, guru dapat melihat dan mengukur pencapaian kompetensi siswa dan
memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan data penilaian autentik yang dimilikinya.
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LAMPIRAN MATERI
Perbedaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan
Masyarakat perdesaan dan perkotaan mempunyai perbedaan-perbedaan. Perbedaanperbedaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
1. Lingkungan Umum dan Orientasi Terhadap Alam
Masyarakat perdesaan berhubungan kuat dengan alam. Penduduk yang tinggal di desa
akan banyak ditentukan oleh kepercayaan dan hukum alam. Sebaliknya, kehidupan
penduduk yang tinggal di kota dapat dikatakan lebih bebas dari realitas alam.
2. Pekerjaan atau Mata Pencaharian
Pada umumnya mata pencaharian di dearah perdesaan adalah bertani tetapi tak
sedikit juga yg bermata pencaharian berdagang, sebab beberapa daerah pertanian
tidak lepas dari kegiatan usaha. Sebaliknya, di perkotaan lebih didominasi oleh jenis
pekerjaan di kantor, pabrik, dan perdagangan.
3. Ukuran Komunitas
Komunitas perdesaan biasanya lebih kecil dari komunitas perkotaan.
4. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk desa lebih rendah dibandingkan kepadatan penduduk kota.
5. Homogenitas dan Heterogenitas
Masyarakat perdesaan lebih bersifat homogen atau mempunyai persamaan dalam
ciri-ciri sosial, psikologis, bahasa, kepercayaan, adat-istiadat, dan perilaku. Sebaliknya
masyarakat perkotaan lebih bersifat heterogen, yaitu terdiri atas orang-orang dengan
bermacam-macam ciri-ciri sosial, psikologis, bahasa, kepercayaan, adat-istiadat, dan
perilaku.
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Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
Pemetaan Kompetensi Dasar KI 1 dan KI 2
PPKn
1.1

Menghargai semangat kebhinnekatunggalikaan dan keragaman agama,
suku bangsa pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas,
upacara adat, sosial, dan ekonomi
dalam kehidupan bermasyarakat
Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa
Menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan
memberi maaf yang dijiwai keteladanan pahlawan kemerdekaan RI
dalam semangat perjuangan, cinta
tanah air, dan rela berkorban sebagai
perwujudan nilai dan moral Pancasila
Menunjukkan perilaku sesuai hak
dan kewajiban dalam bidang sosial,
ekonomi, budaya, hukum sebagai
warganegara dalam kehidupan seharihari sesuai Pancasila dan UUD 1945
Menunjukkan penghargaan terhadap
proses pengambilan keputusan atas
dasar musyawarah mufakat
Menunjukkan perilaku cinta tanah air
Indonesia dalam kehidupan di rumah,
sekolah, dan masyarakat

1.2

2.1

2.2

2.3
2.4

IPS

IPA
1.1

2.1

2.2

Bertambah keimanannya dengan
menyadari hubungan keteraturan
dan kompleksitas alam dan jagad
raya terhadap kebesaran Tuhan
yang
menciptakannya,
serta
mewujudkannya dalam pengamalan
ajaran agama yang dianutnya
Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki
rasa ingin tahu; obyektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung
jawab; terbuka; dan peduli lingkungan)
dalam aktivitas sehari-hari sebagai
wujud implementasi sikap dalam
melakukan inkuiri ilmiah dan
berdiskusi
Menghargai kerja individu dan
kelompok dalam aktivitas seharihari sebagai wujud implementasi
melaksanakan penelaahan fenomena
alam secara mandiri maupun
berkelompok

1.1

Menerima karunia Tuhan YME yang
telah menciptakan waktu dengan segala
perubahannya
1.2 Menjalankan ajaran agama dalam berfikir dan berperilaku sebagai penduduk
Indonesia dengan mempertimbangkan
kelembagaan sosial, budaya, ekonomi
dan politik dalam masyarakat
1.3 Menghargai karunia Tuhan YME yang
telah menciptakan manusia dan lingkungannya
2.1 Menunjukkan perilaku bijaksana dan
bertanggungjawab, peduli, santun dan
percaya diri sebagaimana ditunjukkan
oleh tokoh-tokoh pada masa penjajahan dan gerakan kebangsaan dalam
menumbuhkan rasa kebangsaan
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, sopan, estetika dan memiliki motivasi internal
ketika berhubungan dengan lembaga
sosial, budaya, ekonomi dan politik
2.3 Menunjukkan perilaku peduli, gotongroyong, tanggungjawab dalam berpartisipasi penanggulanganpermasalahan
lingkungan hidup

SBdP
1.1

Subtema 2

Manfaat Hidup
Rukun

Matematika
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Menunjukkan perilaku patuh, tertib dan
mengikuti prosedur dalam mencari
akar bilangan sederhana
Menghargai pendapat atau gagasan
teman tentang usulan memecahkan
masalah, penyajian data atau pekerjaan
matematika lainnya
Menunjukkan perilaku adil dalam
membuat pola pergeseran tempat
duduk secara bergiliran dengan menggunakan gambar denah tempat duduk
di kelas
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin dan
bertanggung jawab dalam melakukan
pengumpulan data, pengolahan data,
dan melaporkan hasil pengamatan
Menunjukkan perilaku jujur dalam melaporkan hasil pengamatan/melakukan
percobaan menemukan hubungan keliling, luas dan diameter lingkaran dengan
apa adanya
Menunjukkan prilaku disiplin tepat
waktu dengan berdasar pada pengelolaan waktu untuk pergi ke tempat
tertentu dengan mempertimbangkan
kondisi lalu lintas, jarak, dan kecepatan
Menunjukkan perilaku cermat dalam
mendata jarak dan waktu yang diperlukan oleh tiap teman sekelas dari
rumah masing-masing ke sekolah
Menunjukkan perilaku cermat dalam
mendata jarak dan waktu yang diperlukan oleh tiap teman sekelas dari
rumah masing-masing ke sekolah
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Menerima kekayaan dan keragaman
karya seni daerah sebagai anugerah
Tuhan.
2.1 Menunjukkan rasa percaya diri dalam
mengolah karya seni
2.2 Menghargai alam dan lingkungan sekitar sebagai sumber ide dalam berkarya
seni
2.3 Menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab dan kepedulian terhadap
alam sekitar melalui berkarya seni
2.4 Menunjukkan kemampuan bekerja
sama dan berinteraksi dengan menggunakan bahasa daerah di lingkungan
sekitar

Bahasa Indonesia
1.1

PJOK
1.1

Menghargai tubuh dengan seluruh
perangkat gerak dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan. yang tidak
ternilai
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh
harus dipelihara dan dibina, sebagai
wujud syukur kepada sang Pencipta
2.1 Menunjukkan disiplin, kerja sama,
toleransi,
belajar
menerima
kekalahan dan kemenangan, sportif
dan tanggungjawab, menghargai
perbedaan
2.2 Menunjukkan perilaku santun kepada
teman, guru dan lingkungan sekolah
selama pembelajaran penjas

Meresapi makna anugerah Tuhan Yang
Maha Esa berupa bahasa Indonesia
yang diakui sebagai sarana yang lebih
unggul daripada bahasa lain untuk
memperoleh ilmu pengetahuan
1.2 Meresapi makna anugerah Tuhan yang
Maha Esa atas keberadaan ciri khusus
makhluk hidup, hantaran panas, energi
listrik dan perubahannya, serta tata
surya
2.1 Memiliki kepedulian dan tanggung
jawab tentang ciri khusus makhluk
hidup dan lingkungan melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
2.2 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu
tentang perubahan benda dan hantaran
panas, energi listrik dan perubahannya,
serta tata surya melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia
2.3 Memiliki sikap disiplin dan rasa
cinta tanah air terhadap sistem
pemerintahan
serta
layanan
masyarakat
daerah
melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
2.4 Memiliki kesetiaan, dan kebanggaan
terhadap keutuhan wilayah nusantara
Indonesia melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia

Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
Pemetaan Kompetensi Dasar KI 3 dan KI 4
PPKn
3.4

4.4

Matematika
3.4

Mengenal konsep perbandingan
dan skala
4.13 Merumuskan dengan kalimat
sendiri,
membuat
model
matematika, dan memilih strategi
yang efektif dalam memecahkan
masalah nyata sehari-hari
yang berkaitan dengan konsep
perbandingan,
skala,
dan
hubungan antar kuantitas, serta
memeriksa kebenaran jawabnya

Memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat
Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat

IPA
3.4 Mengenal
rangkaian
listrik
sederhana dan sifat magnet serta
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari
4.3 Merancang
dan
membuat
rangkaian seri dan parallel
menggunakan sumber arus searah

SBdP

Subtema 2

Manfaat Hidup
Rukun

Bahasa Indonesia

PJOK

3.3 Menguraikan isi teks paparan peta
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
4.3 Menyajikan teks paparan peta
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku

3.8 Memahami konsep salah satu
gaya renang dengan koordinasi
yang baik dalam aktivitas air.*
4.8 Mempraktikkan salah satu gaya
renang dengan koordinasi yang
baik dalam aktivitas air.*

3.2 Mengenal harmoni musik dan lagu
daerah.
4.8 Memainkan alat musik campuran
antara melodis dan ritmis dengan
partitur lagu.

IPS
3.4 Memahami manusia Indonesia
dalam aktivitas yang yang terkait
dengan
fungsi dan peran
kelembagaan sosial, ekonomi
dan budaya, dalam masyarakat
Indonesia
4.4 Menceritakan secara tertulis
pemahaman tentang manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang
yang terkait dengan fungsi dan
peran
kelembagaan sosial,
ekonomi dan budaya, dalam
masyarakat Indonesia
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Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
KEGIATAN PEMBELAJARAN

KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•

Menggali informasi dari teks bacaan, dan
memaparkan kegiatan ekspor dan impor.
Menggali informasi dari teks bacaan,
dan mengidentifikasikan bentuk-bentuk
perdagangan antarbangsa.
Menggali informasi dari teks bacaan, dan
menyebutkan manfaat peta.
Mencermati surat perdagangan,
dan menyebutkan unsur-unsur surat
perdagangan.
Mengamati peta , dan menunjukkan skala
pada peta
Mencermati peta dan menjelaskan
pengertian skala peta
Menuliskan model matematika dari masalah
yang berkaitan dengan konsep skala
Menerapkan strategi yang tepat untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan konsep skala.

Sikap:
Rasa ingin tahu
•
•
Teliti
•
Cermat
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Hidup rukun
Pengetahuan:
Kegiatan ekspor dan impor
•
•
Bentuk-bentuk perdagangan antarbangsa
•
Manfaat peta
•
Unsur-unsur surat perdagangan
•
Skala pada peta
•
Model matematika dari masalah yang berkaitan dengan
konsep skala
Keterampilan:
•
•
Memaparkan kegiatan ekspor dan impor
Mengidentifikasikan bentuk-bentuk perdagangan
•
antarbangsa
Menyebutkan manfaat peta
•
•
Mengamati skala peta
•
Menjelaskan pengertian skala peta
•
Menuliskan model matematika
•
Menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan
masalah

Menggali informasi dari gambar dan teks bacaan,
untuk menjelaskan gerak kaki renang gaya dada,
gerak ayunan/tarikan lengan, koordinasi gerak
kaki dan lengan renang gaya dada
Praktik memperagakan gerak kaki renang gaya
dada, gerak ayunan/tarikan lengan, koordinasi
gerak kaki dan lengan renang gaya dada
Menggali informasi dari teks bacaan dan
mengidentifikasi bentuk-bentuk perdagangan
bilateral
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menjelaskan unsur-unsur surat penawaran
Mengamati, dan menjelaskan isi surat penawaran
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menyebutkan benda-benda yang bersifat
konduktor dan isolator
Praktik, membuat rangkaian seri sumber arus
searah dengan cermat
Mengamati permainan alat musik dan
menjelaskan perbedaan alat musik ritmis dan
melodis
Mengamati permainan alat musik dan
menjelaskan harmoni dalam bermain musik

Sikap:
Rasa ingin tahu
•
•
Cermat
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
Pengetahuan:
Gerak kaki renang gaya dada, gerak ayunan/tarikan
•
lengan, koordinasi gerak kaki dan lengan renang gaya
dada.
Bentuk-bentuk perdagangan bilateral
•
•
Unsur-unsur surat penawaran.
•
Unsur-unsur surat penawaran.
•
Benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator
•
Rangkaian seri sumber arus searah
•
Perbedaan alat musik ritmis dan melodis
Keterampilan:
•
Menggali informasi dari gambar dan teks bacaan
Praktik memperagakan gerakan renang gaya dada
•
•
Mengidentifikasi bentuk-bentuk perdagangan bilateral
•
Menjelaskan isi surat penawaran
•
Menjelaskan unsur-unsur surat penawaran
•
Menyebutkan benda-benda yang bersifat konduktor
dan isolator
Membuat rangkaian seri sumber arus searah dengan
•
cermat.
Menjelaskan perbedaan alat musik ritmis dan melodis
•
•
Menjelaskan harmoni dalam bermain musik

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Menggali informasi dari teks bacaan dan
pengamatn, untuk menjelaskan manfaat dari
perbuatan yang mencerminkan persatuan dan
kesatuan
Menceritakan tindakan dirinya yang telah
menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan
di rumah
Menggali informasi dari teks bacaan untuk
mengetahui bentuk-bentuk perdagangan
regional
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menjelaskan unsur-unsur dalam surat perjanjian
perdagangan
Menyebutkan unsur-unsur surat perdagangan
Berhitung, dan melakukan operasi hitung dengan
menggunakan skala
Menyelesaikan permasalahan dan menuliskan
model matematika dari masalah yang berkaitan
dengan konsep skala
Berhitung dan menerapkan strategi yang tepat
untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan konsep skala dengan
Menyelesaian permasalahan dan memeriksa
kebenaran jawaban dalam menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan konsep skala

Sikap:
Rasa ingin tahu
•
•
Cermat
•
teliti
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
•
Hidup rukun
Pengetahuan:
manfaat dari perbuatan yang mencerminkan persatuan
•
dan kesatuan
nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah
•
•
bentuk-bentuk perdagangan regional
•
unsur-unsur surat perdagangan
•
operasi hitung dengan menggunakan skala
•
masalah yang berkaitan dengan konsep skala
Keterampilan:
Menggali informasi dari teks bacaan dan pengamatan
•
•
Menceritakan tindakan dirinya
•
melakukan operasi hitung dengan menggunakan skala
•
menuliskan model matematika dari masalah yang
berkaitan dengan konsep skala

Menggali informasi dari teks bacaan, dan
menyebutkan bentuk lembaga ekonomi yang
ada di Indonesia
Praktik, membuat artikel sederhana mengenai
manusia Indonesia dan aktivitasnya yang
terkait dengan fungsi dan perannya di lembaga
sosial,ekonomi, dan budaya
Menggali informasi dari teks bacaan dan
mengidentifikasi bentuk-bentuk lembaga
perdagangan internasional
Praktik, membuat surat permintaan
Menjelaskan manfaat-manfaat dari perbuatan
yang mencerminkan persatuan dan kesatuan
di sekolah
Menceritakan tindakan dirinya yang telah
menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan
di sekolah
Berhitung dan operasi hitung dengan
menggunakan skala
Menuliskan model matematika dari masalah
yang berkaitan dengan konsep skala
Menerapkan strategi yang tepat untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
konsep skala
Memeriksa kebenaran jawaban dalam
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
konsep skala

Sikap:
Rasa ingin tahu
•
•
teliti
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
•
Hidup rukun
Pengetahuan:
Menggali informasi dari teks bacaan
•
•
membuat artikel sederhana
•
Mengidentifikasi bentuk-bentuk lembaga perdagangan
internasional
Membuat surat permintaan
•
•
Menceritakan tindakan dirinya
•
Berhitung
•
Menggali informasi dari teks bacaan
Keterampilan:
membuat artikel sederhana
•
•
Mengidentifikasi bentuk-bentuk lembaga perdagangan
internasional
Membuat surat permintaan
•
•
Menceritakan tindakan dirinya
•
Berhitung
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Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

58

Menggali informasi dari teks bacaan dan
gambar,dan menjelaskan cara bernapas renang
gaya dada
Menggali informasi dari teks bacaan dan gambar,
dan memaparkan koordinasi gerak pukulan kakitarikan lengan pernapasan renang gaya dada
Praktik, melakukan cara bernapas renang gaya
dada
Praktik melakukan koordinasi gerak pukulan
kaki-tarikan lengan dan pernapasan renang
Melakukan gerak dasar renang gaya dada dengan
percaya diri
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menyebutkan alat-alat yang menggunakan
sumber listrik
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menjelaskan perubahan energi yang terjadi
pada peralatan listrik
Menggali informasi dari teks bacaan, dan
memaparkan bentuk kerja sama antarbangsa
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menyebutkan bentuk-bentuk perdagangan
multilateral
Mengamati rangkaian listrik dan membuat
beberapa rangkaian listrik
Praktik, membuat surat penawaran
Mengamati permainan alat musik, dan
membedakan alat musik ritmis dan melodis.
Praktik, memainkan beberapa alat musik

Sikap:
•
Rasa ingin tahu
•
Cermat
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
Pengetahuan:
Cara bernapas renang gaya dada
•
•
Koordinasi gerak pukulan kaki-tarikan lengan pernapasan
renang gaya dada
Melakukan cara bernapas renang gaya dada
•
•
Alat-alat yang menggunakan sumber listrik
•
Perubahan energi yang terjadi pada peralatan listrik
•
Bentuk kerja sama antarbangsa
•
Rangkaian listrik
•
Surat penawaran
•
Alat musik ritmis dan melodis
Keterampilan:
•
Menggali informasi dari teks bacaan dan gambar
Memaparkan koordinasi gerak pukulan kaki-tarikan lengan
•
pernapasan renang gaya dada
•
Praktik, melakukan cara bernapas renang gaya dada
•
menyebutkan alat-alat yang menggunakan sumber listrik
•
Menjelaskan perubahan energi yang terjadi pada peralatan
listrik
Memaparkan bentuk kerja sama antarbangsa
•
•
Membuat beberapa rangkaian listrik
•
Membuat surat penawaran
•
Membedakan alat musik ritmis dan melodis

Menggali informasi dari teks bacaan dan
menjelaskan pentingnya menjaga kerukunan
hidup dalam masyarakat
Praktik, membuat surat perjanjian perdagangan
Menggali informasi dari teks bacaan dan
menyebutkan bentuk-bentuk perdagangan
multilateral
Menggali informasi dari teks bacaan dan
memaparkan bentuk lembaga ekonomi yang
ada di Indonesia
Menggali informasi dari teks bacaan
dan menjelaskan bentuk-bentuk lembaga
pedagangan internasional
Mengamati, dan menjelaskan manfaat
menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan
dalam masyarakat dengan percaya diri.
Mengamati permainan alat musik dan
membedakan alat musik ritmis dan melodis
Mengamati permainan alat musik dan
memainkan beberapa alat musik dengam
membaca partitur lagu

Sikap:
•
Rasa ingin tahu
•
Tteliti
Mandiri
•
•
Percaya diri
•
Kerja sama
•
Hidup rukun
Pengetahuan:
Kerukunan hidup dalam masyarakat
•
•
Perjanjian perdagangan
•
Bentuk-bentuk perdagangan multilateral
•
Bentuk lembaga ekonomi
•
Alat musik ritmis dan melodis
Keterampilan:
Menjelaskan pentingnya menjaga kerukunan hidup
•
dalam masyarakat
Membuat surat perjanjian perdagangan
•
•
Menyebutkan bentuk-bentuk perdagangan multilateral
•
Memaparkan bentuk lembaga ekonomi
•
lembaga ekonomi yang ada di Indonesia
Menjelaskan bentuk-bentuk lembaga pedagangan
•
internasional
Membedakan alat musik ritmis dan melodis
•
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Pembelajaran 1
Pemetaan Indikator Pembelajaran
Matematika
3.4 Mengenal konsep perbandingan
dan skala
• Menjelaskan perbandingan
• Memecahkan masalah
sederhana yang melibatkan
perbandingan
4.13 Merumuskan dengan kalimat
sendiri, membuat model
matematika, dan memilih
strategi yang efektif dalam
memecahkan masalah nyata
sehari-hari yang berkaitan
dengan konsep perbandingan,
skala, dan hubungan antar
kuantitas, serta memeriksa
kebenaran jawabnya
• Menuliskan model matematika
dari masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan.
• Menerapkan strategi yang
tepat untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan konsep perbandingan
• Memeriksa kebenaran jawaban
dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan konsep
perbandingan

Subtema 2

Manfaat Hidup
Rukun

1
Bahasa Indonesia
3.3 Menguraikan isi teks paparan
peta tentang ekspor impor
sebagai
kegiatan
ekonomi
antarbangsa dengan bantuan
guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Mengidentifikasi
bentukbentuk
perdagangan
antarbangsa di dunia
4.3 Menyajikan teks paparan peta
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Mengamati
contoh
surat
perdagangan
(surat
permintaan)
• Menyebutkan
unsur-unsur
surat
perdagangan
(surat
permintaan)
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Subtema 2:
Manfaat Hidup Rukun

1
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•
•
•
•
•

Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat memaparkan kegiatan
ekspor dan impor dengan cermat.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasikan bentukbentuk perdagangan antarbangsa dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menyebutkan manfaat
peta dengan percaya diri.
Dengan mencermati surat perdagangan, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur
surat perdagangan.
Dengan mengamati peta, siswa dapat menunjukkan skala pada peta dengan cermat.
Dengan mencermati peta, siswa dapat menjelaskan pengertian skala peta dengan teliti.
Dengan menyelesaikan permasalahan, siswa dapat menuliskan model matematika
dari masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan mandiri.
Dengan kegiatan berhitung, siswa dapat menerapkan strategi yang tepat untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan teliti.

Media/ Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang organisasi internasiona, teks bacaan tentang kerja sama
perdagangan antarnegara, konsep perbandingan, peta

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Di awal pembelajaran, siswa mengamati gambar
yng terdapat pada buku siswa.
• Siswa menjelaskan gambar yang diamati.
1
• Siswa
menjawab
pertanyaan-pertanyaan
pancingan untuk menstimulus pengetahuan siswa.
Pertanyaan-pertanyan tersebut misalnya: Apa
yang dimaksud dengan organisasi? Apa tujuan
sebuah organisasi? Sebutkan organisasi yang kamu
ketahui!
• Siswa memberikan pendapatnya tentang gambar
yang diamati.
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
tertulis pada buku siswa.
• Kegiatan pengembangan:
Siswa mendiskusikan jawaban atas pertanyaanpertanyaan pada buku siswa. Kegiatan diskusi
dapat dimoderatori oleh guru. Di akhir diskusi diharapkan siswa memperoleh
pemahaman yang sama mengenai APEC.
Subtema 2:

Manfaat Hidup Rukun

Sumber: setkab.go.id

Perhatikan tulisan besar pada gambar di atas, lalu jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut.

Ë

Apa kepanjangan dari APEC?

Ë

Apa yang dimaksud dengan APEC?

Ë

Apa tujuan APEC?

Ë

Apa manfaat APEC bagi para anggotanya?

Ë

Apakah Indonesia bagian dari anggota APEC?

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang organisasi internasional
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Mengamati)
• Siswa mengamati gambar peta yang ada di buku
siswa.
• Siswa menyatakan pendapatnya mengenai peta
yang diamati.
• Siswa menyebutkan unsur-unsur pada peta.
• Kegiatan Pengembangan:
- Siswa mencari beberapa contoh peta di buku atau
melalui internet. (Alternatif: Guru menyediakan
beberapa peta).
- Siswa mengamati gambar-gambar peta yang
telah terkumpul (atau yang disediakan oleh guru).
- Siswa menyatakan pendapatnya mengenai
persamaan dan perbedaan peta-peta tersebut.

Bel sekolah berbunyi. Siswa-siswa segera masuk kelas. Begitu pula siswa-siswa
kelas V. Mereka berbaris menuju tempat duduk masing-masing. Tak lama kemudian
Bapak Guru memasuki ruang kelas. Pak Guru membawa kertas lebar yang terlipat.
Edo berbisik-bisik kepada Beni yang duduk di sebelahnya. Edo penasaran dengan
kertas lebar yang dibawa Pak Guru.
Selanjutnya, Pak Guru membuka lipatan kertas itu. Pak Guru menunjukkannya
kepada para siswa. Ternyata kertas itu adalah peta. Inilah peta yang dibawa Pak
Guru.

Sumber: http://1.bp.blogspot.com diunduh tanggal 16 November 2013
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Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin tahu siswa tentang topik yang
dibahas, yaitu peta.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan
• Gunakan rubrik “Membaca Peta” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
•
Siswa menggali informasi tentang peta dari buku,
surat kabar, majalah, atau internet.
•
Siswa menuliskan informasi menggunakan
kalimat yang baik dan kosakata baku.
•
Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa.

Ayo Amati

Perhatikan baik-baik peta di halaman 40.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!
1.

Negara mana saja yang tampak pada peta tersebut?

2.

Apakah menurutmu negara-negara tersebut bekerja sama dan hidup rukun?

3.

Jika negara-negara tersebut bekerja sama, apa bentuk kerja sama mereka?

4.

Perhatikan angka 1 : 32.000.000 yang tertulis pada bagian bawah peta.
Menurutmu, apa artinya?

Negara ibarat manusia. Setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia membutuhkan orang lain dalam
pergaulan. Begitu pula negara. Setiap negara bekerja sama dengan negara lain.
Salah satu bentuk kerja sama tersebut ialah dalam perdagangan. Dalam Subtema 1,
kamu telah mempelajari bahwa Indonesia mengimpor beberapa barang kebutuhan
dari luar negeri. Sebaliknya, kita juga mengekspor barang-barang ke luar negeri.

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang topik yang dibahas yaitu peta
dan hubungan kerja sama antarnegara.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan
alat inderanya dalam mengamati dan mencari
informasi dari apa hasil pengamatannya.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam mencari
informasi dari bacaan
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Menanya)
• Siswa mengulang kembali pembelajaran tentang ekspor dan impor.
• Siswa menjelaskan arti ekspor dan impor
• Siswa menjawab pertanyaan arahan seperti: mengapa negara kita melakukan
kegiatan perdagangan?
• Siswa membaca teks tentang bentuk perdagangan antarbangsa.
• Siswa menulis pertanyaan yang terkait dengan topik yang sedang dibahas dengan
menggunakan kalimat tanya yang tepat
• Siswa mengajukan pertanyaan satu per satu secara bergantian.
• Guru memastikan siswa mengajukan pertanyaan menggunakan kalimat tanya yang
benar.
Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda
• Rasa keingintahuan siswa tentang topik yang sedang dibahas, yaitu kegiatan ekspor
dan impor
• Sikap percaya diri yang terbentuk ketika menyajikan hasil kerja.
• Sikap tertib saat mengajukan pertanyaan.

Ayo Diskusikan
Kerja sama perdagangan antarbangsa di dunia dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu
bilateral dan multilateral. Selanjutnya, bentuk perdagangan multilateral dibagi
menjadi 2 jenis, yaitu regional dan internasional.
Diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu arti dari 3 bentuk perdagangan
antarbangsa tersebut. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam tabel berikut, lalu
diskusikan lagi dengan hasil kelompok lain.
No

Bentuk Perdagangan
Antarbangsa

1

Bilateral

2

Regional

3

Internasional

Arti

Contoh

Pelaku perdagangan biasa melakukan surat menyurat. Ada 3 macam surat dalam
perdagangan, yaitu surat permintaan, surat penawaran, dan perjanjian kerja sama.
Perhatikan contoh surat permintaan berikut.
PT. Hasmidi Jaya
Jalan Pendidikan No.1, Bandung
Nomor : I/PT-H/XI/13
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan

Bandung, 15 November 2013

Kepada Yth. Kepala Bagian Penjualan
PT Digital Media Kreasi
Bandung Plaza Blok E Lt. 3 No. 11
Melalui surat ini kami ingin menyampaikan, bahwa kami akan segera membuka sebuah
Warung Internet (WARNET) di Ruko Mega Mas, Jalan Enggano, No.25 Bandung. Oleh karena itu, kami membutuhkan; 1) 20 unit computer; 2) 1 unit printer ; 3) 1 unit scanner,
sesuai yang Saudara tawarkan pada iklan harian Bandung Post tanggal 12 November 2013.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Saudara untuk mengirim brosur,
daftar harga, dan buku petunjuk teknisnya. Selain itu, mohon penjelasan tentang: 1) syarat
pembayaran, 2) syarat penyerahan barang, dan 3) potongan harga.
Kami tunggu balasan Saudara selekasnya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami
menyampaikan terima kasih.
Hormat saya,
Pimpinan PT. Hasmidi Jaya
Johan Ardhana Jati
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan
Mengumpulkan Informasi )
• Siswa mendiskusikan bentuk-bentuk perdagangan
antarbangsa.
• Siswa mencari informasi-informasi penting yang
mereka dapatkan dari teks bacaan secara cermat
dan teliti.
• Siswa menggali informasi tentang bentuk
perdagangan internasional
• Siswa menulis hasil diskusinya pada tabel.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang bentuk perdagangan
antarbangsa.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan
alat inderanya dalam mengamati dan mencari
informasi dari apa yang diamatinya.

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca teks bacaan tentang 3 bentuk surat dalam perdagangan, yaitu surat
permintaan, surat penawaran, dan perjanjian kerja sama.
• Siswa mengamati dan membaca surat permintaan yang terdapat pada buku siswa
• Siswa mengamati isi dan bagian-bagian surat.
• Siswa menulis hasil pengamatannya di lembar tugas.
• Secara bergantian siswa mempresentasikan hasil pengamatannya mengenai
unsur-unsur surat permintaan.
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•
•

Siswa mempresentasikan secara mandiri dan percaya diri
Siswa memberi umpan balik yang konstruktif kepada teman yang mempresentasikan
hasil pengamatannya, baik tentang hasil karyanya maupun keterampilan
komunikasinya.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang bentuk-bentuk surat perdagangan.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunkasi, bangga, dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
• Gunakan rubrik “Unsur-unsur Surat” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
• Gunakan Rubrik “Presentasi” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Ayo Menulis

Dari uraian di atas, jelaskan pengertian skala. Tuliskan dalam kotak berikut.
Skala = _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ayo Amati

Perhatikan peta berikut, lalu tuliskan skala yang digunakan.

Sumber : geospasial.bnpb.go.id
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Menalar)
• Siswa mengamati peta.
• Siswa menyampaikan pendapatnya tentang isi
peta.
• Siswa menjawab pertanyaan arahan, misalnya: Apa
guna skala? Mengapa gambar peta menggunakan
skala?
• Siswa berlatih menghitung skala perbandingan
secara mandiri.
• Siswa dimint untuk menulis pemahamannya
tentang skala peta pada lembar yang ada
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang skala peta.
• Sikap teliti dan cermat saat menghitung.
• Sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan percaya
diri yang timbul di sepanjang kegiatan.

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengamati gambar peta pada buku siswa.
• Siswa menuliskan skala pada setiap gambar peta.
• Siswa mencocokkan hasil pengamatannya dengan teman sebangkunya, kemudian
dengan seluruh teman dalam kelas.
• Siswa dibagi dalam 3 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan materi dalam buku
siswa. Hasil diskusi dituliskan dalam tabel pad buku siswa.
• Seluruh kelompok mendiskusikan hasil diskusi tiap kelompok. Guru dapat menunjuk
salah satu siswa sebagai moderator.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa mengenai skala pada peta.
• Kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan yang melibatkan skala pada peta.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam menghitung.
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•
•

Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok.

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengerjakan soal-soal latihan secara
mandiri.
• Setelah selesai mengerjakan, seluruh siswa
mendiskusikan penyelesaian soal-soal tersebut
di atas. Secara acak guru dapat menunjuk salah
satu siswa menuliskan penyelesaian satu soal di
papan tulis. Selanjutnya, siswa lain memberikan
pendapat mengenai penyelesaian soal tersebut.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa mengenai skala pada peta.
• Kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan
yang melibatkan skala pada peta.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam menghitung.

Ayo Diskusikan

Apa artinya sebuah peta memiliki skala 1 : 500.000?
Skala itu menunjukkan bahwa jarak 1 cm pada peta mewakili jarak sebenarnya
500.000 cm = 5 km.
1.
2.
3.
4.

Berapa jarak sebenarnya jika jarak dua kota A dan B pada peta 2 cm?
Berapa jarak sebenarnya jika jarak dua desa C dan D pada peta 4,5 cm?
Jika jarak sebenarnya terminal E dan F 30 km, berapa jarak kedua terminal tersebut pada peta?
Jika jarak sebenarnya stasiun kereta api G dan H 145 km, berapa jarak
kedua stasiun tersebut pada peta?

Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuliskan hasilnya dalam tabel
di bawah. Sajikan hasil diskusi kalian di depan kelompok lain, lalu saling lengkapilah
hasil diskusi kalian.
Skala 1 : 500.000

No
Jarak Sebenarnya

Jarak pada Peta

1
2
3
4

Ayo Berlatih
Jawablah soal-soal berikut.
1.
Jarak antara kedua kota sesungguhnya 25 km. Jarak pada peta 10 cm. Tentukan
skala peta tersebut!
2. Jarak kedua kota sesungguhnya 45 km. Skala pada peta 1 : 150.000. Tentukan
jarak kedua kota pada peta!
3. Panjang rumah pada denah 50 cm. Panjang rumah sebenarnya 25 m. Berapa
skala denah tersebut?

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Melakukan Refleksi

•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Apakah yang dimaksud dengan organisasi?
Latihan 2
Apakah yang dimaksud dengan skala?
Latihan 3
Mengapa kita harus menggunakan skala pada saat menggambar peta?
Latihan 4
Apakah yang dimaksud dengan perdagangan?
Latihan 5
Sebutkan arti perdagangan bilateral!
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PENGAYAAN
Latihan 1
Sebutkan organisasi internasional yang kamu ketahui!
Latihan 2
Apa tujuan dari organisasi perdagangan APEC?
Latihan 3
Apa manfaat surat menyurat dalam perdagangan?
Latihan 4
Sebutkan unsur-unsur surat permintaan!
Latihan 5
Apa manfaat peta?

Interaksi Orang Tua
Amati salah satu organisasi internasional yang ada. Sebutkan nama organisasi tersebut
dan apa tujuannya. Untuk menambah pengetahuanmu, dapat disertakan gambar dan
informasi yang dapat dicari melalui koran, majalah, atau internet. Diskusikan dengan
orangtua. Tulis hasil pengamatan dan diskusi di lembar tugas.
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PENILAIAN
Rubrik Presentasi
Kompetensi yang dinilai:
Pengetahuan siswa tentang unsur-unsur surat penawaran
Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi
Sikap kecermatan dan ketelitian siswa dalam mencari informasi dan menyajikan informasi
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Tata bahasa

Presentasi disampaikan dengan
menggunakan tata
bahasa Indonesia
yang baik dan baku

Terdapat satu atau
dua kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat tiga atau
empat kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat lebih dari
empat kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Sikap

Seluruh
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat
bermain-main
namun masih mau
memperlihatkan
kerja keras mereka
sekalipun dalam
pengawasan guru

Siswa terus
bermain-main
sekalipun sudah
berulang kali
diperingatkan
oleh guru.

Keterampilan
berbicara

Pengucapan dialog
secara keseluruhan
jelas, tidak
menggumam dan
dapat dimengerti

Pengucapan dialog
di beberapa bagian
jelas dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog tidak begitu
jelas tapi masih
bisa ditangkap
maksudnya oleh
pendengar

Pengucapan dialog secara keseluruhan betulbetul tidak jelas,
menggumam dan
tidak dapat dimengerti

Aspek
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Rubrik Menyelesaikan Soal Cerita Matematika
Kompetensi yang dinilai:
Pengetahuan siswa tentang skala
Keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan masalah
Kecermatan dan ketelitian siswa dalam menggunakan informasi untuk memecahkan masalah
Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Menunjukkan
pemahaman
terhadap konsepkonsep Menggunakan
strategi yang sesuai

Menunjukkan
pemahaman
terhadap
sebagian
besar konsepkonsep Tidak
menggunakan
strategi yang
sesuai

Menunjukkan
sedikit atau tidak
ada pemahaman
terhadap
konsepkonsep Tidak
menggunakan
strategi yang
sesuai

Seluruh
pertanyaan
dijawab dengan
benar

Sebagian besar
pertanyaan dijawab
dengan benar

Sebagian kecil
pertanyaan
dijawab benar

Seluruh
pertanyaan tidak
dijawab dengan
benar

Siswa secara
cermat dan teliti
menggunakan
dan menuliskan
seluruh
informasi yang
disediakan untuk
menyelesaikan
soal cerita

Siswa secara
cermat dan teliti
menggunakan dan
menuliskan sebagian
besar informasi yang
disediakan untuk
menyelesaikan soal
cerita

Siswa
menggunakan
dan menuliskan
sebagian
informasi yang
disediakan untuk
menyelesaikan
soal cerita

Siswa
menggunakan
dan menuliskan
hanya sedikit
informasi yang
disediakan untuk
menyelesaikan
soal cerita

Pengetahuan

Menunjukkan
pemahaman
yang lebih
terhadap
konsep-konsep .
Menggunakan
strategi-strategi
yang sesuai

Keterampilan
Kemampuan
menjawab
pertanyaan

Kecermatan
dan ketelitian
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Pembelajaran 2
Pemetaan Indikator Pembelajaran
PJOK
3.8

4.8

Memahami konsep salah satu
gaya renang dengan koordinasi
yang baik dalam aktivitas air.*
• Menjelaskan gerak kaki
renang gaya dada.
• Menjelaskan gerak ayunan/
tarikan lengan renang gaya
dada
• Memaparkan koordinasi
gerak kaki dan lengan
renang gaya dada
Mempraktikkan salah satu
gaya renang dengan koordinasi
yang baik dalam aktivitas air.*
• Melakukan gerak kaki
renang gaya dada
• Memperagakan gerak
ayunan/tarikan lengan
renang gaya dada
• Melakukan koordinasi gerak
kaki dan lengan renang gaya
dada

SBdP
3.2

Mengenal harmoni musik dan
lagu daerah.
• Memahani harmoni musik
4.8 Memainkan alat musik campuran
antara melodis dan ritmis
dengan partitur lagu.
• Menjelaskan alat musik
melodis dan alat musik ritmis.

Subtema 2

Manfaat Hidup
Rukun

2
IPA
3.4: Mengenal rangkaian listrik
sederhana dan sifat magnet
serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari
• Menggolongkan benda-benda
yang bersifat konduktor dan
isolator listrik.
4.3 Merancang dan membuat
rangkaian seri dan parallel
menggunakan sumber arus
searah
• Membuat rangkaian seri  
sumber arus searah
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Bahasa Indonesia
3.3 Menguraikan isi teks paparan
iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa dengan bantuan
guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Mengidentifikasi bentukbentuk perdagangan bilateral
4.3 Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Mengamati contoh surat
perdagangan (surat
penawaran)

Subtema 2:
Manfaat Hidup Rukun

2
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dengan menggali informasi dari gambar dan teks bacaan, siswa dapat menjelaskan
gerak kaki renang gaya dada dengan cermat.
Dengan menggali informasi dari gambar dan teks bacaan, siswa dapat menjelaskan
gerak ayunan/tarikan lengan renang gaya dada dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari gambar dan teks bacaan, siswa dapat memaparkan
koordinasi gerak kaki dan lengan renang gaya dada
Dengan praktik, siswa dapat melakukan gerak kaki renang gaya dada dengan percaya
diri.
Dengan praktik, siswa dapat memperagakan gerak ayunan/tarikan lengan renang
gaya dada dengan cermat.
Dengan praktik, siswa dapat melakukan koordinasi gerak kaki dan lengan renang
gaya dada dengan percaya diri.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi bentukbentuk perdagangan bilateral dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur
surat penawaran dengan cermat.
Dengan mengamati, siswa dapat menjelaskan isi surat penawaran dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menyebutkan benda-benda
yang bersifat konduktor dan isolator dengan teliti.
Dengan praktik, siswa dapat membuat rangkaian seri sumber arus searah dengan
cermat.
Dengan mengamati permainan alat musik, siswa dapat menjelaskan perbedaan alat
musik ritmis dan melodis dengan percaya diri.
Dengan mengamati permainan alat musik, siswa
dapat menjelaskan harmoni dalam bermain musik
dengan percaya diri.
2

Media/ Alat Bantu Belajar
Buku,teks bacaan tentang bentuk perdagangan
internasional, teks bacaan tentang surat penawaran,
gerakkan dasar renang gaya dada

Edo, Beni, dan Udin selalu rukun. Mereka sering melakukan kegiatan bersama. Hari
itu mereka berlatih berenang. Mereka bersama-sama berenang di kolam renang
Tirta Sari. Mereka berangkat diantar oleh ayah Edo.
Di kolam renang itu terdapat 3 buah kolam renang, masing-masing untuk balita,
anak-anak, dan dewasa. Saat tiba di kolam renang itu ternyata sudah banyak
pengunjung kolam renang. Setelah berganti pakaian, Edo, Beni, dan Udin segera
masuk ke dalam kolam renang bagian anak-anak. Mereka berlatih berenang gaya
dada.

Ayo Amati
Perhatikan gambar-gambar berikut.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan: ( Ayo amati )
• Siswa mengamati gambar yang terdapat pada
buku siswa.
• Siswa menjelaskan kegiatan yang terdapat pada
gambar yang sedang diamati

Perhatikan gambar-gambar di atas yang menunjukkan gerakan tangan, gerakan
kaki, dan gabungan gerakan tangan dan kaki pada renang gaya dada.
Jelaskan setiap gerakan tersebut.

Ayo Lakukan
Praktikkan gerakan kaki, tangan, dan gabungan gerakan kaki dan tangan pada
renang gaya dada.

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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•

Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan untuk menstimulus pengetahuan
siswa. Pertanyaan-pertanyan tersebut misalnya: Apakah kamu suka melakukan
olahraga air? Olahraga air apa yang kamu ketahui?
• Siswa menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang diamati.
• Siswa bertanya jawab mengenai gambar yang diamati.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang olahraga air.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan: (kolaborasi dengan guru PJOK)
• Siswa melakukan kegiatan variasi pemanasan.
• Siswa mengamati gambar gerakan dasar renang gaya dada yang ada di buku siswa.

•
•

Kegiatan alternatif:
• Siswa memperhatikan guru mempraktikkan renang gaya dada.
• Siswa menonton video tentang gerakan dasar renang gaya dada.
Siswa menyampaikan pendapatnya tentang gerakan dasar renang gaya dada.
Siswa mempraktikkan gerakan-gerakan dasar renang gaya dada.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang gerakan dasar renang gaya dada.
• Sikap kerja sama, tertib, dan percaya diri siswa di sepanjang kegiatan.
• Keterampilan siswa dalam olahraga renang.
• Gunakan rubrik atau checklist “Melakukan Gerakan Dasar Renang Gaya Dada” untuk
mengukur pencapaian kompetensi siswa.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo lakukan)
Siswa bertanya jawab mengenai bentuk-bentuk surat
perdagangan, yaitu surat permintaan, surat penawaran,
dan surat perjanjian.
• Siswa menjawab pertanyaan untuk menst mulasi
pengetahuan, misalnya : Apa yang dimaksud
dengan surat perdagangan? Apa unsur-unsur surat
permintaan?
• Siswa mengamati contoh surat penawaran yang
ada di buku siswa.
• Siswa mencatat semua informasi yang diperoleh
dari hasil pengamatan. (Kegiatan Mengamati)

Pemilik kolam renang itu bernama Pak Eri. Selain mempunyai usaha kolam renang,
Pak Eri juga bekerja di sebuah perusahaan penerbit bernama Pustaka Ilmu. Hari itu
Pak Eri menerima sebuah surat penawaran. Inilah surat yang diterima Pak Eri.
CV Komputeria
Jalan Data No. 34, Jakarta
Nomor : 019/KR/XI/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penawaran harga

Jakarta, 20 November 2013

Yth. Bapak Eri
Kepala Bagian Pembelian PT Pustaka Ilmu
Jalan Percetakan No. 24, Jakarta
Dengan hormat,
Memenuhi surat permintaan penawaran perusahaan Anda Nomor 24-13/PI/XI/13 pada
tanggal 12 November 2013, kami dari CV Komputeria mengajukan penawaran penyediaan alat
komputer dan perangkat penunjang dengan perincian sebagai berikut.
1. 20 unit komputer @ Rp4.000.000
=
Rp80.000.000
2. 1 unit printer HP 2430 @ Rp8.000.000
=
Rp8.000.000
3. 1 unit scanner Umax
=
Rp800.000
Jumlah total

=
Rp88.800.000
(delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)

Demikianlah penawaran harga dari kami.
Catatan:
1.Spesifikasi komputer terlampir (RAM, motherboard, processor, dll.).
2.Harga penawaran belum termasuk biaya pemasangan instalasi.
3.Harga tersebut sudah termasuk install software (Microsoft Office & Windows Vista) orisinal.
Hormat kami,
Kepala Bagian Penjualan
Sujarwo

Ayo Amati
Amatilah surat penawaran dari CV Komputeria kepada PT Pustaka Ilmu tersebut.
Identifikasi unsur-unsur surat penwaran tersebut. Diskusikan dengan teman-teman
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Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang topik yang akan dibahas, yaitu peta.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
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•

Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari
informasi dari bacaan
• Gunakan rubrik “Unsur-unsur Surat” untuk
mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Cari Tahu)
• Siswa bertanya jawab mengulang kembali
pembelajaran di subtema 1 tentang bentuk-bentuk
organisasi perdagangan.
• Siswa menjawab pertanyaan arahan, misalnya:
Mengapa negara kita perlu melakukan kegiatan
perdagangan?
• Siswa mencari informasi mengenai bentuk-bentuk
perdagangan bilateral antarnegara seperti tertulis
pada buku siswa.
• Siswa dapat mencari informasi itu dari buku,
surat kabar, majalah, atau internet. Siswa juga dapat bertanya kepada orang-orang
di sekitar yang dianggap mengetahui.
Siswa menuliskan informasi yang diperoleh pada buku siswa. Selanjutnya, siswa
dapat mendiskusikan informasi itu untuk mengecek kebenaran atau untuk saling
melengkapi informasi yang diperoleh.
sekelompokmu, lalu bandingkan hasilnya dengan hasil diskusi kelompok lain. Saling
lengkapilah hasil kalian.
Unsur-unsur surat penawaran: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Pak Eri mengadakan hubungan perdagangan dengan Pak Sujarwo melalui surat
penawaran. Di Pembelajaran 1 kamu telah mengetahui bentuk-bentuk perdagangan
antarbangsa berupa perdagangan bilateral, multilateral, regional, dan internasional.

Ayo Cari Tahu

Carilah informasi mengenai bentuk-bentuk perdagangan bilateral antara suatu
negara dengan negara lain. Carilah nama negara tersebut dan barang-barang yang
diperdagangkan. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dalam tabel berikut.
Hubungan Perdagangan Bilateral

No

Nama Negara 1

1.

Indonesia

Nama Negara 2

Cina

Barang yang Diperdagangkan

Kendaraan

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda.
• Rasa keingintahuan siswa tentang topik yang sedang dibahas yaitu kegiatan ekspor
dan impor.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca teks bacaan pada buku siswa.
• Siswa mencari kosakata baru dan menggaris
bawahi kosakata tidak baku pada teks bacaan.
• Siswa menjawab pertanyaan arahan, misalnya:
Apa sifat-sifat listrik? Apa perbedaan konduktor
dan isolator?
• Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai
tisi teks bacaan.
• Siswa menandai kosakata baru pada bacaan.
• Siswa mencari arti kosakata baru dari kamus
atau bertanya kepada guru.
• Siswa melengkapi tabel pada buku siswa mengenai
kosakata baru dan artinya.

Pulang dari berenang, Edo membaca sebuah buku. Inilah bacaan yang dibaca Edo.

Benda Konduktor dan Isolator
Benda konduktor adalah benda-benda yang dapat mengantarkan listrik
dari sumber listrik. Sebaliknya, benda isolator adalah benda-benda yang
tidak bisa mengalirkan listrik dari sumber listrik. Apakah benda-benda yang
termasuk jenis konduktor dan isolator? Perhatikan gambar berikut.
Dua buah baterai sebagai
sumber listrik dihubungkan ke
lampu dengan menggunakan
kabel yang disambung dengan
klip kertas dari logam. Lampu
tersebut akan menyala karena
arus listrik mengalir dari baterai
ke lampu. Dalam hal ini, klip
kertas disebut sebagai konduktor karena mampu mengalirkan listrik.
Apa yang terjadi pada lampu ketika klip kertas logam diganti dengan kawat,
karet, atau sedotan plastik? Jika klip kertas logam diganti dengan karet dan
sedotan plastik, lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa karet
dan sedotan plastik tidak dapat menghantarkan listrik. Oleh karena itulah,
karet dan sedotan plastik digolongkan sebagai bahan isolator.

Ayo Menulis
Bacalah bacaan “Benda Konduktor dan Isolator”, lalu tuliskan kata-kata baru yang
kamu temui dalam bacaan tersebut. Tuliskan pada tabel berikut. Tuliskan pula
artinya.

No
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Kata Baru

Arti
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang sifat-sifat konduktor dan isolator.
• Pengetahuan siswa mengetahui arti kosakata baru.
• Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari kosakata baru.
• Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas.
71 Rukun
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•
•

Sikap ingin tahu dalam mencari informasi
Gunakan rubrik “Kosakata Baru” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Langkah-Langkah Kegiatan:(Ayo Lakukan)
Siswa menjawab pertanyan-pertanyaan untuk
mengetahui tingkat kompetensi siswa, misalnya:
Apakah kayu bisa mengalirkan listrik? Apa sebutan
benda yang tidak dapat mengalirkan listrik?
• Siswa dibagi ke dalam kelompok terdiri atas 3-4
siswa.
• Siswa mencoba membuat rangkaian listrik
sederhana seperti gambar dalam bacaan.
• Siswa melakukan percobaan dengan mengganti
klip kertas dengan benda-benda seperti dalam
tabel pada buku siswa secara bergantian.
• Siswa mengamati hasil percobaan dengan
saksama.
• Siswa mengemukakan pendapatnya tentang
percobaan yang dilakukan.
• Siswa menuliskan hasil pengamatan dalam tabel pada buku siswa.
• Siswa mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang bersifat konduktor atau isolator.
Ayo Lakukan

Lakukan kegiatan ini untuk mengetahui apakah suatu benda merupakan konduktor
atau isolator.
Sediakan benda-benda berikut.
• Batu baterai
• Lampu 5 watt
• Kabel
• Klip kertas logam, plastik, karet, kertas,
kain, kapas, uang logam, batu, seng, dan
kaca.

Cara kerja:
1. Buatlah rangkaian listrik seperti gambar di atas. Pastikan lampu dapat menyala.
2. Gantilah klip kertas logam dengan plastik, karet, kertas, kain, kapas, uang logam,
batu, seng, dan kaca. Kemudian, amati keadaan lampu.
3. Catat hasil pengamatanmu dalam tabel berikut.

Nama Barang

Plastik

Keadaan Lampu

Mati

Golongan

Isolator

Karet

Kertas
Kain

Kapas

Uang Logam
Batu

Seng
Kaca

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang benda bersifat konduktor dan isolator.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Gunakan rubrik “Benda Konduktor-Isolator” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Cari Tahu)
• Siswa mencari informasi untuk mengingat kembali
pengertian harmoni musik. Siswa dapat mencari
dari berbagai sumber atau bertanya kepada orang
di sekitar yang dianggap mengetahui.
• Siswa menuliskan informasi yang diperoleh pada
lembar tugas di buku siswa.
• Siswa mengamati gambar-gambar alat musik
ritmis dan alat musik melodis.
• Siswa menjelaskan perbedaan kedua jenis alat
musik tersebut.
Kegiatan alternatif:
• Apabila memungkinkan guru membawa beberapa
contoh alat musik seperti gitar, kendang, seruling,
dan sebagainya.
• Siswa mencoba memainkan alat-alat musik
tersebut, lalu menyebutkan perbedaan alat-alat
musik yang dimainkan.
Catatan:
Kamu dapat menambahkan bahan-bahan lain yang ingin kamu golongkan jenisnya.

Edo telah melakukan percobaan untuk mengetahui apakah suatu bahan termasuk
konduktor atau isolator listrik. Di antara bahan yang dicoba ialah gelas. Tahukah
kamu, gelas dapat dibuat menjadi alat musik? Coba pukulkan sendok pada gelas.
Pukulkan secara teratur mengikuti irama sebuah lagu. Lagu dan pukulan sendok
pada gelas akan membentuk harmoni musik.

Ayo Cari Tahu

Apa arti harmoni musik? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap mengetahuinya.
Kamu juga dapat mencari pengertian itu dari berbagai buku. Tuliskan pengertian
tersebut dalam kotak berikut.

Harmoni musik adalah: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Gelas yang dipukul dengan sendok dapat menjadi alat musik ritmis. Contoh alat
musik ritmis lain yaitu gendang, drum, dan cymbal. Sebaliknya, ada pula alat musik
melodis. Contoh alat musik melodis yaitu piano, seruling, dan gitar.
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•
•
•
•

Siswa mendengarkan dan mengamati saat guru memainkan alat musik tersebut.
Siswa menyampaikan pendapatnya tentang etiap jenis alat musik yang dimainkan.
Dari hasil pengamatan, siswa menjelaskan perbedaan alat musik ritmis dan alat
musik melodis.
Siswa menulis pemahamannya di lembar tugas pada buku siswa.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang alat musik ritmis dan melodis
• Sikap percaya diri saat memainkan alat musik.

Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Apakah yang dimaksud dengan surat penawaran?
Latihan 2
Apa yang dimaksud dengan alat musik melodis?
Latihan 3
Manakah diantara alat musik berikut yang termasuk alat musik melodis?
a. Kendang			
c. Seruling
b. Drum			
d. Symbal
Latihan 4
Sebutkan benda-benda isolator!
Latihan 5
Apakah botol plastik dapat menghantarkan listrik?

PENGAYAAN
Latihan 1
Sebutkan olahraga air yang kamu ketahui!
Latihan 2
Sebutkan macam-macam gaya dalam olahraga renang!
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Latihan 3
Apakah fungsi dari surat penawaran?
Latihan 4
Sebutkan unsur-unsur surat penawaran!
Latihan 5
Apakah perbedaan alat musik ritis dan alat musik melodis?

Interaksi Orang Tua
Amati benda-benda yang ada di rumahmu. Kelompokkan benda-benda tersebut ke dalam
benda konduktor dan benda isolator. Tulis hasil pengamatan di lembar tugas!

PENILAIAN
Rubrik Presentasi
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi yang dipresentasikan
• Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi
• Sikap percaya diri siswa
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Tata bahasa

Presentasi
disampaikan
dengan
menggunakan
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat satu
atau dua
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat tiga
atau empat
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat lebih
dari empat
kesalahan
dalam tata
bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Sikap

Seluruh
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat
bermain-main
namun masih
mau memperlihatkan kerja
keras mereka
sekalipun dalam
pengawasan guru

Siswa terus
bermain-main
sekalipun sudah berulang
kali diperingatkan oleh guru.

Keterampilan
berbicara

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
jelas, tidak
menggumam
dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog di
beberapa bagian
jelas dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog tidak
begitu jelas
tapi masih
bisa ditangkap
maksudnya oleh
pendengar

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
betul-betul
tidak jelas,
menggumam
dan tidak dapat
dimengerti

Aspek
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Rubrik Benda Konduktor dan Isolator
Kompetensi yang dinilai :
• Pengetahuan siswa tenang konduktor dan isolator
• Keterampilan siswa dalam mengamati dan melakukan percobaan
• Sikap kemandirian dankedisiplinan siswa dalam melakukan percobaan
Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Siswa
memahami
arti sifat
konduktor dan
isolator dengan
memberikan
contoh satu
benda dari
masing-masing
sifat

Siswa
memahami arti
sifat konduktor
dan isolator

Siswa masih
memerlukan
bantuan untuk
memahami arti
sifat konduktor
dan isolator

Melakukan
percobaan
sesuai
petunjuk,
alat ada yang
rusak/hilang

Tidak
mengikuti
instruksi

Siswa agak
proaktif saat
melakukan
percobaan

Siswa
memerlukan
bimbingan
untuk bekerja
sama dalam
kelompok

Siswa sangat
memahami
arti sifat
Pemahaman
konduktor dan
arti sifat
isolator dengan
konduktor dan memberikan
isolator
contoh lebih
dari satu untuk
masing-masing
sifat tersebut
Keterampilan
melakukan
dalam
percobaan

Melakukan
percobaan sesuai
petunjuk, tidak
merusak alat,
hasil percobaan
benar

Melakukan
percobaan sesuai
petunjuk, tidak
merusak alat,
hasil percobaan
kurang benar

Kerja sama
kelompok

Siswa sangat
proaktif dan
sangat berperan
serta saat
melakukan
percobaan

Siswa proaktif
dan berperan
serta saat
melakukan
percobaan
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Pembelajaran 3
Pemetaan Indikator Pembelajaran
Bahasa Indonesia
3.3

4.3

Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
• Mengidentifikasi bentuk-bentuk
perdagangan regional
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa secara
mandiri dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku
• Mengamati contoh surat
perdagangan (surat perjanjian).
• Menyebutkan unsur-unsur surat
perdagangan (surat perjanjian)

Subtema 2

Manfaat Hidup
Rukun

Matematika
Mengenal konsep perbandingan dan
skala
• Melakukan operasi hitung dengan
menggunakan skala
4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri,
membuat model matematika, dan
memilih strategi yang efektif dalam
memecahkan masalah nyata seharihari yang berkaitan dengan konsep
perbandingan, skala, dan hubungan
antar kuantitas, serta memeriksa
kebenaran jawabnya
• Menuliskan model matematika dari
masalah yang berkaitan dengan
konsep skala.
• Menerapkan strategi yang tepat
untuk menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan konsep
skala
• Memeriksa kebenaran jawaban
dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan

3

3.4
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PPKn
3.4

4.4

Memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah,
sekolah dan masyarakat
• Menjelaskan manfaatmanfaat dari perbuatan yang
mencerminkan persatuan
dan kesatuan di rumah.
Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah,
sekolah dan masyarakat
• Menceritakan tindakan dirinya
yang telah menerapkan
nilai-nilai persatuan dan
kesatuan di rumah.

Subtema 2:
Manfaat Hidup Rukun

3
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dengan menggali informasi dari teks bacaan dan pengamatan, siswa dapat menjelaskan
manfaat dari perbuatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan cermat.
Dengan berdasarkan pengalaman, siswa dapat menceritakan tindakan dirinya yang
telah menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah dengan percaya diri.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk
perdagangan regional dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur
dalam surat perjanjian perdagangan dengan cermat.
Dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur surat perdagangan
dengan teliti.
Dengan berhitung, siswa dapat melakukan operasi hitung dengan menggunakan
skala dengan teliti.
Dengan menyelesaikan permasalahan, siswa dapat menuliskan model matematika
dari masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan mandiri.
Dengan kegiatan berhitung, siswa dapat menerapkan strategi yang tepat untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan teliti.
Dengan menyelesaikan permasalahan, siswa dapat memeriksa kebenaran jawaban
dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan cermat.

Media/ Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang bentuk hubungan multilateral, teks bacaan tentang surat
perjanjian perdagangan, konsep perbandingan

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:(Pembukaan)
• Siswa membaca teks bacaan pada buku siswa.
• Siswa memberikan pendapatnya tentang kegiatan
yang dilakukan pada gambar.
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk
menstimulus rasa ingin tahu siswa, misalnya:
Mengapa kita harus hidup rukun? Bagaimana jika
kita tidak menjaga kerukunan hidup?
• Guru menulis jawaban siswa di papan tulis.
• Siswa mendiskusikan jawaban-jawaban tersebut
dengan dipimpin oleh guru atau salah satu siswa
yang ditunjuk.

3
Ayah Udin mempunyai rumah di Bandung. Rumah itu akan dijual. Sebelum
ditawarkan, semua anggota keluarga Udin bersama-sama membersihkan dan
memperbaiki tampilan rumah itu. Udin dan Ayah mengecat dinding depan rumah.
Ibu dan Kak Mita membersihkan lantai dan merapikan taman. Kerja sama dan
persatuan dalam keluarga Udin membuat pekerjaan jadi cepat selesai.

Ayo Diskusikan
Perbuatan apa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga? Apa
manfaatnya? Diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu. Tuliskan hasil
diskusi kalian dalam tabel berikut!

No

1

Perbuatan yang Mencerminkan
Persatuan dan Kesatuan
dalam Keluarga

Manfaat

Bergotong royong membersihkan rumah

Rumah jadi bersih dan nyaman.

2
3
4
5

Tentu kamu biasa menerapkan persatuan dan kesatuan dalam keluargamu. Tuliskan
tindakan-tindakan yang telah kamu lakukan. Tuliskan dalam kotak berikut!
Tindakan yang pernah saya lakukan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang kerukunan hidup.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan:(Ayo Diskusikan)
• Siswa dibagi ke dalam kelompok terdiri atas 5-6
orang siswa.
• Setiap kelompok mendiskusikan perbuatanperbuatan yang mencerminkan persatuan dan
kesatuan dalam keluarga serta manfaatnya.
• Siswa menuliskan hasil diskusinya dalam tabel
pada buku siswa.
• Seluruh kelompok selanjutnya mendiskusikan
hasil kegiatan ini untuk saling melengkapi. Guru
dapat menunjuk salah satu siswa untuk memimpin
diskusi atau berdasarkan kesepakatan seluruh
siswa.
• Hasil diskusi seluruh siswa dituliskan ke dalam
buku masing-masing.

3
Ayah Udin mempunyai rumah di Bandung. Rumah itu akan dijual. Sebelum
ditawarkan, semua anggota keluarga Udin bersama-sama membersihkan dan
memperbaiki tampilan rumah itu. Udin dan Ayah mengecat dinding depan rumah.
Ibu dan Kak Mita membersihkan lantai dan merapikan taman. Kerja sama dan
persatuan dalam keluarga Udin membuat pekerjaan jadi cepat selesai.

Ayo Diskusikan
Perbuatan apa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga? Apa
manfaatnya? Diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu. Tuliskan hasil
diskusi kalian dalam tabel berikut!

No

1

Perbuatan yang Mencerminkan
Persatuan dan Kesatuan
dalam Keluarga

Manfaat

Bergotong royong membersihkan rumah

Rumah jadi bersih dan nyaman.

2
3
4
5

Tentu kamu biasa menerapkan persatuan dan kesatuan dalam keluargamu. Tuliskan
tindakan-tindakan yang telah kamu lakukan. Tuliskan dalam kotak berikut!
Tindakan yang pernah saya lakukan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat perilaku menjaga kesatuan dan persatuan.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Kerja sama dalam kelompok.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menulis perilaku menjaga kesatuan dan persatuan yang sudah dilakukan dalam
keluarga.
• Secara bergantian seluruh siswa membacakan tulisannya. Siswa lain dapat menanggapi,
baik dari isi tulisan maupun cara menyampaikannya.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang perilaku yang menjaga persatuan dan kesatuan dalam
kerluarga
• Sikap kerja sama, tertib, dan percaya diri siswa di sepanjang kegiatan.
Langkah-Langkah Kegiatan:
Siswa bertanya jawab untuk mengulang pembelajaran tentang bentuk-bentuk surat
perdagangan.
• Siswa menjawab pertanyaan untuk menstmulasi pengetahuan siswa, misalnya: Apa
yang dimaksud dengan surat perdagangan? Apa unsur-unsur dalam surat permintaan?
Apa unsur-unsur surat penawaran?
• Siswa mengamati contoh surat perjanjian perdagangan pada buku siswa.
• Siswa mengidentifikasi unsur-unsur pada surat perjanjian perdagangan.
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•
•

Siswa menuliskan hasil pengamatan pada lembar
tugas di buku siswa.
Siswa mendiskusikan hasil pengamatan baik
dalam kelompok kecil (4-5 siswa) atau kelompok
besar untuk saling melengkapi hasil pengamatan.
(Kegiatan Mengamati)

Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang topik yang akan dibahas yaitu
bentuk surat perdagangan dan unsur-unsur surat
perjanjian perdagangan.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam mencari
informasi dari bacaan

Setelah beberapa lama ditawarkan, seorang calon pembeli bernama Bapak Rudi
merasa tertarik. Sebelum dilaksanakan akad jual beli, ayah Udin dan Pak Rudi
membuat perjanjian. Surat perjanjian termasuk salah satu jenis surat perdagangan.
Berikut ini adalah surat perjanjian antara ayah Udin dan Pak Rudi.

SURAT PERJANJIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama

: Wira Wiryadireja

Alamat

: Jln. Kosambi Baru No. 87, Jakarta Barat

Pekerjaan

: Karyawan

Selaku pihak kesatu, selanjutnya disebut penjual, dan
Nama

: Rudi Irawadi

Alamat

: Jln. Wijaya No.127, Bandung

Pekerjaan

: Wiraswasta

Selaku pihak kedua, selanjutnya disebut pembeli.
Pada hari ini Senin 18 November 2013 telah bermufakat dan menerangkan
hal-hal sebagai berikut.
Pasal 1
Penjual menjual rumah yang terletak di Kelurahan Rajawali No. 12,
Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat yang diketahui
benar oleh pembeli.
Pasal 2
Dalam jual beli ini termasuk pula penyerahan dalam hal ini penerimaan
hak milik penjual atas rumah tersebut dalam Pasal 1.

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Gunakan rubrik “Unsur-unsur Surat” untuk mengukur
ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa diminta untuk mengamati gambar denah rumah pada buku siswa.
• Siswa menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam denah rumah
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan arahan seperti: Apa arti skala yang terdapat
pada gambar? Apa fungsi skala?
• Siswa melengkapi tabel pada buku siswa dengan mengukur dan menghitung.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang skala peta (denah).
• Sikap teliti dan cermat saat menghitung
• Sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan percaya diri yang timbul di sepanjang kegiatan
Langkah-Langkah Kegiatan:
Siswa bertanya jawab untuk mengulang kembali pembelajaran tentang bentuk kerja
sama antarnegara
• Siswa mencari informasi mengenai beberapa organisasi kerja sama internasional
seperti yang tertulis dalam tabel pada buku siswa.
• Siswa dapat mencari informasi itu dari berbagai sumber: buku, majalah, surat kabar,
atau internet.
• Siswa dapat mengerjakan tugas ini secara mandiri atau berkelompok. Hal ini dapat
disepakati antara seluruh siswa dan guru.
• Setelah informasi didapatkan, seluruh siswa mendiskusikan informasi tersebut:(Kegiatan
Menanya)
Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Rasa keingintahuan siswa tentang topik yang sedang dibahas yaitu kerja sama
antarnegara.
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Melakukan Refleksi

•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Sebutkan perilaku yang menjaga kesatuan dan persatuan!
Latihan 2
Apa yang dimaksud dengan kerja sama bilateral?
Latihan 3
Sebutkan macam-macam bentuk surat!
Latihan 4
Sebutkan unsur-unsur dalam surat perjanjian!
Latihan 5
Kapankah surat perjajian perdagangan dibuat?

PENGAYAAN
Latihan 1
Sebutkan bentuk kerja sama regional yang kalian ketahui!
Latihan 2
Apakah kepanjangan ASEAN?
Latihan 3
Sebutkan Negara anggota ASEAN!
Latihan 4
Siapa sajakah yang menandatangani surat perjanjian perdagangan?
Latihan 5
Apakah perbedaan alat musik ritis dan alat musik melodis?
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Interaksi Orang Tua
Buatlah denah rumahmu dengan skala yang kamu tentukan. Diskusikan dengan orangtua
hasil kerjamu!

PENILAIAN
Rubrik Presentasi
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi yang dipresentasikan
• Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi
• Sikap percaya diri siswa
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Tata bahasa

Presentasi
disampaikan
dengan
menggunakan
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat satu
atau dua
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat tiga atau
empat kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat lebih
dari empat
kesalahan
dalam tata
bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Sikap

Seluruh
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat
bermainmain, namun
masih mau
memperlihatkan
kerja keras mereka
sekalipun dalam
pengawasan guru

Siswa terus
bermain-main
sekalipun sudah
berulang kali
diperingatkan
oleh guru

Keterampilan
berbicara

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
jelas, tidak
menggumam, dan
dapat dimengerti

Pengucapan
dialog di
beberapa bagian
jelas dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog tidak begitu
jelas tapi masih
bisa ditangkap
maksudnya oleh
pendengar

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
betul-betul
tidak jelas,
menggumam,
dan tidak dapat
dimengerti

Aspek
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Rubrik Tugas Mengamati Surat Perjanjian
Kompetensi yang dinilai:
•
•
•
•

Pengetahuan siswa tentang unsur-unsur surat perjanjian
Keterampilan siswa dalam mengamati, mencari informasi dan
menyajikan informasi
Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi
Sikap kemandirian dan tanggung jawab siswa

Kriteria

Pengetahuan

Pengamatan

Keterampilan

Sikap

82

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

4

3

2

1

Siswa
mengidentifikasikan
semua bagian surat
dengan tepat dan
detil.

Siswa
mengidentifikasikan
sebagian besar
bagian – bagian
surat dengan tepat
dan detil

Siswa
mengidentifikasikan
beberapa bagian –
bagian surat dengan
tepat dengan sedikit
bantuan dari guru

Siswa
mengidentifikasikan
beberapa bagian –
bagian surat dengan
tepat dengan banyak
bantuan dari guru

Siswa sangat
cermat dalam
mengamati
bagian - bagian
surat

Siswa cukup
cermat dalam
mengamati
bagian - bagian
surat

Siswa kurang
cermat dalam
mengamati
bagian - bagian
surat

Siswa tidak
cermat dalam
mengamati
bagian - bagian
surat

Laporan sangat
lengkap dan
terlihat sangat
rapi

Laporan cukup
lengkap dan
terlihat rapi

Laporan kurang
lengkap dan
terlihat kurang
rapi

Laporan tidak
lengkap dan
terlihat tidak rapi

Siswa cukup
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
laporan cukup
mandiri

Siswa kurang
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
laporan dan
masih harus
diperingatkan
oleh guru

Siswa tidak
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
laporan
sekalipun
berada di bawah
pengawasan
guru

Siswa
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
laporan dan
mandiri
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Pembelajaran 4
Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn
3.4

4.4

PPKn

Bahasa Indonesia
3.3

Memahami nilai-nilai persatuan dan
kesatuan di rumah, sekolah, dan
masyarakat
• Menjelaskan manfaat-manfaat dari
perbuatan yang mencerminkan
persatuan dan kesatuan di sekolah.
Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah, dan
masyarakat
• Menceritakan tindakan dirinya yang
telah menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di sekolah.

4.3

Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
• Mengidentifikasi bentuk-bentuk
perdagangan regional
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa secara
mandiri dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku
• Membuat contoh surat
perdagangan (surat permintaan)

Subtema 2

Manfaat Hidup
Rukun

Matematika
Mengenal konsep perbandingan
dan skala
• Melakukan operasi hitung
dengan menggunakan skala
• Memecahkan masalah
sederhana yang melibatkan
skala
4.13 Merumuskan dengan kalimat
sendiri, membuat model
matematika, dan memilih strategi
yang efektif dalam memecahkan
masalah nyata sehari-hari
yang berkaitan dengan konsep
perbandingan, skala, dan
hubungan antarkuantitas, serta
memeriksa kebenaran jawabnya
• Menuliskan model matematika
dari masalah yang berkaitan
dengan konsep skala.
• Menerapkan strategi yang
tepat untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan konsep skala
• Memeriksa kebenaran jawaban
dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan konsep
skala

4
IPS

3.4

3.4

4.4

Memahami manusia Indonesia dalam
aktivitas yang yang terkait dengan
fungsi dan peran kelembagaan
sosial, ekonomi, dan budaya dalam
masyarakat Indonesia
• Mengenal bentuk, fungsi, dan peran
lembaga ekonomi yang ada di
masyarakat
Menceritakan secara tertulis
pemahaman tentang manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang yang
terkait dengan fungsi dan peran
kelembagaan sosial, ekonomi, dan
budaya dalam masyarakat Indonesia
• Membuat artikel sederhana
mengenai manusia Indonesia dan
aktivitasnya yang terkait dengan
fungsi dan perannya di lembaga
sosial, ekonomi, dan budaya.

83 Rukun
Tema 3
Subtema Pekerjaan
2: Manfaat Hidup
Jenis-jenis

83

Subtema 2:
Manfaat Hidup Rukun

4
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menyebutkan bentuk
lembaga ekonomi yang ada di Indonesia dengan cermat.
Dengan praktik, siswa dapat membuat artikel sederhana mengenai manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang terkait dengan fungsi dan perannya di lembaga
sosial,ekonomi, dan budaya dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi
bentuk-bentuk lembaga perdagangan internasional.
Dengan praktik, siswa dapat membuat surat permintaan dengan cermat.
Dengan pengamatan siswa dapat menjelaskan manfaat-manfaat dari perbuatan
yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah dengan cermat.
Dengan berdasarkan pengalaman, siswa dapat menceritakan tindakan dirinya
yang telah menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di sekolah dengan
percaya diri.
Dengan berhitung, siswa dapat melakukan operasi hitung dengan menggunakan
skala dengan teliti.
Dengan menyelesaikan permasalahan, siswa dapat menuliskan model matematika
dari masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan mandiri.
Dengan kegiatan berhitung, siswa dapat menerapkan strategi yang tepat untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan teliti.
Dengan menyelesaian permasalahan, siswa dapat memeriksa kebenaran jawaban
dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan
cermat.

Media/ Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang bentuk lembaga
ekonomi, teks bacaan tentang surat permintaan,
konsep perbandingan

4
Ibu Udin akan berbelanja di Koperasi “Usaha Bersama”. Inilah denah jalan yang
akan dilalui ibu dari rumah menuju Koperasi “Usaha Bersama”.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan
untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa,
misalnya: Apa kegunaan denah/peta?
• Siswa mengamati denah pada buku siswa.
• Siswa mengemukakan pendapatnya terhadap
gambar denah yang diamati.

84

Buku Guru Kelas V SD/MI

Perhatikan denah tersebut. Ukurlah jarak setiap tempat pada denah, lalu lengkapilah
tabel berikut.

No

Tempat

1

Rumah Udin—
taman

2

Taman—
koperasi

3

Taman—rumah
Beni

4

Rumah Beni—
koperasi

5

Rumah Udin—
koperasi

Jarak
pada
Denah

Ukuran Sebenarnya
Skala
1 : 1.000

Skala
1 : 1.500

Skala
1 : 3.000

Skala
1 : 5.000

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang kegunaan denah.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengulang kembali cara menghitung
menggunakan skala perbandingan.
• Siswa bertanya jawab untuk mengulang
pemahaman tentang konsep perbandingan.
• Siswa berlatih mengerjakan soal pada buku
siswa.
• Siswa mengerjakan tugas secara mandiri.
• Siswa diminta untuk teliti dalam menghitung
skala.
• Hasil pekerjaan siswa dibahas secara klasikal.
Siswa yang masih salah dalam menjawab
dapat bertanya kepada siswa lain atau kepada
guru.

4
Ibu Udin akan berbelanja di Koperasi “Usaha Bersama”. Inilah denah jalan yang
akan dilalui ibu dari rumah menuju Koperasi “Usaha Bersama”.

Perhatikan denah tersebut. Ukurlah jarak setiap tempat pada denah, lalu lengkapilah
tabel berikut.

No

Tempat

1

Rumah Udin—
taman

2

Taman—
koperasi

3

Taman—rumah
Beni

4

Rumah Beni—
koperasi

5

Rumah Udin—
koperasi

Jarak
pada
Denah

Ukuran Sebenarnya
Skala
1 : 1.000

Skala
1 : 1.500

Skala
1 : 3.000

Skala
1 : 5.000

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang skala peta.
• Keterampilan siswa dalam menggunakan skala.
• Sikap teliti dan cermat saat menghitung.
• Sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan percaya diri yang timbul di sepanjang
kegiatan.
• Gunakan rubrik “Membaca Skala” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Ibu Udin telah tiba di Koperasi “Usaha Bersama”.
Koperasi itu menyediakan barang-barang keperluan
rumah tangga, seperti beras, gula, minyak goreng,
hingga sabun mandi dan detergen. Hari itu ibu Udin
berbelanja gula, minyak goreng, pasta gigi, dan sabun
mandi. Ibu Udin anggota Koperasi “Usaha Bersama”.
Dengan berbelanja di koperasi itu berarti ibu Udin
ikut memperlancar usaha koperasi.

Ayo Cari Tahu

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi di Indonesia. Bentuk lembaga
ekonomi lain misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Carilah informasi
mengenai bentuk lain lembaga ekonomi di Indonesia selain koperasi dan BUMN.
Tuliskan hasilnya dalam kotak berikut, lalu bandingkan hasilnya dengan informasi
yang didapat teman-temanmu.

Bentuk-bentuk lembaga ekonomi di Indonesia: ____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Di sekolah Udin juga ada koperasi. Di koperasi itu dijual berbagai alat tulis, buku,
dan keperluan lain untuk siswa dan guru. Semua guru dan siswa menjadi anggota
koperasi itu. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi.
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Langkah-Langkah Kegiatan:
Siswa diarahkan untuk kegiatan selanjutnya
• Siswa mengamati gambar yang ada di buku
siswa
• Siswa mengemukakan pendapatnya tentang
kegiatan yang ada pada gambar tersebut
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan
arahan, misalnya: Apa sajakah bentuk
lembaga ekonomi yang kamu ketahui? Apa
manfaat lembaga ekonomi tersebut?
• Siswa mencari informasi mengenai salah satu
bentuk lembaga ekonomi di Indonesia, yaitu
koperasi.
Siswa menuliskan informasi yang didapat
tentang bentuk dan manfaat koperasi. (Kegiatan
Mengamati)

85 Rukun
Tema 3
Subtema Pekerjaan
2: Manfaat Hidup
Jenis-jenis

85

Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang lembaga-lembaga ekonomi.
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin tahu siswa tentang topik yang
akan dibahas yaitu koperasi.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan
untuk menstimulasi pengetahuan, seperti : Apa
yang dimaksud dengan koperasi? Apa manfaat
koperasi bagi masyarakat?
• Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang
bentuk lembaga ekonomi di Indonesia selain
koperasi, yaitu BUMN.
• Siswa mencari informasi tentang lembaga
ekonomi BUMN.
• Siswa mencari informasi melalui orangtua
atau guru, surat kabar,majalah atau internet
(Kegiatan Menanya)
Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa
ingin tahu siswa tentang topik yang akan dibahas yaitu lembaga ekonomi
nasional
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan
Ayo Cari Tahu

Carilah informasi mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi. Tuliskan dalam
tabel berikut. Bandingkan dengan hasil yang diperoleh teman-temanmu, lalu saling
lengkapilah informasi yang kalian peroleh.

No

1

Hak Anggota Koperasi

Memilih pengurus

Kewajiban Anggota Koperasi

Membayar simpanan pokok dan
simpanan wajib

Memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi sekolah merupakan salah satu
perbuatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Jika semua
anggota melakukannya, koperasi sekolah akan berjalan lancar. Akibatnya, semua
anggota akan mendapat keuntungan. Itulah salah satu manfaat menjaga persatuan
dan kesatuan di sekolah.

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun

Langkah-Langkah Kegiatan:(Ayo Menulis)
• Siswa menyebutkan perilaku-perilaku yang
mencerminkan persatuan dan kesatuan.
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan
untuk menstimulasi pengetahuan siswa,
seperti: Apa yang dimaksud dengan hak? Apa
perbedaan hak dan kewajiban?
• Siswa mencari informasi tentang hak dan
kewajiban anggota koperasi melalui orangtua
atau guru, surat kabar,majalah atau internet
• Siswa menulis hasil pengamatannya dalam
tabel pada buku siswa.
• Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya
dengan siswa lain dalam kelompok kecil atau
klasikal.
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Ayo Menulis
Tindakan apa yang telah kamu lakukan dalam menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di sekolah? Apa manfaatnya? Tuliskan dalam tabel berikut!

No
1.

64

Tindakan yang Saya Lakukan di Sekolah
Memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi
sekolah
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Manfaat
Koperasi sekolah
akan berjalan lancar

63

Hasil yang diharapkan:
• Pengetahuan siswa tentang hak dan kewajiban anggota koperasi.
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi.
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin tahu siswa tentang topik yang
akan dibahas yaitu hak dan kewajiban anggota koperasi.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mendiskusikan perilaku mencerminkan persatuan dan kesatuan di
sekolah.
• Siswa menjelaskan pentingnya perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di
sekolah.
• Siswa menjelaskan manfaat dari perilaku tersebut
• Siswa menulis hasil diskusinya pada tabel yang tersedia di buku siswa.
• Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri atas 3-4 orang siswa.
• Siswa pro-aktif dalam diskusi kelompok.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat perilaku menjaga kesatuan dan persatuan
di sekolah.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Kerja sama dalam kelompok.
Langkah-Langkah Kegiatan: Siswa menyebutkan
bentuk-bentuk surat perdagangan
• Siswa menjawab pertanyaan untuk
menstmulasi pengetahuan, seperti: Apa yang
dimaksud dengan surat permintaan? Apa
unsur-unsur dalam surat permintaan?
• Siswa membuat surat permintaan berdasarkan
petunjuk pada buku siswa.
• Secara bergantian setiap siswa
mempresentasikan surat permintaan yang
telah dibuat. Siswa lain memberi tanggapan
dan masukan. (KEGIATAN MENCOBA)

Ayo Lakukan

Dalam Pembelajaran 1, kamu telah mengamati sebuah contoh surat permintaan.
Kamu juga telah mengidentifikasi unsur-unsur yang harus ada dalam surat
permintaan. Seandainya kamu adalah salah satu pengurus koperasi sekolah, dan
beberapa barang dagangan di koperasi ternyata telah habis, maka kamu akan
membuat surat permintaan barang kepada toko alat tulis “Sumber Ilmu”. Barangbarang yang kamu inginkan untuk dikirim adalah:
1. 10 pak buku tulis,
2. 8 pak pulpen,
3. 5 pak penghapus,
4. 10 pak pensil warna, dan
5. 4 pak spidol.
Tuliskan surat permintaan itu dalam kotak berikut. Jika kamu rasa kurang cukup,
tulislah pada selembar kertas. Tulis dengan rapi.

Koperasi merupakan bentuk kerja sama dalam negeri. Dalam Pembelajaran 3,
kamu telah mengetahui beberapa lembaga kerja sama antarbangsa, misalnya
ASEAN, AFTA, dan ADB. Lakukan kegiatan berikut untuk melengkapi pemahamanmu
mengenai lembaga-lembaga tersebut.

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang cara membuat
surat permintaan.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Gunakan rubrik “Membuat Surat Permintaan” untuk mengukur ketercapaian
kompetensi.
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan
Mengasosialisasi)
• Siswa menyebutkan kembali bentuk-bentuk
kerja sama antarnegara yang telah dipelajari.
• Guru menyajikan beberapa bentuk gambar/
lambang kerja sama antarnegara
• Siswa menyampaikan pendapatnya tentang
peran serta lembaga-lembaga regional
• Siswa mencari informasi tentang lembaga
tersebut dan Negara yang menjadi
anggotannya
• Siswa diminta untuk menulis pemahamannya
di lembar tugas

Ayo Cari Tahu

Carilah informasi mengenai anggota lembaga-lembaga kerja sama berikut. Tuliskan
dalam kolom anggota pada tabel berikut.
No

Nama Lembaga

ASEAN

Anggota
Negara-negara Asia Tenggara: Brunei, Kamboja,
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,
Thailand, Vietnam

AFTA

ADB

APEC

EU

EFTA
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Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa
ingin tahu siswa tentang topik yang akan dibahas yaitu bentuk kerja sama
antarnegara
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan.
• Kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok.
Langkah-Langkah kegiatan:
• Siswa mempresentasikan hasil “Bentuk-bentuk Lembaga Ekonomi di Indonesia”
secara mandiri dan percaya diri.
• Siswa diberi umpan balik yang konstruktif baik tentang hasil karyanya maupun
keterampilan komunikasinya. (Kegiatan Mengkomunikasikan)
Hasil yang diharapkan:
• Siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunkasi , bangga, dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
Gunakan Rubrik “Presentasi” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah
dipelajari dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
88
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Skala pada denah 1 : 1.000. Jarak antara rumah Beni dan rumah Edo adalah 5 cm.
Tentukan jarak sesungguhnya kedua tempat tersebut!
a. 500 km		
c. 5.000 km
b. 50 km		
d. 5 km
Latihan 2
Apakah kepanjangan dari “KUD”!
Latihan 3
Sebutkan bentuk-bentuk lembaga ekonomi yang kamu ketahui!
Latihan 4
Apakah kepanjangan dari BUMN?
Latihan 5
Sebutkan hak dan kewajiban anggota koperasi!

PENGAYAAN
Latihan 1
Skala denah menunjukkan 1 : 2.500. Jelaskan arti dari skala tersebut!
Latihan 2
Sebutkan macam-macam koperasi.
Latihan 3
Siapakah Bapak Koperasi Indonesia?
Latihan 4
Bagaimana jika kamu tidak melakukan kewajiban sebagai anggota koperasi?
Latihan 5
Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang?

Interaksi Orang Tua

Amatilah lingkungan disekitarmu. Adakah lembaga ekonomi di lingkungan
sekotarmu? Jika ada, coba tuliskan!
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PENILAIAN
Rubrik Presentasi
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi yang dipresentasikan
• Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi
• Sikap percaya diri siswa
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Terdapat satu
atau dua
kesalahan
dalam tata
bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat tiga atau
empat kesalahan
dalam tata
bahasa Indonesia
yang baik dan
baku

Terdapat lebih
dari empat
kesalahan
dalam tata
bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Sikap

Seluruh
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat
bermainmain, namun
masih mau
memperlihatkan
kerja keras
mereka
sekalipun dalam
pengawasan guru

Siswa terus
bermain-main
sekalipun
sudah
berulang kali
diperingatkan
oleh guru

Keterampilan
berbicara

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
jelas, tidak
menggumam
dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog di
beberapa
bagian jelas
dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog tidak
begitu jelas
tapi masih
bisa ditangkap
maksudnya oleh
pendengar

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
betul-betul
tidak jelas,
menggumam
dan tidak dapat
dimengerti

Aspek

Tata bahasa
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Presentasi
disampaikan
dengan
menggunakan
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku
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Rubrik membuat Surat Permintaan
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa dtentang unsur-unsur surat permintaan
• Keterampilan siswa dalam membuat surat permintaan
• Sikap kemandirian dan ketelitian siswa dalam membuat surat

Kriteria

Unsurunsur
surat

Struktur
surat

Bahasa

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

kurang
lengkap (ada
beberapa
bagian
yang tidak
ditulis) dan
dideskripsikan
secara kurang
jelas

Tidak lengkap
(banyak bagian
yang tidak
ditulis) dan
dideskripsikan
secara   tidak
jelas

Sangat lengkap
(tempat dan
tanggal, alamat
tujuan, salam
pembuka,
isi surat
penutup, tanda
tangan) dan
dideskripsikan
secara jelas.
Struktur
surat sesuai
urutan dan
penempatan
bagianbagiannya
benar, tidak
ada yang
letaknya
terbalik

Menggunakan
bahasa baku,
kalimat efektif,
dan pemakaian
kata ganti
tepat

Lengkap (tempat
dan tanggal,
alamat tujuan,
salam pembuka,
isi surat penutup,
tanda tangan)

Struktur surat
sesuai dan
penempatan
beberapa bagianbagiannya benar,
tidak ada yang
letaknya terbalik

Menggunakan
bahasa baku,
kalimat efektif

Struktur
surat dan
penempatan
beberapa
bagianbagiannya
benar, tetapi
ada yang
letaknya
terbalik

Struktur
surat dan
penempatan
bagianbagiannya  
salah total,   
banyak bagian
yang letaknya
terbalik

Bahasa
kurang baku,
ada kalimat
yang tidak
efektif

Bahasa
tidak baku,
banyak kalimat
yang tidak efekti
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Rubrik Essay
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang arti hak dan kewajiban
• Keterampilan siswa dalam menjelaskan hak dan kewajiban
• Sikap kemandirian siswa

Kriteria

Pengetahuan

Kemandirian
&
Manajemen
Waktu
(attitude)
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Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh
Bimbingan

4

3

2

1

Siswa dapat
menjelaskan
arti hak dan
kewajiban
dengan
jelas beserta
contohnya

Siswa dapat
menjelaskan
arti hak dan
kewajiban
dengan jelas

Siswa dapat
menjelaskan
arti hak dan
kewajiban
dengan singkat

Siswa
memerlukan
pemahaman
agar dapat
menjelaskan
arti hak dan
kewajiban

Sangat mandiri
mengerjakan
tugas bahkan
selesai sebelum
waktunya

Mandiri
mengerjakan
tugas l dan
selesai tepat
waktu

Masih perlu
diingatkan
sesekali untuk
menyelesaikan
tugas

Tidak
menyelesaikan
tugas
tepat pada
waktunya
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Rubrik Menghitung Jarak
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang skala dan perbandingan
• Keterampilan siswa dalam menghitung
• Ketelitian siswa dalam berhitung
Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh
Bimbingan

4

3

2

1

Siswa
menunjukkan
pemahaman
konsep
Pengetahuan perbandingan

Siswa
menunjukkan
pemahaman
konsep
perbandingan
dengan sedikit
bantuan dari guru

Siswa kurang
menunjukkan
pemahaman
konsep
perbandingan

Siswa
memerlukan
bantuan untuk
menunjukkan
pemahaman
konsep
perbandingan

Siswa dapat
mengerjakan
soal dengan
menghitung
Kemampuan sangat
berhitung
teliti dan
menjawab
semua
pertanyaan
dengan benar

Siswa dapat
mengerjakan
soal dengan
menghitung
sangat teliti dan
menjawab hamper
semua pertanyaan
dengan benar

Siswa dapat
mengerjakan
soal dengan
menghitung
agak teliti dan
menjawab
beberapa
pertanyaan
dengan benar

Siswa perlu
dibantu saat
mengerjakan
semua soal

Kemandirian
&
Manajemen
Waktu
(attitude)

Sangat
mandiri
mengerjakan
tugas bahkan
selesai
sebelum
waktunya

Masih perlu
Mandiri
diingatkan
mengerjakan
sesekali untuk
tugas l dan selesai
menyelesaikan
tepat waktu
tugas

Tidak
menyelesaikan
tugas tepat
pada waktunya
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Pembelajaran 5
Pemetaan Indikator Pembelajaran
PJOK
3.8

IPA
3.2

4.8

SBdP
Mengenal harmoni musik dan
lagu daerah
• Memahani harmoni musik
Memainkan alat musik campuran
antara melodis dan ritmis dengan
partitur lagu
• Menunjukkan cara bermain alat
musik melodis dan alat musik
ritmis

4.8

Memahami konsep salah satu
gaya renang dengan koordinasi
yang baik dalam aktivitas air.*
• Menjelaskan cara bernapas
renang gaya dada
• Memaparkan koordinasi
gerak pukulan kaki-tarikan
lengan pernapasan renang
gaya dada
Mempraktikkan salah satu
gaya renang dengan koordinasi
yang baik dalam aktivitas air.*
• Melakukan cara bernapas
renang gaya dada
• Melakukan koordinasi gerak
pukulan kaki-tarikan lengan
dan pernapasan renang gaya

Subtema 2

Manfaat Hidup
Rukun

Bahasa Indonesia
3.3

4.3
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Menguraikan isi teks paparan
iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa dengan bantuan
guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Mengidentifikasi bentuk-bentuk
perdagangan multilateral
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Membuat contoh surat
perdagangan (surat
penawaran)
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5

IPA
3.4

4.3

IPA
Mengenal
rangkaian
listrik
sederhana dan sifat magnet serta
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari
• Menunjukkan berbagai perubahan
bentuk energi listrik
Merancang dan membuat rangkaian
seri dan parallel menggunakan
sumber arus searah
• Membuat rangkaian paralel
sumber arus searah

Subtema 2:
Manfaat Hidup Rukun

5
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dengan menggali informasi dari teks bacaan dan gambar, siswa dapat menjelaskan
cara bernapas renang gaya dada dengan cermat.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan dan gambar, siswa dapat memaparkan
koordinasi gerak pukulan kaki-tarikan lengan pernapasan renang gaya dada
dengan teliti.
Dengan praktik, siswa dapat melakukan cara bernapas renang gaya dada dengan
percaya diri.
Dengan praktik, siswa dapat melakukan koordinasi gerak pukulan kaki-tarikan
lengan dan pernapasan renang gaya dengan percaya diri.
Dengan mengamati, siswa dapat melakukan gerak dasar renang gaya dada dengan
percaya diri.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menyebutkan alat-alat
yang menggunakan sumber listrik dengan cermat.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menjelaskan perubahan
energi yang terjadi pada peralatan listrik dengan cermat.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat memaparkan bentuk
kerja sama antarbangsa dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menyebutkan bentukbentuk perdagangan multilateral dengan cermat.
Dengan mengamati rangkaian listrik, siswa dapat membuat beberapa rangkaian
listrik dengan teliti.
Dengan praktik, siswa dapat membuat surat penawaran dengan cermat.
Dengan mengamati permainan alat musik, siswa dapat membedakan alat musik
ritmis dan melodis dengan teliti.
Dengan praktik, siswa dapat memainkan
beberapa alat musik dengan percaya diri.
5

Media/Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang bentuk kerja sama
antarbangsa, teks bacaan tentang surat penawaran,
teks bacaan tentang rangkaian aliran listrik

Pagi itu Ibu telah sibuk. Ibu
memasak nasi. Sambil menunggu
nasi masak, Ibu menyetrika
baju kerja Ayah. Setelah selesai
menyetrika, Ibu menumis kangkung serta menggoreng telur dan
tempe untuk sarapan.
Beni juga membantu Ibu. Setelah
selesai mandi dan berpakaian,
Beni menyiapkan meja makan.
Beni menata piring, sendok,
dan gelas. Beni membuat susu
menggunakan air panas.

Ayo Amati

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Dalam bacaan dan gambar tersebut, kamu dapat menemukan berbagai peralatan
listrik. Tuliskan berbagai peralatan listrik dan kegunaannya dalam tabel berikut.

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengamati teks bacaan pada buku siswa.
• Siswa membaca teks bacaan pada buku siswa.
• Siswa memberikan pendapatnya tentang
kegiatan yang dilakukan pada gambar.

No
1

Nama Peralatan Listrik
Setrika listrik

Kegunaan
Menghaluskan pakaian

Pada setiap peralatan listrik, energi listrik berubah menjadi bentuk energi lain,
misalnya energi panas, energi gerak, suara, dan gambar. Sebagai contoh pada
setrika listrik energi listrik diubah menjadi energi panas. Komponen setrika yang
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•

Siswa menjawab pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa, seperti:
Alat-alat apa yang terdapat pada gambar? Apa persamaan alat-alat tersebut?

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang alat-alat yang menggunakan sumber listrik
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa
mendiskusikan
peralatan
yang
menggunakan energi listrik.
• Siswa menjelaskan kegunaan peralatan tersebut
pada aktivitas sehari-hari.
• Siswa mengamati gambar yang terdapat pada
teks bacaan dan mencermati peratan listrik
yang ada.
• Siswa mengisi tabel pada buku siswa dengan
menulis nama peralatan listrik dan kegunaannya.

menjadi alat utama dalam pengubahan energi ini adalah logam. Logam ini akan
memanas ketika dilewati arus listrik. Logam ini akan memanaskan dasar setrika
sehingga dapat digunakan untuk menyetrika baju.

Ayo Cari Tahu

Kamu telah membuat daftar peralatan listrik dan kegunaannya. Sekarang tuliskan
perubahan energi yang terjadi pada setiap alat listrik tersebut. Tuliskan pada tabel
berikut.

No
1

Nama Peralatan Listrik
Setrika listrik

Perubahan Energi
Energi listrik menjadi energi
panas

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang peralatan listrik dan
kegunaannya.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan
pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Kerja sama dalam kelompok
Ayo Menulis

Kamu telah mengetahui berbagai peralatan listrik dan kegunaannya. Seandainya
kamu pemilik toko peralatan listrik “JAYA ELEKTRONIKA”, kamu akan menawarkan
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Mengamati)
• Masih berkesinambungan dengan pembelajaran sebelumnya, siswa mengamati
gambar yang ada pada buku siswa.
• Siswa menjelaskan tentang gambar tersebut.
• Guru memberi penjelasan kembali tentang energi listrik dan perubahan-perubahan
energi yang terjadi untuk menambah pemahaman siswa.
• Siswa bertanya jawab untuk lebih memahami perubahan energi yang terjadipada
setiap peralatan listrik.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang perubahan energi yang terjadi pada alat listrik.
• Sikap kerja sama, tertib, dan percaya diri siswa di sepanjang kegiatan.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Cari Tahu)
• Masih berkesinambungan dengan pembelajaran sebelumnya, siswa mengamati
peralatan listrik
• Siswa menggali informasi tentang peralatan listrik dan perubahan energi yang
terjadi.
96
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Siswa diminta untuk menulis pertanyaan yang terkait dengan topik yang sedang
dibahas.
Siswa dibimbing agar menggunakan kalimat tanya yang tepat.
Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan satu per satu.
Setiap siswa diberi kesempatan untuk bertanya.
Siswa dibimbing dalam membuat pertanyaan .
Guru memastikan siswa mengajukan pertanyaan menggunakan kalimat tanya
yang benar.
Guru membimbing siswa yang belum dapat membuat pertanyaan .
Siswa diminta mengisi tabel pada lembar tugas dengan menulis peralatan listrik
yang diketahui dan perubahan energi yang terjadi.

Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Rasa keingintahuan siswa tentang topik yang sedang dibahas yaitu perubahan
energi listrik.
• Sikap tertib saat mengajukan pertanyaan.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa
mengulang pembelajaran tentang
bentuk-bentuk surat perdagangan.
• Siwa menjawab pertanyaan untuk menstmulasi
pengetahuan siswa, seperti: Apa yang dimaksud
dengan surat penawaran? Apa unsur-unsur
dalam surat penawaran?
• Siswa membuat surat penawaran berdasarkan
petunjuk pada buku siswa.
• Secara bergantian, seluruh siswa mempresentasikan hasil karyanya berupa surat penawaran.
Siswa lainmemberi masukan dan tanggapan
atas hasil kerja tersebut.

sejumlah peralatan listrik kepada sebuah kantor “PT ABADI LESTARI”. Barang-barang
yang akan kamu tawarkan sebagai berikut.
1. Lampu hemat energi seharga Rp50.000
2. Setrika seharga Rp325.000
3. Pendingin ruangan seharga Rp3.500.000
4. Televisi seharga Rp4.250.000
5. Radio seharga Rp2.300.000
Dalam Pembelajaran 2, kamu telah melihat contoh surat penawaran. Kamu juga
telah mengidentifikasi unsur-unsur dalam surat penawaran. Kini, buatlah surat
penawaran barang-barang tersebut di atas. Tuliskan dalam kotak berikut. Jika dirasa
kurang cukup, kamu dapat membuatnya pada selembar kertas.

Di antara peralatan listrik yang digunakan, hampir di setiap rumah pasti ada lampu
listrik. Pada lampu listrik, energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan energi
panas. Kamu dapat mencoba membuat rangkaian listrik sederhana menggunakan
batu baterai.

Ayo Lakukan
1.
2.
3.
4.
5.
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Sediakan 4 buah bola lampu 5 watt, 2 buah batu
baterai, dan kabel.
Buatlah rangkaian paralel dari 2 bola lampu dan satu
baterai seperti gambar berikut.
Buatlah rangkaian 3 bola lampu, kemudian 4 bola
lampu dengan 1 buah batu baterai.
Buatlah rangkaian 2 bola lampu, 3 bola lampu, dan 4
bola lampu dengan 2 buah baterai.
Apa yang kamu amati? Bagaimana nyala bola lampu
pada setiap rangkaian? Tuliskan hasil pengamatanmu
pada tabel berikut.
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang cara membuat surat
penawaran.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Gunakan rubrik “Membuat Surat Penawaran” untuk mengukur ketercapaian
kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Lakukan)
• Siswa mengulang kembali pembelajaran tentang rangkaian listrik.
• Untuk mengetahui kompetensi siswa, siswa menjawab pertanyaan arahan, seperti:
Apa jenis rangkaian listrik yang kamu ketahui? Apa perbedaan rangkaian listrik
seri dan parallel?
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•

•
•
•
•
•
•
•

Siswa mengamati guru memeragakan sebuah
percobaan, yaitu rangkaian listrik sederhana
menggunakan baterai dan lampu pijar.
Siswa mengamati peragaan yang sedang dilakukan
Siswa mengemukakan pendapatnya tentang
percobaan tersebut.
Siswa melakukan percobaan dengan bahan-bahan
yang telah disiapkan.
Siswa mengikut petunjuk guru dalam melakukan
percobaan.
Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang
terdiri atas 3-4 orang siswa.
Siswa mencatat hasil percobaannya.
Siswa pro-aktif dalam melakukan percobaan.

sejumlah peralatan listrik kepada sebuah kantor “PT ABADI LESTARI”. Barang-barang
yang akan kamu tawarkan sebagai berikut.
1. Lampu hemat energi seharga Rp50.000
2. Setrika seharga Rp325.000
3. Pendingin ruangan seharga Rp3.500.000
4. Televisi seharga Rp4.250.000
5. Radio seharga Rp2.300.000
Dalam Pembelajaran 2, kamu telah melihat contoh surat penawaran. Kamu juga
telah mengidentifikasi unsur-unsur dalam surat penawaran. Kini, buatlah surat
penawaran barang-barang tersebut di atas. Tuliskan dalam kotak berikut. Jika dirasa
kurang cukup, kamu dapat membuatnya pada selembar kertas.

Di antara peralatan listrik yang digunakan, hampir di setiap rumah pasti ada lampu
listrik. Pada lampu listrik, energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan energi
panas. Kamu dapat mencoba membuat rangkaian listrik sederhana menggunakan
batu baterai.

Ayo Lakukan
1.
2.
3.
4.
5.

70

Sediakan 4 buah bola lampu 5 watt, 2 buah batu
baterai, dan kabel.
Buatlah rangkaian paralel dari 2 bola lampu dan satu
baterai seperti gambar berikut.
Buatlah rangkaian 3 bola lampu, kemudian 4 bola
lampu dengan 1 buah batu baterai.
Buatlah rangkaian 2 bola lampu, 3 bola lampu, dan 4
bola lampu dengan 2 buah baterai.
Apa yang kamu amati? Bagaimana nyala bola lampu
pada setiap rangkaian? Tuliskan hasil pengamatanmu
pada tabel berikut.
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang benda bersifat konduktor dan isolator.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Gunakan rubrik “Rangkaian Listrik Paralel” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengulang kembali pembelajaran tentang bentuk-bentuk kerja sama
antarnegara.
• Siswa menjawab memberikan pertanyaan arahan seperti: Apa bentuk hubungan
kerja sama antarnegara yang kamu ketahui? Apakah kepanjangan ASEAN?
• Siswa mengamati lembar tugas yang akan dikerjakan.
• Siswa melengkapi kepanjangan dari lembaga kerja sama internasional .
• Siswa menggali informasi tentang lembaga kerja sama antarnegara tersebut.
• Siswa mencari informasi di majalah, Koran , atau internet.
• Siswa mencari informasi melalui orang tua atau guru.
• Siswa menulis informasi menggunakan kalimat yang benar.
• Siswa menjawab pertanyaan di buku siswa.
Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin tahu siswa tentang topik yang
akan dibahas yaitu bentuk kerja sama antarnegara dan kepanjangannya.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan
• Kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok
Langkah-Langkah Kegiatan: (kolaborasi dengan guru PJOK)
• Siswa melakukan kegiatan variasi pemanasan.
• Siswa mengulang kembali pembelajaran sebelumnya tentang gerakan dasar
olahraga renang gaya dada.
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Siswa mengamati gambar gerakan dasar renang gaya dada yang ada di buku siswa
Guru dapat membawa video tentang gerakan dasar renang gaya dada sebagai
bahan pelajaran.
Siswa menyampaikan pendapatnya tentang cara gerakan dasar pada renang gaya
dada.
Siswa memperhatikan guru memeragakan gerakan gerakan dasar pada renang
gaya dada.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang gerakan dasar renang gaya dada.
• Sikap kerja sama, tertib, dan percaya diri siswa di sepanjang kegiatan.
• Keterampilan siswa dalam olahraga renang.
• Gunakan rubrik atau  “Melakukan Gerakan dasar renang gaya dada” untuk
mengukur pencapaian kompetensi siswa.
Langkah-Langkah Kegiatan
• Siswa mengulang kembali pembelajaran
tentang musik ritmis dan alat musik melodis.
• Untuk mengetahui kompetensi siswa, siswa
menjawab pertanyaan seperti: Apa yang
dimaksud dengan alat musik ritmis? Apa
sajakah contoh alat musik melodis?
• Guru membawa beberapa alat musik seperti
gitar, kendang, seruling, sebagai bahan
pembelajaran.
• Siswa memperhatikan guru memainkan alatalat musik tersebut.
• Siswa mendengarkan dan mengamati cara alat
musik tersebut dimainkan.
• Siswa menyampaikan pendapatnya tentang
alat musik tersebut.
• Siswa menjelaskan perbedaan alat musik ritmis dan alat musik melodis.
• Siswa menuliskan pemahamannya tentang cara memainkan alat musik ritmis dan
melodis di lembar tugas.
• Siswa memainkan alat musik yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar.
(Kegiatan Mengasosiasi)
Banyak Bola Lampu

Kondisi Nyala Lampu

1 Batu Baterai

2 Batu Baterai

2

3
4

Di antara berbagai peralatan listrik yang ada di Indonesia, ada yang diproduksi di
dalam negeri. Sebaliknya, ada pula peralatan listrik yang harus diimpor dari luar
negeri, misalnya mesin-mesin untuk industri. Itulah manfaat adanya perdagangan
antarbangsa. Dengan adanya kerja sama yang baik, hubungan antarbangsa pun
makin baik. Jika seluruh bangsa di dunia memiliki hubungan baik, tentu dunia akan
menjadi damai.

Apa saja bentuk-bentuk kerja sama antar berbagai bangsa di dunia? Dalam
Pembelajaran 3 dan 4, kamu telah mengetahui lembaga kerja sama regional, di
antaranya ASEAN dan AFTA. Bagaimana dengan lembaga kerja sama internasional?
Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut!

Ayo Cari Tahu

Berikut beberapa lembaga kerja sama internasional. Lengkapi kepanjangannya dan
keterangan tentang lembaga tersebut.
No

Nama

Kepanjangan

Keterangan

IMF atau Dana Moneter Internasional ada-

1

IMF

2

OPEC

3

WTO

4

IBRD

International Monetary lah lembaga keuangan internasional yang
didirikan untuk menciptakan stabilitas
Fund
sistem keuangan internasional
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang alat musik ritmis dan melodis.
• Mandiri dalam mengerjakan tugas.
• Gunakan rubrik atau  “Memainkan Alat Musik” untuk mengukur pencapaian
kompetensi siswa.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mempresentasikan hasil “Rangkaian Listrik Paralel” secara mandiri dan
percaya diri.
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•

Siswa diberi umpan balik yang konstruktif baik tentang hasil karyanya maupun
keterampilan komunikasinya (Kegiatan Mengkomunikasikan)

Hasil yang diharapkan:
• Siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunkasi, bangga, dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
Gunakan Rubrik “Presentasi” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Sebutkan peralatan listrik yang kalian ketahui!
Latihan 2
Kipas angin adalah contoh peralatan listrik. Kipas angina bekerja dengan mengubah
energi listrik menjadi energi ….
a. Energi panas
b. Energi suara
c. Energi gerak
d. Energi cahaya
Latihan 3
Sebutkan manfaat peralatn listrik kipas angin!
Latihan 4
Sebutkan contoh kerja sama internasional!
Latihan 5
Bagaimana cara memainkan alat musik gitar?

PENGAYAAN
Latihan 1
Sebutkan sumber-sumber energi yang kamu ketahui selain energi listrik!
Latihan 2
Apakah tujuan surat penawaran dibuat?
Latihan 3
Pada percobaan rangkaian listrik parallel, rangkaian manakah yang menghasilkan
lampu paling terang?
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Latihan 4
Apakah kepanjangan FAO?
Latihan 5
Bagaiman cara bernapas yang benar pada olahraga renang?

Interaksi Orang Tua
Amati benda-benda di rumahmu. Adakah peralatan yang menggunakan listrik? Jika
ada, tuliskan dalam tabel berikut. Tuliskan namanya, kegunaannya, dan perubahan
energi yang terjadi untuk setiap peralatan listrik tersebut

PENILAIAN
Rubrik Melakukan Gerakan Dasar Renang gaya dada
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang gerakan dasar renang gaya dada
• Keterampilan siswa dalam memperagakan gerakan dasar renang gaya dada
• Sikap disiplin siswa selama pelajaran berenang
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Cara melakukan
pernapasan pada
renang gaya dada

Siswa dapat
melakukan cara
pernapasan pada
renang gaya dada
dengan benar
dan berenang
sampai ke garis
batas akhir

Siswa dapat
melakukan cara
pernapasan pada
renang gaya dada
dengan benar tetapi
berenang tidak
sampai garis akhir

Siswa dapat
melakukan cara
pernapasan pada
renang gaya dada
dengan benar
tetapi berenang
tidak berlanjut

Siswa masih
memerlukan latihan
untuk melakukan
pernapasan
dengan benar

Cara melakukan
gerakkan
kombinasi
pukulan kaki,
tarikan lengan,
dan pernapasan
renang gaya dada

Siswa dapat
melakukan
gerakkan
kombinasi
pukulan kaki,
tarikan lengan,
dan pernapasan
renang gaya dada
dan berenang
sampai ke garis
batas akhir

Siswa dapat
melakukan
gerakkan kombinasi
pukulan kaki,
tarikan lengan, dan
pernapasan renang
gaya dada d tetapi
berenang tidak
sampai garis akhir

Siswa dapat
melakukan gerakkan
kombinasi pukulan
kaki, tarikan lengan,
dan pernapasan
renang gaya dada
tetapi berenang
tidak berlanjut

Siswa masih
memerlukan latihan
untuk melakukan
melakukan gerakkan
kombinasi pukulan
kaki, tarikan lengan,
dan pernapasan
renang gaya dada
dan berenang sampai
ke garis batas akhir

Kemampuan
berenang

Siswa
menunjukkan
kemampuan
berenang yang
sangat baik
dengan koordinasi
gerakkan yang
tepat dan mampu
berenang sampai
batas akhir

Siswa menunjukkan
kemampuan
berenang yang
sangat baik
dengan koordinasi
gerakkan yang
tepat namun tidak
dapat berenang
sampai garis akhir

Siswa menunjukkan
kemampuan
berenang yang baik
namun berenang
tidak berlanjut

Siswa masih
memerlukan latihan
agar dapat berenang
dengan baik

Kriteria
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Rubrik Presentasi
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi yang dipresentasikan
• Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi
• Sikap percaya diri siswa
Aspek

Tata bahasa

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Terdapat satu
atau dua
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

baar
Terdapat tiga
atau empat
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat lebih
dari empat
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat
bermainmain namun
masih mau
memperlihatkan
kerja keras
mereka
sekalipun dalam
pengawasan guru

Siswa terus
bermain-main
sekalipun sudah
berulang kali
diperingatkan
oleh guru.

Pengucapan
dialog di
beberapa bagian
jelas dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog tidak
begitu jelas
tapi masih
bisa ditangkap
maksudnya oleh
pendengar

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
betul-betul
tidak jelas,
menggumam
dan tidak dapat
dimengerti

Presentasi
disampaikan
dengan
menggunakan
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Sikap

Seluruh
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Keterampilan
berbicara

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
jelas, tidak
menggumam
dan dapat
dimengerti
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Rubrik membuat Surat Penawaran
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa dtentang unsur-unsur surat penawaran.
• Keterampilan siswa dalam membuat surat penawaran.
• Sikap kemandirian dan ketelitian siswa dalam membuat surat.
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Unsur-unsur
surat

Sangat lengkap
(tempat dan
tanggal, alamat
tujuan, salam
pembuka,
isi surat
penutup, tanda
tangan) dan
dideskripsikan
secara jelas.

Lengkap (tempat
dan tanggal,
alamat tujuan,
salam pembuka,
isi surat penutup,
tanda tangan)

kurang lengkap
(ada beberapa
bagian yang
tidak ditulis) dan
dideskripsikan
secara kurang
jelas

Tidak lengkap
(banyak bagian
yang tidak
ditulis) dan
dideskripsikan
secara   tidak
jelas

Struktur surat

Struktur surat
sesuai urutan
dan penempatan
bagianbagiannya benar,
tidak ada yang
letaknya terbalik

Struktur surat
sesuai dan
penempatan
beberapa bagianbagiannya benar,
tidak ada yang
letaknya terbalik

Struktur surat
dan penempatan
beberapa bagianbagiannya
benar, tetapi ada
yang letaknya
terbalik

Struktur
surat dan
penempatan
bagianbagiannya  
salah total,   
banyak bagian
yang letaknya
terbalik

Bahasa

Menggunakan
bahasa baku,
kalimat efektif
dan pemakaian
kata ganti tepat

Menggunakan
bahasa baku,
kalimat efektif

Bahasa
kurang baku, ada
kalimat yang
tidak efektif

Bahasa
tidak baku,
banyak kalimat
yang tidak efekti

Kriteria

103 Rukun
Tema 3
Subtema Pekerjaan
2: Manfaat Hidup
Jenis-jenis

103

Rubrik Percobaan Rangkaian Listrik Paralel
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang rangkaian listrik.
• Keterampilan siswa dalam melakukan percobaan.
• Sikap kerja sama siswa dalam kelompok.
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Kriteria

Pemahaman
arti sifat paralel

Keterampilan
melakukan
dalam
percobaan

Kerja sama
kelompok

Siswa sangat
memahami arti
sifat paralel
Melakukan
percobaan sesuai
petunjuk, tidak
merusak alat,
hasil percobaan
benar
Siswa sangat
proaktif dan
sangat berperan
serta saat
melakukan
percobaan

Siswa memahami
arti sifat paralel

Siswa memahami
arti sifat
parallel dengan
bantuan guru

Melakukan
percobaan sesuai
petunjuk, tidak
merusak alat,
hasil percobaan
kurang benar

Pemahaman
siswa tentang
ragkaian lstrik
parallel sangat
minim

Melakukan
percobaan sesuai
petunjuk, alat ada
yang rusak/hilang

Tidak mengikuti
instruksi

Siswa proaktif dan
berperan serta
saat melakukan
percobaan

Siswa agak
proaktif saat
melakukan
percobaan

Siswa
memerlukan
bimbingan untuk
bekerja sama
dalam kelompok

Rubri Memainkan Alat Musik
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang alat musik ritmis.
• Keterampilan siswa dalam memainkan alat musik.
• Sikap disiplin siswa selama pembelajaran.
Aspek

Baik Sekali

Ketepatan
hitungan
ketukan

Siswa mampu
memainkan alat
musik dengan
ketukan hitungan
yang tepat

3
Siswa mampu
memainkan alat
musik ritmis
dengan ketukan
hitungan yang
agak tepat

Ketepatan
pengelompokan

Siswa mampu
mengelompokkan
seluruh alat musik
dengan tepat

Keterampilan
memainkan
alat musik
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Siswa dapat
memainkan
semua alat musik
dengan benar

Buku Guru Kelas V SD/MI

Cukup

Perlu Bimbingan

2

1

Siswa memainkan
alat musik ritmis
dengan ketukan
yang teralu
cepat/lambat

Siswa belum
mampu mengikuti
ketukan hitungan
yang tepat

Siswa mampu
mengelompokkan
setengah atau
lebih alat musik
dengan tepat

Siswa mampu
mengelompokkan
kurang dari
setengah alat
musik dengan
tepat

Siswa belum
mampu
mengelompokkan
alat musik

Siswa dapat
memainkan
sebagian alat
musik dengan
benar

Siswa dapat
memainkan
beberapa alat
musik dengan
benar

Siswa belum
dapat memainkan
semua alat musik
dengan benar

Pembelajaran 6
Pemetaan Indikator Pembelajaran
IPS
IPA
3.4 Memahami manusia Indonesia
dalam aktivitas yang yang terkait
dengan fungsi dan peran
kelembagaan sosial, ekonomi
dan budaya, dalam masyarakat
Indonesia
3.4.2. Mengenal bentuk, fungsi, dan
peran lembaga ekonomi yang
ada di masyarakat
4.4 Menceritakan secara tertulis
pemahaman tentang manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang
yang terkait dengan fungsi dan
peran kelembagaan sosial,
ekonomi dan budaya, dalam
masyarakat Indonesia
4.4.1. Membuat artikel sederhana
mengenai manusia Indonesia
dan aktivitasnya yang terkait
dengan fungsi dan perannya di
lembaga sosial, ekonomi, dan
budaya.

Bahasa Indonesia
3.3

Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
3.3.8 Mengidentifikasi bentuk-bentuk
perdagangan multilateral.
4.3 Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
4.3.7 Membuat contoh surat perdagangan
(surat perjanjian)

Subtema 2

Manfaat Hidup
Rukun

6
PPKn

SBdP
3.2

Mengenal harmoni musik dan
lagu daerah.
3.2.1 Memahani harmoni musik
4.8 Memainkan alat musik campuran
antara melodis dan ritmis
dengan partitur lagu.
4.8.3 Mempertunjukkan cara bermain
alat musik melodis dan alat
musik ritmis dengan partitur
lagu

3.4

Memahami nilai-nilai persatuan dan
kesatuan di rumah, sekolah, dan
masyarakat
3.4.6 Menjelaskan manfaat-manfaat dari
perbuatan yang mencerminkan
persatuan, dan kesatuan di
masyarakat.
4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah dan
masyarakat
4.4.6 Menceritakan tindakan dirinya
yang telah menerapkan nilainilai persatuan dan kesatuan di
lingkungan sekitar
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6
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•
•
•
•
•

Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menjelaskan pentingnya
menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat dengan cermat.
Dengan praktik, siswa dapat membuat surat perjanjian perdagangan dengan teliti.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menyebutkan bentukbentuk perdagangan multilateral dengan cermat.
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat memaparkan bentuk
lembaga ekonomi yang ada di Indonesia dengan cermat
Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk
lembaga pedagangan internasional dengan teliti.
Dengan mengamati, siswa dapat menjelaskan manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan dalam masyarakat dengan percaya diri.
Dengan mengamati permainan alat musik, siswa dapat membedakan alat musik
ritmis dan melodis dengan cermat.
Dengan mengamati permainan alat musik, siswa dapat memainkan beberapa alat
musik dengam membaca partitur lagu dengan percaya diri.

Media/Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang bentuk kerja sama antarbangsa, teks bacaan tentang surat
perjanjian, teks bacaan lembaga ekonomi di masyarakat

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Mengamati)
• Pembelajaran diawali dengan mengamati teks bacaan pada buku siswa
• Siswa membaca teks bacaan
• Siswa memberikan pendapatnya tentang kegiatan
yang dilakukan pada gambar
6
• Siswa menjawab pertanyaan untuk menstimulus
rasa ingin tahu siswa, misalnya: Di mana kegiatan
pada gambar terjadi? Apa yang dimaksud dengan
koperasi?
• Guru menulis jawaban siswa di papan tulis
• Siswa pro-aktif dalam diskusi.
Sebelum pulang sekolah, Siti pergi ke koperasi sekolah. Siti ingin membeli pensil.
Pensil Siti telah memendek setelah dipakai sekian lama. Selain membeli pensil, Siti
juga membeli pensil warna untuk menggambar.

Dengan adanya koperasi sekolah, Siti
merasa terbantu. Segala kebutuhan alat
tulisnya dapat dia beli di koperasi sekolah.
Teman-teman Siti dan para guru pun sangat terbantu dengan adanya koperasi
sekolah itu. Hal ini tentu sesuai dengan fungsi dan peran koperasi.

Tahukah Kamu

Sesuai undang-undang, koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang fungsi koperasi
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan
alat inderanya dalam mengamati dan mencari
informasi dari apa yang diamatinya.
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1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional,
yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.
5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para
pelajar bangsa.
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Cari Tahu)
• Siswa membaca teks bacaan yang ada di buku
siswa
• Siswa mengemukakan pendapatnya tentang teks
bacaan tersebut gambar tersebut
• Siswa mengulang kembali pembelajaran
sebelumnya yaitu tentang bentuk-bentuk lembaga
ekonomi
• Siswa menjawb pertanyaan arahan dari guru,
misalnya: Apa lembaga ekonomi yang kamu
ketahui? Apakah manfaat lembaga ekonomi
tersebut?
• Siswa mencari informasi tentang lembaga ekonomi
BUMN beserta peran dan fungsinya didalam
masyarakat
• Siswa mencari informasi melalui orangtua atau guru, surat kabar,majalah atau internet
• Siswa mencatat semua informasi yang diperoleh (Ayo Cari Tahu)
Ayo Cari Tahu

Dalam Pembelajaran 4, kamu telah mengetahui berbagai bentuk lembaga ekonomi
dalam masyarakat. Carilah informasi mengenai fungsi dan peran setiap lembaga
ekonomi berikut.

BUMN
Fungsi dan peran: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
BUMD
Fungsi dan peran: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
BUMS
Fungsi dan peran: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Perusahaan Perseroan
Fungsi dan peran: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Perusahaan Umum
Fungsi dan peran: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Yayasan
Fungsi dan peran: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang lembaga ekonomi yang ada di Indonesia.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Kerja sama dalam kelompok.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Pembelajaran diawali dengan mengamati teks bacaan pada buku siswa.
• Siswa membaca teks bacaan.
• Siswa memberikan pendapatnya tentang kegiatan yang dilakukan pada gambar.
• Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa,
misalnya; Mengapa kita harus hidup rukun? Bagaimana jika kita tidak menjaga
kerukunan hidup?
• Guru menulis jawaban siswa di papan tulis.
• Siswa mengisi tabel di buku siswa.
• Siswa mendiskusikan hasilnya dengan teman dan bersikap pro-aktif dalam diskusi.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat menjaga persatu an dan kesatuan
• Sikap kerja sama, tertib dan percaya diri siswa di sepanjang kegiatan
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Cari Tahu)
• Siswa mengulang kembali pembelajaran tentang bentuk-bentuk kerja sama antarnegara
• Siswa menjawab pertanyaan arahan dari guru, seperti: Apa bentuk hubungan kerja
sama antarnegara yang kamu ketahui? Apakah kepanjangan IMF?
• Siswa mengamati lembar tugas yang akan dikerjakan.
• Siswa melengkapi kepanjangan dari lembaga kerja sama multilateral.
• Siswa menggali informasi tentang lembaga kerja sama antarnegara tersebut.
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•
•
•

Siswa mencari informasi di majalah, surat kabar, internet, orangtua, atau guru.
Siswa menulis informasi menggunakan kalimat yang benar.
Siswa diminta menjawab pertanyaan di buku siswa.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat kerja sama lembaga multilateral.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengulang kembali pembelajaran tentang
bentuk-bentuk kerja sama antarnegara.
• Siswa menjawab pertanyaan arahan, seperti:
Apakah kepanjangan ASEAN?
• Siswa mengamati lembar tugas yang akan
dikerjakan.
• Siswa melengkapi kepanjangan darilembaga kerja
sama internasional.
• Siswa menggali informasi tentang lembaga kerja
sama antarnegara tersebut.
• Siswa mencari informasi di majalah, Koran , atau
internet, orang tua atau guru.
• Siswa menjawab pertanyaan di buku siswa.

Ayo Cari Tahu
Lengkapilah tabel berikut. Carilah informasi yang kamu butuhkan dengan bertanya
kepada orang-orang yang kamu anggap mengetahui atau dengan membaca dari
buku, surat kabar, atau internet.
No

Bentuk Kerja
Sama Multilateral

1

IMF

2

OPEC

3

WTO

4

IBRD

5

FAO

6

IFC

7

UNDP

8

UNIDO

9

OECD

Manfaat
Menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional

Ayo Menulis
Dalam Pembelajaran 3, kamu telah mengamati contoh dan mengidentifikasi unsurunsur pada surat perjanjian. Buatlah surat perjanjian menyewakan rumah. Kamu
bebas menentukan identitas penyewa rumah, identitas pemilik rumah, dan besar
uang sewa. Tuliskan pada selembar kertas, lalu serahkan kepada bapak/ibu guru
untuk dinilai.
Sore harinya Siti, Edo, Beni, dan Dayu berlatih bermain musik. Siti dan Dayu
memainkan pianika. Beni memainkan kastanyet. Edo memainkan tamborin. Inilah
lagu yang mereka mainkan.

Tema 3 Subtema 2: Manfaat Hidup Rukun
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Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang topik yang akan dibahas yaitu bentuk kerja sama antarnegara
dan kepanjangannya.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
• Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan.
Kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Menulis)
• Siswa mengulang pembelajaran tentang bentuk-bentuk surat perdagangan
• Ssiwa menjawab pertanyaan guru untuk menstmulasi pengethuan siswa, seperti: Apa
yang dimaksud dengan surat perdagangan? Apa unsur-unsur dalam surat perjanjian?
• Siswa mengamati contoh surat perjanjian perdagangan yang ada di buku siswa
• Siswa mencatat semua informasi yang diperoleh
• Siswa membuat surat perjajian perdagangan
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang cara membuat surat perjanjian.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Gunakan rubrik “Membuat surat perjanjian” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Mengasosiasi)
• Siswa mengulang kembali pembelajaran tentang musik ritmis dan alat musik melodis.
• Siswa memperhatikan guru menyajikan sebuah lagu besera not baloknya.
• Siswa memperhatikan guru memeragakan cara memainkan alat musik sesuai dengan
not baloknya.
• Siswa mendengarkan dan mengamati cara alat
musik tersebut dimainkan dan cara membaca not
balok.
• Siswa memainkan lagu dengan kompak dan
harmonis.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang cara membaca not
balok.
• Sikap kerja sama, tertib dan percaya diri siswa di
sepanjang kegiatan.
• Keterampilan siswa dalam memainkan alat musik.
• Gunakan rubrik atau checklist “Membaca Not Balok”
untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa.

Keterangan:
Partitur untuk Kastanyet
Tanda
berhenti satu ketukan.
Tanda
dipukul selama satu ketukan.
Tanda
dalam satu ketukan ada dua pukulan.
Partitur untuk Tamborin
Tanda
tamborin dipukul selama satu ketukan.
Tanda
berhenti satu ketukan.
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Mengkomunikasikan)
• Setelah memainkan alat musik dengan membaca not balok, siswa mengingat kembali
tentang permainan musik yang telah dilakukan.
• Siswa saling bertanya jawab mengenai permainan musik yang telah dilakukan,
misalnya: apakah musik yang dimainkan sudah tepat? Apakah nada yang dihasilkan
sudah benar?
• Siswa mengungkapkan pendapatnya.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang alat musik ritmis dan melodis.
• Pemahaman siswa tentang cara membaca not balok.
• Mandiri dalam mengerjakan tugas.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Mengkomunikasikan)
• Siswa mempresentasikan hasil mencari informasi mengenai lembaga multilateral
secara mandiri dan percaya diri.
• Siswa diberi umpan balik yang konstruktif baik tentang hasil karyanya maupun
keterampilan komunikasinya.
Hasil yang diharapkan:
• Siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunkasi, bangga, dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
Gunakan Rubrik “Presentasi” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
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Melakukan Refleksi

•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Sebutkan manfaat IM!
Latihan 2
Apakah manfaat menjaga kerukunan dalam masyarakat?
Latihan 3
Sebutkan fungsi dan peran koperasi!
Latihan 4
Apakah kepanjangan BUMD?
Latihan 5
Bagaimana cara memainkan alat musik pianika?

PENGAYAAN
Latihan 1
Sebutkan organisasi multilateral yang kamu ketahui!
Latihan 2
Apakah tujuan surat perjanjian dibuat?
Latihan 3
Pada percobaan rangkaian listrik parallel, rangkaian manakah yang menghasilkan lampu
paling terang?
Latihan 4
Bagaimana perasaanmu saat memainkan musik bersama?
Latihan 5
Apakah manfaat persatuan dan kesatuan dalam lembaga ekonomi?
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Interaksi Orang Tua
Rencanakan kegiatan-kegiatanmu untuk menerapkan persatuan dan kesatuan dalam
masyarakat.
PENILAIAN
Rubrik Presentasi
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi yang dipresentasikan
• Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi
• Sikap percaya diri siswa
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Tata bahasa

Presentasi
disampaikan dengan
menggunakan tata
bahasa Indonesia
yang baik dan baku

Terdapat satu atau
dua kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Terdapat tiga atau
empat kesalahan dalam
tata bahasa Indonesia
yang baik dan baku

Terdapat lebih dari
empat kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Sikap

Seluruh anggota
terlihat bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat bermainmain namun masih
mau memperlihatkan
kerja keras mereka
sekalipun dalam
pengawasan guru

Siswa terus bermainmain sekalipun
sudah berulang
kali diperingatkan
oleh guru.

Keterampilan
berbicara

Pengucapan dialog
secara keseluruhan
jelas, tidak
menggumam, dan
dapat dimengerti

Pengucapan
dialog di beberapa
bagian jelas dan
dapat dimengerti

Pengucapan dialog
tidak begitu jelas
tapi masih bisa
ditangkap maksudnya
oleh pendengar

Pengucapan dialog
secara keseluruhan
betul-betul tidak
jelas, menggumam
dan tidak dapat
dimengerti

Aspek
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Rubrik membuat Surat Perjanjian
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang bagian-bagian surat perjanjian
• Keterampilan siswa dalam membuat surat perjanjian
• Sikap kecermatan dan ketelitian siswa
Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Unsurunsur surat

Sangat lengkap
(tempat dan
tanggal, alamat
tujuan, salam
pembuka, isi surat
penutup, tanda
tangan) dan
dideskripsikan
secara jelas.

Lengkap (tempat
dan tanggal,
alamat tujuan,
salam pembuka,
isi surat penutup,
tanda tangan)

kurang lengkap
(ada beberapa
bagian yang
tidak ditulis) dan
dideskripsikan
secara kurang jelas

Tidak lengkap (
banyak bagian
yang tidak ditulis)
dan dideskripsikan
secara   tidak jelas

Struktur
surat

Struktur surat
sesuai urutan
dan penempatan
bagian-bagiannya
benar, tidak ada
yang letaknya
terbalik

Struktur surat
sesuai dan
penempatan
beberapa bagianbagiannya benar,
tidak ada yang
letaknya terbalik

Struktur surat
dan penempatan
beberapa bagianbagiannya benar,
tetapi ada yang
letaknya terbalik

Struktur surat
dan penempatan
bagian-bagiannya  
salah total,   
banyak bagian yang
letaknya terbalik

Bahasa

Menggunakan
bahasa baku,
kalimat efektif
dan pemakaian
kata ganti tepat

Menggunakan
bahasa baku,
kalimat efektif

Bahasa
kurang baku, ada
kalimat yang
tidak efektif

Bahasa tidak baku,
banyak kalimat
yang tidak efekti

Rubrik Memainkan Alat musik
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang not balok
• Keterampilan siswa dalam memainkan alat musik
• Sikap kedisiplinan siswa
Baik Sekali
4

Pengetahuan
membaca
not balok

Siswa mampu
membaca not
balok dengan
ketukan hitungan
yang tepat

Baik
3
Siswa mampu
membaca not
balok ritmis
dengan ketukan
hitungan yang
agak tepat

Ketepatan
pengelompokan

Siswa mampu
mengelompokkan
seluruh alat musik
dengan tepat

Siswa mampu
mengelompokkan
setengah atau
lebih alat musik
dengan tepat

Siswa mampu
mengelompokkan
kurang dari
setengah alat
musik dengan
tepat

Siswa belum
mampu
mengelompokkan
alat musik

Keterampilan
memainkan
alat musik

Siswa dapat
memainkan
semua alat musik
dengan benar

Siswa dapat
memainkan
sebagian alat
musik dengan
benar

Siswa dapat
memainkan
beberapa alat
musik dengan
benar

Siswa belum
dapat memainkan
semua alat musik
dengan benar

Aspek
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Cukup
2

Perlu Bimbingan
1

Siswa membaca
not balok dengan
ketukan yang
teralu cepat/lambat

Siswa belum
mampu mengikuti
ketukan hitungan
yang tepat

Alternatif Format Penilaian

Hasil Penilaian Tugas : ...................................
Kelas
: ...................................
Nama Guru
: .....................................
Nama siswa

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Beni
Udin
Siti
..........
Keterangan:
Kolom aspek diisi dengan jenis aspek/kompetensi yang dinilai
Hasil pencapaian siswa pada setiap aspek diisi dengan angka 1 – 4 sesuai dengan
pencapaian siswa di setiap aspek/kompetensi
Rubrik-rubrik yang disajikan pada buku guru digunakan sebagai acuan dalam
pengisian format penilaian ini.
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REKAPITULASI PENILAIAN SISWA TEMA 3
SUBTEMA 2
Nama Siswa : ........................
Kelas
:v
Tema
:3
Sub Tema
:2
Menerima,
menjalankan, dan
menghargai ajaran
agama yang dianutnya.
Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli,
percaya diri, dan cinta
tanah air.

Sikap

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa
yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang
ditetapkan pada kelas yang diikutinya.
Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa
yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang
ditetapkan pada kelas yang diikutinya.

Kompetensi

Pengetahuan

Mengingat dan
memahami
pengetahuan faktual
dan konseptual
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang:
dirinya,
makhluk
ciptaan
Tuhan dan
kegiatannya
bendabenda lain di
sekitarnya

1

2

3

4

1

2

3

4

KD 3.8 Memahami konsep salah satu gaya renang dengan
koordinasi yang baik dalam aktivitas air. (PJOK)
KD 3.4 Memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan di
rumah, sekolah dan masyarakat. (PPKn)
KD 3.4: Mengenal konsep perbandingan dan skala
(Matematika)
KD 3.4: Mengenal rangkaian listrik sederhana dan sifat
magnet serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
(IPA)
KD 3.4 Memahami manusia Indonesia dalam aktivitas yang
yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial,
ekonomi dan budaya, dalam masyarakat Indonesia. (IPS)
KD 3.2 Mengenal harmoni musik dan lagu daerah. (SBdP)
KD 3.3 Menguraikan isi teks paparan peta tentang ekspor
impor sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa dengan
bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. (Bahasa
Indonesia)
Kompetensi
KD 4.8 Mempraktikkan salah satu gaya renang dengan
koordinasi yang baik dalam aktivitas air.(PJOK)

Menyajikan
kemampuan
mengamati, menanya,
dan mencoba dalam:
-

Keterampilan

-

bahasa yang
jelas, logis dan
sistematis
karya yang
estetis
gerakan anak
sehat
tindakan anak
beriman dan
berakhlak
mulia

KD 4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di
rumah, sekolah dan masyarakat.(PPKn)
KD 4.13: Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat
model matematika, dan memilih strategi yang efektif dalam
memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan
dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan
antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabnya.
(Matematika)
KD 4.3: Merancang dan membuat rangkaian seri dan parallel
menggunakan sumber arus searah (IPA)
KD 4.4 Menceritakan secara tertulis pemahaman tentang
manusia Indonesia dan aktivitasnya yang yang terkait
dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial, ekonomi dan
budaya, dalam masyarakat Indonesia. (IPS)
KD 4.8 Memainkan alat musik campuran antara melodis dan
ritmis dengan partitur lagu. (SBdP)
KD 4.3 Menyajikan teks paparan peta tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa secara mandiri
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku (Bahasa Indonesia)

Jurnal penilaian siswa per subtema ini bisa digunakan sebagai data untuk pengisian rapot akademik siswa per semester.
Dari data pencapaian siswa per subtema ini, guru dapat melihat dan mengukur pencapaian kompetensi siswa dan
memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan data penilaian autentik yang dimilikinya.
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LAMPIRAN MATERI
Listrik
1. Mengenal listrik dan sumber listrik
Listrik adalah energi yang dihasilkan akibat dari gerak elektron. Elektron adalah
muatan negatif yang dimiliki suatu benda. Lawan dari elektron adalah proton sebagai
muatan positif. Benda-benda yang dapat menghasilkan energi listrik dinamakan
sumber listrik. Apa sajakah sumber energi listrik itu? Inilah sumber-sumber listrik.
a. Baterai
Baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah kita temui. Listrik
yang dihasilkan baterai disebut listrik searah (DC). Baterai disebut juga sebagai
elemen kering karena listrik baterai dihasilkan dari bahan-bahan kering. Kita
dapat memanfaatkan baterai untuk berbagai peralatan listrik. Peralatan listrik
yang memanfaatkan baterai antara lain senter, kamera, dan radio.
Menurut cara menyimpan listrik, baterai dapat dibagi menjadi dua, yaitu baterai
sekali pakai dan baterai isi ulang. Baterai sekali pakai adalah baterai yang hanya
dapat dipakai sekali. Setelah listrik dalam baterai habis, baterai tidak dapat
digunakan. Sebaliknya, baterai isi ulang adalah baterai yang dapat diisi ulang jika
listrik di dalamnya telah habis.
b. Aki
Aki merupakan sumber energi yang mudah juga kita temui. Listrik yang dihasilkan
aki disebut listrik searah (DC). Sumber energi listrik ini disebut juga elemen basah
karena aki disusun dari bahan-bahan cair.
Aki termasuk sumber energi listrik yang dapat diisi ulang. Artinya, jika listrik dalam
aki telah habis, aki dapat diisi kembali. Aki biasa digunakan dalam kendaraan
bermotor dan mobil. Sumber energi listrik ini dimanfaatkan untuk menghidupkan
lampu yang ada pada motor dan mobil.
c. Generator
Generator merupakan sumber energi listrik yang sangat penting. Generator
menghasilkan listrik dari perpaduan magnet dan lilitan. Listrik yang dihasilkan
generator disebut listrik bolak-balik (AC). Generator paling sederhana yaitu dinamo
sepeda. Dinamo ini dapat menghasilkan listrik untuk menghidupkan lampu
penerang pada sepeda. Generator yang berukuran besar dapat menghasilkan
listrik yang besar pula. Listrik yang dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara
(PLN) dihasilkan dari generator.
2. Jenis-jenis Rangkaian Listrik
a. Rangkaian Listrik seri
Rangkaian listrik seri yaitu rangkaian alat listrik
yang disusun secara berurutan. Contoh rangkaian
alat listrik seri seperti gambar berikut ini.
Dalam rangkaian seri, jika salah satu lampu padam,
lampu yang lain akan ikut padam. Arus listrik yang
mengalir di kedua lampu mempunyai besar yang
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sama. Tegangan listrik pada kedua lampu mempunyai sifat sebagai berikut.
i. Jika kedua lampu mempunyai ciri sama, tegangan listrik bernilai sama.
ii. Jika kedua lampu mempunyai ciri yang berbeda, tegangan listrik akan berbeda.
b. Rangkaian Listrik Paralel
Rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian alat listrik yang disusun secara bertingkat
atau sejajar. Contoh rangkaian alat listrik paralel seperti gambar berikut ini.

Dalam rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap
menyala. Tegangan listrik dikedua lampu bernilai sama. Arus listrik pada kedua
lampu mempunyai sifat sebagai berikut.
i. Jika kedua lampu mempunyai ciri sama, arus listrik bernilai sama.
ii. Jika kedua lampu mempunyai ciri yang berbeda, arus listrik akan berbeda.
3. Mengenal Benda Konduktor dan Benda Isolator
Benda konduktor adalah benda-benda yang dapat mengantarkan listrik dari
sumber listrik. Sebaliknya, benda isolator adalah benda-benda yang tidak dapat
mengalirkan listrik dari sumber listrik. Apakah benda-benda yang termasuk jenis
konduktor dan isolator? Simaklah penjelasannya berikut ini.
Perhatikan gambar berikut ini.

Dua buah baterai sebagai sumber listrik dihubungkan ke lampu dengan
menggunakan kabel yang disambung dengan klip kertas dari logam. Lampu
tersebut akan menyala karena arus listrik mengalir dari baterai ke lampu. Dalam
hal ini, klip kertas disebut sebagai konduktor karena mampu mengalirkan listrik.
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Apa yang terjadi pada lampu ketika klip kertas logam diganti dengan kawat, karet,
atau sedotan plastik? Jika klip kertas logam diganti dengan karet dan sedotan
plastik, lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa karet dan sedotan
plastik tidak dapat menghantarkan listrik. Oleh karena itu, karet dan sedotan
plastik digolongkan sebagai bahan isolator.
4. Perubahan bentuk energi listrik dalam kehidupan sehari-hari
Energi listrik dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Apa saja bentuk perubahan
energi listrik itu? Simaklah penjelasannya berikut ini.
1. Energi listrik menjadi energi gerak
Energi listrik dapat berubah bentuknya menjadi energi gerak. Contoh alat yang
mampu mengubah energi listrik menjadi gerak yaitu kipas angin. Listrik dari PLN
diubah oleh motor listrik di dalam kipas angin menjadi energi gerak.2
2. Energi listrik menjadi energi bunyi
Energi listrik dapat pula diubah menjadi energi bunyi. Contoh alat yang mampu
mengubah energi listrik menjadi energi bunyi adalah radio. Komponen radio yang
menjadi alat utama dalam pengubahan energi ini adalah speaker. Speaker adalah
komponen radio yang mengeluarkan bunyi.
3. Energi listrik menjadi energi panas
Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Contoh alat yang mampu
mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah seterika listrik. Komponen
seterika yang menjadi alat utama dalam pengubahan energi ini adalah logam.
Logam ini akan memanas ketika dilewati arus listrik, kemudian memanaskan
logam berbentuk lempeng yang akan digunakan untuk menyetrika baju.
4. Energi listrik menjadi energi cahaya
Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya. Contoh alat yang mampu
mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah bohlam listrik. Komponen
yang menjadi alat utama dalam pengubahan energi ini adalah filamen didalam
bohlam. Filamen ini akan membara tanpa terbakar ketika dialiri oleh listrik.

Surat PerdaganganSurat Perdagangan
Unsur-Unsur Surat Perdagangan
a. Kepala surat
b. Tempat dan tanggal pembuatan surat
c. Nomor surat
d. Lampiran
e. Perihal
f. Alamat yang dituju
g. Salam pembuka
h. Isi surat (pembuka, inti, penutup)
i. Salam penutup
j. Tanda tangan dan nama terang pembuat surat
k. Surat Penawaran
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat penawaran sebagai
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berikut.
a. Nama/jenis barang yang ditawarkan.
b. Kualitas/ merk barang.
c. Jumlah barang yang ditawarkan.
d. Harga satuan.
e. Potongan harga yang diberikan.
f. Syarat pembayaran.
g. Cara pengiriman.
h. Surat Pesanan
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat pesanan sebagai
berikut.
a. Menyebutkan surat pemesanan, berdasarkan surat penawaran atau iklan dan
sebagainya.
b. Menyebutkan jenis dan jumlah pesanan, jika perlu dibuat dalam bentuk dafatar
agar mudah melayani dan mengeceknya.
c. Menyebutkan cara pengiriman yang dikehendaki.
d. Menyebutkan cara pembayaran.
e. Menyebutkan waktu pengiriman yang dikehendaki.
f. Menyebutkan cara pengepakan.

Lembaga Ekonomi
Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan dalam bidang ekonomi
demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya.
Fungsi lembaga ekonomi:
1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan
2. Memberi pedoman untuk barter dan jual beli barang
3. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja dan cara pengupahan
4. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja
5. Memberi identitas diri bagi masyarakat
Tujuan lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk
kelangsungan hidup masyarakat.
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Subtema 3: Cara Menjaga Kerukunan
Pemetaan Kompetensi Dasar KI 1 dan KI 2
PPKn
1.1

Menghargai semangat kebhinnekatunggalikaan dan keragaman agama,
suku bangsa pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas, upacara adat, sosial, dan ekonomi dalam
kehidupan bermasyarakat
1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa
2.1 Menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan
memberi maaf yang dijiwai keteladanan
pahlawan kemerdekaan RI dalam semangat perjuangan, cinta tanah air, dan
rela berkorban sebagai perwujudan
nilai dan moral Pancasila
2.2 Menunjukkan perilaku sesuai hak dan
kewajiban dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum sebagai warga
negara dalam kehidupan sehari-hari
sesuai Pancasila dan UUD 1945

1.1

Bertambah keimanannya dengan
menyadari hubungan keteraturan
dan kompleksitas alam dan jagad
raya terhadap kebesaran Tuhan yang
menciptakannya, serta mewujudkannya
dalam pengamalan ajaran agama yang
dianutnya
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki
rasa ingin tahu; obyektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung
jawab; terbuka; dan peduli lingkungan)
dalam aktivitas sehari-hari sebagai
wujud implementasi sikap dalam
melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi
2.2 Menghargai kerja individu dan
kelompok dalam aktivitas seharihari sebagai wujud implementasi
melaksanakan penelaahan fenomena
alam secara mandiri maupun
berkelompok

2.3 Menunjukkan penghargaan terhadap proses pengambilan keputusan atas dasar musyawarah mufakat
2.4 Menunjukkan perilaku cinta tanah
air Indonesia dalam kehidupan di
rumah, sekolah, dan masyarakat

Matematika

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Menerima karunia Tuhan YME yang
telah menciptakan waktu dengan segala
perubahannya
1.2 Menjalankan ajaran agama dalam berfikir dan berperilaku sebagai penduduk
Indonesia dengan mempertimbangkan
kelembagaan sosial, budaya, ekonomi,
dan politik dalam masyarakat
1.3 Menghargai karunia Tuhan YME yang
telah menciptakan manusia dan lingkungannya
2.1 Menunjukkan perilaku bijaksana dan
bertanggungjawab, peduli, santun dan
percaya diri sebagaimana ditunjukkan
oleh tokoh-tokoh pada masa penjajahan dan gerakan kebangsaan dalam
menumbuhkan rasa kebangsaan
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, sopan, estetika dan memiliki motivasi internal
ketika berhubungan dengan lembaga
sosial, budaya, ekonomi dan politik
2.3 Menunjukkan perilaku peduli, gotongroyong, tanggungjawab dalam berpartisipasi penanggulanganpermasalahan
lingkungan hidup

SBdP

Cara Menjaga
Kerukunan

Menunjukkan perilaku patuh, tertib dan
mengikuti prosedur dalam mencari
akar bilangan sederhana
Menghargai pendapat atau gagasan
teman tentang usulan memecahkan
masalah, penyajian data atau pekerjaan
matematika lainnya
Menunjukkan perilaku adil dalam membuat pola pergeseran tempat duduk
secara bergiliran dengan menggunakan
gambar denah tempat duduk di kelas
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin dan
bertanggung jawab dalam melakukan
pengumpulan data, pengolahan data,
dan melaporkan hasil pengamatan
Menunjukkan perilaku jujur dalam melaporkan hasil pengamatan/melakukan
percobaan menemukan hubungan keliling, luas dan diameter lingkaran dengan
apa adanya
Menunjukkan prilaku disiplin tepat
waktu dengan berdasar pada pengelolaan waktu untuk pergi ke tempat
tertentu dengan mempertimbangkan
kondisi lalu lintas, jarak, dan kecepatan
Menunjukkan perilaku cermat dalam
mendata jarak dan waktu yang diperlukan oleh tiap teman sekelas dari
rumah masing-masing ke sekolah
Menunjukkan perilaku cermat dalam
mendata jarak dan waktu yang diperlukan oleh tiap teman sekelas dari
rumah masing-masing ke sekolah

1.1

1.1

Subtema 3

2.1

IPS

IPA

Menerima kekayaan dan keragaman
karya seni daerah sebagai anugerah
Tuhan.
2.1 Menunjukkan rasa percaya diri dalam
mengolah karya seni
2.2 Menghargai alam dan lingkungan
sekitar sebagai sumber ide dalam
berkarya seni
2.3 Menunjukkan
perilaku
disiplin,
tanggung jawab, dan kepedulian
terhadap alam sekitar melalui berkarya
seni
2.4 Menunjukkan kemampuan bekerja
sama dan berinteraksi dengan menggunakan bahasa daerah di lingkungan
sekitar

Bahasa Indonesia
1.1

PJOK
1.1

Menghargai tubuh dengan seluruh
perangkat gerak dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan. yang tidak
ternilai
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh
harus dipelihara dan dibina, sebagai
wujud syukur kepada sang Pencipta
2.1 Menunjukkan disiplin, kerja sama,
toleransi,
belajar
menerima
kekalahan dan kemenangan, sportif
dan tanggungjawab, menghargai
perbedaan
2.2 Menunjukkan perilaku santun kepada
teman, guru dan lingkungan sekolah
selama pembelajaran penjas

Meresapi makna anugerah Tuhan Yang
Maha Esa berupa bahasa Indonesia
yang diakui sebagai sarana yang lebih
unggul daripada bahasa lain untuk
memperoleh ilmu pengetahuan
1.2 Meresapi makna anugerah Tuhan yang
Maha Esa atas keberadaan ciri khusus
makhluk hidup, hantaran panas, energi
listrik dan perubahannya, serta tata
surya
2.1 Memiliki kepedulian dan tanggung
jawab tentang ciri khusus makhluk
hidup dan lingkungan melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
2.2 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu
tentang perubahan benda dan hantaran
panas, energi listrik dan perubahannya,
serta tata surya melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia
2.3 Memiliki sikap disiplin dan rasa
cinta tanah air terhadap sistem
pemerintahan
serta
layanan
masyarakat
daerah
melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia
2.4 Memiliki kesetiaan, dan kebanggaan
terhadap keutuhan wilayah nusantara
Indonesia melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia

Tema 3 Subtema
3: Pekerjaan
Cara Menjaga 119
Kerukunan
Jenis-jenis
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Subtema 3: Cara Menjaga Kerukunan
Pemetaan Kompetensi Dasar KI 3 dan KI 4
PPKn

Matematika

3.4 Memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat
4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah
dan masyarakat

3.4 Mengenal konsep perbandingan
dan skala
4.13 Merumuskan dengan kalimat
sendiri,
membuat
model
matematika,
dan
memilih
strategi yang efektif dalam
memecahkan masalah nyata
sehari-hari yang berkaitan dengan
konsep perbandingan, skala, dan
hubungan antar kuantitas, serta
memeriksa kebenaran jawabnya

IPA
3.4 Mengenal
rangkaian
listrik
sederhana dan sifat magnet serta
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari
4.3 Merancang
dan
membuat
rangkaian seri dan parallel
menggunakan sumber arus searah

SBdP

Subtema 3

Cara Menjaga
Kerukunan

3.2 Mengenal harmoni musik dan lagu
daerah
4.6 Memainkan alat musik ritmis
secara berkelompok dengan
iringan vokal lagu anak-anak dua
suara

IPS

Bahasa Indonesia

PJOK

3.3 Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
4.3 Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku

3.1 Memahami konsep variasi dan
kombinasi pola gerak dasar dalam
berbagai permainan dan atau
olahraga tradisional bola besar.
3.2 Memahami konsep variasi dan
kombinasi pola gerak dasar dalam
berbagai permainan dan atau
olahraga tradisional bola kecil.
4.1 Mempraktikkan variasi dan
kombinasi pola gerak dasar yang
dilandasi konsep gerak dalam
berbagai permainan dan atau
olahraga tradisional bola besar.
4.2 Mempraktikkan variasi dan
kombinasi pola gerak dasar yang
dilandasi konsep gerak dalam
berbagai permainan dan atau
olahraga tradisional bola kecil.
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3.4 Memahami manusia Indonesia
dalam aktivitas yang yang terkait
dengan
fungsi dan peran
kelembagaan sosial, ekonomi
dan budaya, dalam masyarakat
Indonesia
4.4 Menceritakan secara tertulis
pemahaman tentang manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang
yang terkait dengan fungsi dan
peran
kelembagaan sosial,
ekonomi dan budaya, dalam
masyarakat Indonesia

Subtema 3: Cara Menjaga Kerukunan
KEGIATAN PEMBELAJARAN

KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•

Mengamati gambar denah dan menjelaskan
pengertian skala
Menganalisis gambar denah dan
memecahkan masalah yang melibatkan skala
Memecahkan masalah sederhana yang
melibatkan skala dan menggambar denah
sederhana dengan skala tertentu
Mencari informasi dari berbagai sumber dan
menyebutkan pentingnya kegiatan ekspor
dan impor
Mencari informasi dari berbagai sumber dan
menunjukkan pentingnya kegiatan ekspor
impor

Sikap:
Rasa ingin tahu
•
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
Pengetahuan:
Mengamati gambar denah
•
•
Menganalisis gambar denah
•
Memecahkan masalah sederhana yang melibatkan skala
•
Mencari informasi dari berbagai sumber
•
menunjukkan pentingnya kegiatan ekspor impor
Keterampilan:
•
Gambar denah dan pengertian skala
•
Skala
•
Pentingnya kegiatan ekspor dan impor

Mengamati langkah-langkah bermain lompat
katak, dan menjelaskan cara melompat
mencapai sasaran gaya yang benar.
Bermain lompat katak dan melompat
mencapai sasaran gaya yang benar.
Melakukan pengamatan terhadap alat-alat
listrik yang digunakan sehari-hari di rumah
dan memberikan contoh alat rumah tangga
yang memanfaatkan perubahan energi listrik.
Berdiskusi dalam kelompok dan
menjelaskan manfaat perdagangan
intermasional dalam bidang ekonomi.
Menyajikan hasil diskusi kelompoknya
dan memaparkan pentingnya
perdagangan internasional bagi.
perekonomian Indonesia percaya diri.
Melakukan percobaan sederhana
dan merancang cara membuat
kompas sederhana.
Melakukan percobaan sederhana
dan membuat kompas sederhana.
Menari dan merangkai gerak tari bertema
berdasarkan gagasan dan imajinasi.

Sikap:
Rasa ingin tahu
•
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
Pengetahuan:
•
Cara melompat mencapai sasaran gaya yang benar
Terhadap alat-alat listrik yang digunakan sehari-hari di
•
rumah
Perubahan energi listrik
•
•
Pentingnya perdagangan internasional bagi perekonomian
Indonesia
Cara membuat kompas sederhana
•
•
Rangkaian gerak tari
Keterampilan:
•
Mengamati langkah-langkah bermain lompat katak
Bermain lompat katak
•
•
Melakukan pengamatan
•
Berdiskusi dalam kelompok
•
Melakukan percobaan sederhana
•
Menari dan merangkai gerak tari

Mengamati gambar denah dan menentukan
letak benda atau tempat tertentu
Mengamati denah dan menjawab
pertanyaan yang berkaitan letak
benda atau tempat tertentu
Menggunakan gambar denah dan skala yang
ditentukan dan menentukan jarak sebenarnya
Berdiskusi, dan menjelaskan akibat-akibat
tidak adanya persatuan dan kesatuan
Menjelaskan akibat-akibat tidak adanya
persatuan dan kesatuan di rumah dan
membuat ikrar untuk meningkatkan
rasa persatuandan kesatuan
Berdiskusi dalam kelompok dan
menjelaskan manfaat perdagangan
internasional dalam bidang politik
Menjelaskan manfaat perdagangan
internasional, dan memaparkan
pentingnya kegiatan internasional
dalam bidang politik bagi Indonesia

Sikap:
•
Rasa ingin tahu
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
Pengetahuan:
•
Menentukan letak benda atau tempat tertentu
Jarak sebenarnya berdasarkan skala terentu
•
•
Akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan
•
Manfaat perdagangan
•
Pentingnya kegiatan internasional dalam bidang politik
bagi Indonesia
Keterampilan:
•
Menentukan letak benda atau tempat tertentu
•
Menentukan jarak sebenarnya
•
Menjelaskan akibat-akibat tidak adanya persatuan dan
kesatuan
Menjelaskan manfaat perdagangan
•
•
Memaparkan pentingnya kegiatan internasional dalam
bidang politik bagi Indonesia

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Tema 3 Subtema
3: Pekerjaan
Cara Menjaga 121
Kerukunan
Jenis-jenis
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Subtema 3: Cara Menjaga Kerukunan
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Menggali informasi dari teks bacaan
dan diskusi, mengenal bentuk fungsi
dan peran kelembagaan pendidikan
yang ada di masyarakat
Memaparkan hasil diskusi dalam bentuk
tulisan dan membuat artikel sederhana
mengenai manusia Indonesia dan
aktivitasnya yang terkait fungsi dan perannya
di lembaga sosial, ekonomi dan budaya
Menuliskan pendapat dan menjelaskan
akibat-akibat tidak adanya persatuan
dan kesatuan di sekolah
Memberikan pendapat secara tertulis
dan membuat ikrar untuk meningkatkan
penerapan persatuan dan kesatuan di sekolah
Menggunakan gambar denah dan skala
dan menjelaskan pengertian skala
Menggunakan gambar denah dan skala
yang ditentukan dan memecahkan masalah
sederhana yang meilbatkan skala
Membuat denah rumah dan menggambar
denah menggunakan skala dan
mempertimbangkan jarak dan waktu
serta berbagai kemungkinan lintasan
Diskusi dan menjelaskan manfaat
perdagagangan internasional di bidang sosial
Menyajikan hasil diskusi secara lisan dan
tulisan, dan memaparkan pentingnya
perdagangan internasional di bidang sosial

Sikap:
Rasa ingin tahu
•
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
Pengetahuan:
Bentuk, fungsi, dan peran kelembagaan pendidikan yang
•
ada di masyarakat
Manusia Indonesia dan aktivitasnya yang terkait fungsi
•
dan perannya di lembaga sosial, ekonomi, dan budaya
Akibat-akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di
•
sekolah
Skala
•
•
Pentingnya perdagangan internasional di bidang sosial
Keterampilan:
•
Menggali informasi dari teks bacaan
Memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan
•
•
Membuat artikel sederhana
•
Menuliskan pendapat
•
Memberikan pendapat secara tertulis
•
Menggunakan gambar denah dan skala
•
Membuat denah rumah
•
Menyajikan hasil diskusi secara lisan dan tulisan

Berdiskusi dalam kelompok dan menjelaskan
tentang harmoni musik untuk iringan tari
Menari Dut Bidut dan menentukan
iringan musik yang akan digunakan untuk
mengiringi rangkaian gerak tari bertema
Melakukan kegiatan menggunakan kompas,
siswa menguji kompas sederhana yang
dibuat dan menyempurnakannya
Mengamati gambar, dan menjelaskan
cara melompat mencapai
sasaran gaya yang benar
Berlatih melompat dan melompat
mencapai sasaran gaya yang benar
Membaca teks bacaan dan menjelaskan
manfaat perdagangan internasional dalam
bidang pertahanan dan keamanan
Berdiskusi bersama kelompok dan
memaparkan pentingnya kegiatan
perdagangan internasional dalam bidang
pertahanan dan keamanan bagi Indonesia.

Sikap:
Rasa ingin tahu
•
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
Pengetahuan:
•
Harmoni musik untuk iringan tari
•
Iringan musik yang
Kompas
•
•
Melompat mencapai sasaran gaya yang benar
•
Perdagangan internasional
Keterampilan:
•
Berdiskusi dalam kelompok
Menentukan iringan musik yang akan digunakan untuk
•
mengiringi rangkaian gerak tari bertema
Menggunakan kompas
•
•
Berlatih melompat
•
Memaparkan pentingnya kegiatan perdagangan
internasional

Buku Guru Kelas V SD/MI

Subtema 3: Cara Menjaga Kerukunan
•
•
•
•

•
•

•
•

Membaca teks bacaan dan menjelaskan
akibat-akibat tidak adanya persatuan
dan kesatuan di masyarakat
Berdiskusi dalam kelompo, dan membuat
ikrar untuk meningkatkan penerapan
persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar
Membaca teks dan diskusi dan menjelaskan
manfaat perdagangan internasional
dalam bidang pengembangan teknologi
Diskusi kelompok dan memaparkan
pentingnya kegiatan perdagangan
internasional dalam bidang pengembangan
teknologi bagi Indonesia .
Membaca teks dan diskusi dan menjelaskan
bentuk, fungsi, dan peran kelembagaan
pendidikan yang ada di masyarakat
Memaparkan hasil diskusi kelompok secara
tertulis, dan membuat artikel sederhana
mengenai manusia Indonesia dan
aktivitasnya yang terkait fungsi dan perannya
di lembaga sosial,ekonomi, dan budaya
Menggali informasi dari bacaan
dan memahami harmoni musik
Mempraktekkan tari dan memperagakan
rangkaian gerak tari bertema berdasarkan
gagasan dan imajinasi iringan musik.

Sikap:
Rasa ingin tahu
•
•
Mandiri
•
Percaya diri
•
Kerja sama
Pengetahuan:
Persatuan dan kesatuan di masyarakat
•
•
Persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar
•
Manfaat perdagangan internasional dalam bidang
pengembangan teknologi
Manusia Indonesia dan aktivitasnya yang terkait fungsi
•
dan perannya di lembaga sosial,ekonomi, dan budaya
Rangkaian gerak tari bertema
•
Keterampilan:
•
Membaca teks bacaan
Berdiskusi dalam kelompok
•
•
Membaca teks dan diskusi
•
Memaparkan hasil diskusi kelompok secara tertulis
•
Mempraktikkan tari dan memperagakan rangkaian
gerak tari bertema

Tema 3 Subtema
3: Pekerjaan
Cara Menjaga 123
Kerukunan
Jenis-jenis
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Pembelajaran 1
Pemetaan Indikator Pembelajaran
Matematika
3.4 Mengenal konsep perbandingan
dan skala
• Menjelaskan pengertian skala
• Memecahkan masalah
sederhana yang melibatkan
skala
4.8 Menggambar denah sederhana
menggunakan skala,
mempertimbangkan jarak
dan waktu dengan berbagai
kemungkinan lintasan, serta
menentukan letak objek
berdasarkan arah mata angin
• Menggambar dan menentukan
arah mata angin.
• Menggambar denah
sederhana dengan skala.

Subtema 3

Cara Menjaga
Kerukunan

Bahasa Indonesia
3.3 Menguraikan isi teks paparan
iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa dengan bantuan
guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Menunjukkan pentingnya
kegiatan ekspor impor.
4.3 Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Menyebutkan pentingnya
kegiatan ekspor impor bagi
Indonesia.
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1

1

Subtema 3:
Cara Menjaga Kerukunan

TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•
•

Dengan mengamati gambar denah, siswa mampu menjelaskan pengertian skala
dengan percaya diri.
Dengan menganalisis gambar denah, siswa mampu memecahkan masalah yang
melibatkan skala dengan mandiri.
Dengan memecahkan masalah sederhana yang melibatkan skala, siswa mampu
menggambar denah sederhana dengan skala tertentu dengan cermat.
Dengan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan pentingnya
kegiatan ekspor dan impor dengan percaya diri.
Dengan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menunjukkan pentingnya
kegiatan ekspor impor dengan percaya diri.

Media/Alat Bantu
Buku, teks bacaan tentang ekspor dan impor, teks bacaan tentang arah mata angin,
konsep perbandingan

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Pembelajaran diawali dengan mengamati gambar
pada teks bacaan pada buku siswa.
• Siswa mengamati gambar tersebut.
• Siswa memberikan pendapatnya tentang kegiatan
yang terjadi pada gambar.
• Siswa mengulang kembali pembelajaran tentang
ekspor dan impor.
• Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan
memberikan pertanyaan-pertanyan pancingan
seperti: Dimana kegiatan tersebut terjadi? Kegiatan
apa yang sedang berlangsung?
• Guru menulis jawaban siswa di papan tulis.
• Siswa diminta untuk pro-aktif dalam diskusi.
• Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan di
buku siswa dengan benar berdasarkan hasil
pengamatannya.
• Guru membimbing siswa agar kegiatan sesuai dengan topik yang sedang dibahas
(Kegiatan Mengamati)
Subtema 3:

Cara Menjaga Kerukunan

Sumber: http://www.infobanknews.com diunduh tanggal 19 November 2013

Perhatikan gambar di atas.

1.
2.
3.
4.
5.
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Menurutmu, gambar apakah itu?
Di manakah kegiatan tersebut biasanya berlangsung?
Apa yang akan dilakukan terhadap benda-benda itu?
Apa manfaat kegiatan tersebut bagi hubungan kerja sama antar
negara-negara di dunia?
Dapatkah dikatakan bahwa kegiatan itu merupakan salah satu
cara menjaga kerukunan antarbangsa di seluruh dunia? Adakah
cara-cara lain?
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Tema 3 Subtema
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang kegiatan eskpor dan
impor.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan
alat inderanya dalam mengamati dan mencari
informasi dari apa yang diamatinya.

Rumah kakek Beni menghadap ke utara. Rumah itu dikelilingi kebun. Di kebun selatan rumah ditanami sayuran. Di kebun barat rumah ditanami tanaman pisang. Di
kebun timur rumah ditanami pohon mangga dan rambutan.
Perhatikan denah rumah kakek Beni berikut. Tuliskan jenis tanaman yang ditanam
di kebun sekeliling rumah Kakek sesuai penjelasan di atas.
Halaman depan rumah
kakek Beni

Ditanami

Ditanami

..........................

..........................

Ditanami
..........................

Langkah-langkah kegiatan:
• Pembelajaran diawali dengan mengamati gambar
pada teks bacaan pada buku siswa
• Siswa diminta untuk mengamati gambar tersebut
• Siswa melengkapi gambar denah berdasarkan
informasi dari bacaan singkat yang diberikan
• Siswa mengamati gambar denah rumah dan
menyebutkan informasi-informasi yang ia dapatkan dari denah
• Kegiatan ini bisa diperdalam dengan meminta siswa menyebutkan benda-benda
yang mereka temukan sesuai dengan arah mata angin yang disebutkan (Kegiatan
Mengamati)
Ayo Bacalah

Untuk memudahkan menentukan arah, kita mengenal empat arah mata angin
utama, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Jika kamu berdiri menghadap ke utara
dan merentangkan kedua tanganmu ke samping, arah di belakangmu adalah selatan.
Tangan kananmu menunjuk arah timur. Sebaliknya, tangan kirimu menunjuk arah
barat.
Selanjutnya, ada tambahan empat arah mata angin sebagai berikut.
• Di antara arah utara dan timur adalah arah timur laut.
• Di antara arah timur dan selatan adalah arah tenggara.
• Di antara arah selatan dan barat adalah barat daya.

Tema 3 Subtema 3: Cara Menjaga Kerukunan
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang denah rumah
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.

• Di antara arah barat dan utara adalah barat laut.
Dalam gambar denah suatu tempat (lokasi), biasanya arah utara digambarkan
menunjuk ke bagian atas.

Ayo Menulis

Berdasarkan uraian dalam bacaan di halaman 83, lengkapilah gambar arah mata
angin berikut.
Utara

...............

...............

...............

...............

...............

...............
...............

Hari itu Beni akan ke rumah Kakek. Ibu meminta Beni pergi ke rumah Bu Dina
mengambil pesanan kue untuk dibawa ke rumah Kakek. Beni belum mengetahui
letak rumah Bu Dina. Oleh karena itu, Ibu membekali Beni dengan denah sederhana.
Inilah denah letak rumah Bu Dina dari rumah Beni.
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•

Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Bacalah)
• Siswa diminta untuk membaca teks bacaan di
buku siswa secara mandiri.
• Siswa dibimbing untuk memperhatikan gambar
dan informasi-informasi penting tentang arah
mata angin yang mereka dapatkan dari teks
bacaan secara cermat dan teliti.
• Siswa dibimbing untuk memahami kosakata yang
tidak diketahui.
• Siswa melengkapi gambar arah mata ngin
berdasarkan informasi yang mereka dapatkan
dalam bacan.
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Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang topik yang akan dibahas yaitu
arah mata angin
Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
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•
•
•

Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari
informasi dari bacaan
Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas
Gunakan rubrik “Membaca Arah Mata Angin” untuk
mengukur ketercapaian kompetensi.

• Di antara arah barat dan utara adalah barat laut.
Dalam gambar denah suatu tempat (lokasi), biasanya arah utara digambarkan
menunjuk ke bagian atas.

Ayo Menulis

Berdasarkan uraian dalam bacaan di halaman 83, lengkapilah gambar arah mata
angin berikut.
Utara

...............

...............

...............

Langkah-langkah kegiatan:
• Siswa mengamati denngan cermat gambar denah
letak rumah Beni dan letak rumah Bu Dina
• Siswa menggunakan pemahamannya tentang arah
mata angin untuk membaca gambar denah yang
disediakan di buku siswa.
• Siswa mengukur pemhamannya dalam membaca
denah dengan menjawab dan menjelaskan
pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku siswa
(Kegiatan Mencoba)

...............

...............

...............
...............

Hari itu Beni akan ke rumah Kakek. Ibu meminta Beni pergi ke rumah Bu Dina
mengambil pesanan kue untuk dibawa ke rumah Kakek. Beni belum mengetahui
letak rumah Bu Dina. Oleh karena itu, Ibu membekali Beni dengan denah sederhana.
Inilah denah letak rumah Bu Dina dari rumah Beni.
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang denah dan arah mata angin
• Sikap teliti dan cermat dalam melakukan pengamatan
Langkah-langkah kegiatan:
•

Kegiatan dilanjutkan dengan mendiskusikan
denah yang sedang diamati
• Siswa diminta mengulang kembali pembelajaran
tentang konsep perbandingan
• Siswa diminta mengulang kembali cara
menghitung menggunakan skala perbandingan
• Guru membimbing siswa dalam memahami
kembali konsep perbandingan.
• Guru memberi pertanyaan arahan, Misalnya:
apakah yang dimaksud dengan skala? Kapan
kamu menggunakan skala?
• Siswa mengukur jarak-jarak tertentu pada denah,
sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada tabel
di buku siswa.
• Siswa dengan teliti menghitung jarak
sesungguhnya dengan menggunakan skala yang
diberikan pada tabel di buku siswa.
Guru dapat berkeliling kelas untuk memastikan siswa dapat menghitung jarak
sebenarnya dengan menggunakan skala dengan benar
Guru dapat berkeliling kelas untuk membantu siswa yang memerlukan pemahaman
tentang cara menghitung jarak sebenarnya berdasarkan skalayang diberikan.
Ayo Amati

Perhatikan gambar denah rumah Beni ke rumah Bu Dina.

1. Tuliskan arah perjalanan Beni dari rumahnya menuju rumah Bu Dina. Lengkapi
dengan arah berdasarkan mata angin. Tuliskan dalam kotak berikut.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

Ukurlah jarak antara dua tempat seperti tertulis dalam tabel. Lalu, hitunglah
ukuran sesungguhnya untuk setiap skala yang diberikan.
Jarak Sesunguhnya

No

Tempat

1

Rumah Beni–
taman kolam

2

Taman kolam–
toko buku

3

Toko buku–
Restoran Enak

4

Restoran
Enak–rumah
Bu Dina

5

Rumah Benirumah Bu Dina

Jarak pada
Denah

Skala

Skala

Skala

1 : 1.000

1 : 1.300

1 : 2.000
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang menggunakan skala dalam menghitung jarak sebenarnya.
Tema 3 Subtema
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•
•

Sikap teliti dan cermat saat menghitung.
Sikap rasa ingin tahu, mandiri dan percaya diri yang timbul di sepanjang kegiatan.

Langkah-langkah kegiatan: (Ayo Cari Tahu)
• Siswa diminta untuk membaca teks bacaan di
buku siswa secara mandiri.
• Guru memberikan penjelasan tentang pentingnya
kegiatan ekspor dan impor barang.
• Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan
memberikan pertanyaan-pertanyan pancingan
seperti: Apa arti ekspor dan impor? Mengapa suatu
negara melakukan kegiatan ekspor dan impor?
• Siswa dibimbing dalam mencari informasiinformasi penting yang mereka dapatkan dari
teks bacaan secara cermat dan teliti.
• Siswa diminta untuk menggali informasi tentang
manfaat ekspor dan impor dalam suatu negara.
• Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan
(Kegiatan Mengasosiasikan)

Beni telah tiba di rumah Bu Dina. Bu Dina memang seorang pengusaha roti dan
kue. Beberapa peralatan yang digunakan Bu Dina diimpor dari luar negeri karena
tidak diproduksi di dalam negeri. Dengan peralatan itu usaha Bu Dina dapat berjalan lancar.

Ayo Cari Tahu

Kegiatan ekspor impor menjadi kegiatan yang umum dilakukan saat ini di antara
negara-negara di seluruh dunia. Carilah informasi pentingnya kegiatan ekspor impor bagi Indonesia. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dalam kotak berikut.
Bandingkan hasilnya dengan informasi yang diperoleh teman-temanmu. Saling
lengkapilah hasil yang kalian peroleh!
Pentingnya kegiatan ekspor impor bagi Indonesia: ________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ayo Renungkan

Apa yang telah aku pelajari hari ini?
Mengapa kegiatan ekspor impor penting bagi negara-negara di dunia?

Kerja Sama dengan Orang Tua
Gambarlah denah yang menunjukkan lokasi dari rumahmu ke sekolah. Perhatikan
arah mata angin dan skala yang digunakan. Perkirakan jarak dalam kilometer (km).
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang cara membuat surat perjanjian.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Gunakan Rubrik “Essay” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-langkah kegiatan:
• Siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil membuat denah secara
mandiri dan percaya diri.
• Siswa diberi umpan balik yang konstruktif baik tentang hasil karyanya maupun
keterampilan komunikasinya (KEGIATAN MENGKOMUNIKASIKAN)
Hasil yang diharapkan:
• Siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunkasi, bangga, dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
Gunakan Rubrik “Presentasi” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.
128
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REMEDIAL
Latihan 1
Sebutkan hubungan kerja sama antarnegara yang kamu ketahui!
Latihan 2
Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekspor?
Latihan 3
Apakan nama arah mata angin yang berada di antara utara dan timur!
a. Tenggara		
b. Barat daya
c. Timur laut		
d. Selatan
Latihan 4
Sebutkan benda-benda ekspor yang kamu ketahui!
Latihan 5
Sebutkan benda-benda impor yang kamu ketahui!

PENGAYAAN
Latihan 1
Menurutmu apakah sebuah negara peru mengadakan hubungan kerja sama dengan
negara lainnya? Mengapa?
Latihan 3
Mengapa kamu perlu mempelajari arah mata angin?
Latihan 4
Buatlah denah kelasmu! Dimana letak papan tulis? Dimana letak meja guru? Dimana
letak mejamu?
Latihan 5
Carilah informasi tentang hasil bumi Indonesia yang diekspor ke luar negri! Apa sajakah
itu?

Interaksi Orang Tua
Gambarlah denah yang menunjukkan lokasi dari rumahmu ke sekolah. Perhatikan arah
mata angin dan skala yang digunakan. Perkirakan jarak dalam km
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PENILAIAN
Rubrik Essay
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi
• Keterampilan siswa dalam menguraikan jawaban
• Sikap kemandirian dan kedisiplinan siswa dalam mengatur waktu

Kriteria

Pengetahuan

Kemandirian
& Manajemen
Waktu
(attitude)

Keterampilan
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Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh
Bimbingan

4

3

2

1

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
semua
jawaban essay

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
hampir semua
jawaban essay

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
beberapa
jawaban essay

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi hanya
jawaban essay

Siswa mampu
memberikan
alasan yang
tepat pada
semua
jawaban

Siswa mampu
memberikan
alasan yang
tepat hampir
disemua
jawaban

Siswa mampu
memberikan
alasan yang
tepat pada
beberapa
jawaban

Siswa mampu
memberikan
alasan pada
beberapa
jawaban
namun kurang
tepat

Sangat
mandiri
mengerjakan
tugas bahkan
selesai
sebelum
waktunya.

Mandiri
mengerjakan
tugas l dan
selesai tepat
waktu

Masih perlu
diingatkan
sesekali untuk
menyelesaikan
tugas

Tidak
menyelesaikan
tugas tepat
pada waktunya

Siswa mampu
memberikan
contoh –
contoh yang
relevan
pada semua
jawaban

Siswa mampu
memberikan
contoh contoh yang
relevan pada
hampir semua
jawaban

Siswa mampu
memberikan
contoh contoh yang
relevan pada
beberapa
jawaban

Siswa mampu
memberikan
contoh - contoh
pada beberapa
jawaban
namun kurang
relevan
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Rubrik Membembuat Denah
Kompetensi yang dinilai :
• Pengetahuan siswa tentang denah dan manfaatnya
• Keterampilan siswa dalam menggambar denah
• Kemandirian siswa dan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Ketepatan isi:
Gambar dan
tulisan pada
denah sesuai

Keseluruhan
gambar dan
kalimat dalam
denah sesuai
dengan topik
dan tujuan
pembuatan
denah. Serta
mencantumkan
arah mata angin
dengan tepat

Sebagian besar
gambar dan
kalimat dalam
denah sesuai
dengan topik
dan tujuan
pembuatan
denah .Serta
mencantumkan
arah mata angin
dengan tepat

Hanya sebagian
dari gambar
dan kalimat
dalam denah
sesuai dengan
topik dan tujuan
pembuatan
denah.
Mencantumkan
arah mata
angin tetapi
tidak tepat

Keseluruhan
gambar dan
kalimat dalam
denah masih
nelum sesuai
dengan topik
dan tujuan
pembuatan
denah. Tidak
mencantumkan
arah mata angin

SIkap:
Denah
dibuat secara
dengan secara
mandiri
dan benar
serta penuh
tanggung
jawab atas
pemenuhan
tugas

Denah dibuat
secara secara
mandiri , baik
dan benar serta
penuh tanggung
jawab atas
pemenuhan
tugas yang
diberikan

Denah dibuat
sebagian besar
dengan mandiri
baik dan benar
serta penuh
tanggung jawab
atas pemenuhan
tugas yang
diberikan

Denah dibuat
sebagian
besar dengan
bantuan baik
dan benar serta
masih perlu
pengawasan
dalam
pemenuhan
tugas yang
diberikan

Masih
memerlukan
bimbingan daam
maembuat
denah

Aspek
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Pembelajaran 2
Pemetaan Indikator Pembelajaran
PJOK
3.3

4.3

SBdP

Memahami konsep variasi
dan kombinasi pola gerak
dasar dalam atletik nomor
lompat, dan lempar melalui
permainan/olahraga yang
dimodifikasi dan atau olahraga
tradisional.
• Menjelaskan cara melompat
mencapai sasaran dengan
gaya yang benar.
Mempraktikkan variasi
dan kombinasi pola gerak
dasar dalam atletik nomor
lompat, dan lempar melalui
permainan/olahraga yang
dimodifikasi dan atau olahraga
tradisional.
• Lompat mencapai sasaran
dengan gaya yang benar.

•
3.2 Mengenal harmoni musik dan
lagu daerah.
• Memahami harmoni musik
4.10 Merangkaikan gerak tari bertema
berdasarkan gagasan dan
imajinasi dengan iringan musik
• Merangkaikan gerak tari
bertema berdasarkan gagasan
dan imajinasi menjadi tarian
pendek.

Subtema 3

Cara Menjaga
Kerukunan

2
Bahasa Indonesia
IPA
3.4 Mengenal rangkaian listrik
sederhana dan sifat magnet
serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari
• Mencari contoh alat rumah
tangga yang memanfaatkan
perubahan energi listrik
4.4 Membuat kompas sederhana
untuk mendeteksi medan
magnet bumi
• Merancang cara membuat
kompas sederhana
• Membuat kompas sederhana
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3.3 Menguraikan isi teks paparan
iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa dengan bantuan
guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Menjelaskan manfaat
perdagangan internasional
dalam bidang ekonomi
4.3 Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
• Memaparkan pentingnya
kegiatan perdagangan
internasional bagi
perekonomian Indonesia.

2

Subtema 3:
Cara Menjaga Kerukunan

TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•

•
•
•
•
•

Dengan mengamati langkah-langkah bermain lompat katak, siswa mampu menjelaskan
cara melompat mencapai sasaran dengan gaya yang benar dengan percaya diri.
Dengan bermain lompat katak, siswa mampu melompat mencapai sasaran dengan
gaya yang benar dengan mandiri.
Dengan melakukan pengamatan terhadap alat-alat listrik yang digunakan sehari-hari
di rumah, siswa mampu memberikan contoh alat rumah tangga yang memanfaatkan
perubahan energi listrik dengan cermat.
Dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa menjelaskan manfaat perdagangan
internasional dalam bidang ekonomi dengan percaya diri.
Dengan menyajikan hasil diskusi kelompoknya, siswa memaparkan pentingnya
perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia dengan percaya diri.
Dengan melakukan percobaan sederhana, siswa mampu merancang cara membuat
kompas sederhana dengan cermat.
Dengan melakukan percobaan sederhana, siswa mampu membuat kompas sederhana
dengan mandiri.
Dengan menari, siswa merangkai gerak tari bertema berdasarkan gagasan dan
imajinasi dengan percaya diri.

Media/Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang perdagangan internasional, teks bacaan tentang kompas,
Lagu dan tarian daerah

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Beni bersama Ayah dan Ibu akan berkunjung ke rumah Kakek. Beni senang akan
bertemu Kakek dan Nenek. Inilah salah satu cara menjaga kerukunan dalam keluarga, misalnya dengan saling mengunjungi. Kadang-kadang Kakek dan Nenek
berkunjung ke rumah Beni. Namun, lebih sering Beni bersama Ayah dan Ibu yang
berkunjung ke rumah Kakek dan Nenek.
Sambil menunggu Ibu bersiap-siap, Beni duduk di teras. Beni melihat seekor katak
melompat-lompat. Beni jadi ingin menirukan gerakan katak itu. Beni lalu melompat-lompat di halaman. Beni melompat dengan menolakkan kedua kaki, lalu mendarat dengan kedua kaki juga.

Ayo Lakukan
Lakukan permainan lomba lompat katak. Caranya sebagai berikut.
Siapkan lintasan sebanyak pemain. Buatlah bulatan-bulatan besar di tanah.
Perhatikan contoh lintasan berikut untuk tiga pemain.

FINISH

1.

START

Langkah-Langkah Kegiatan: (Pembukaan)
• Pembelajaran diawali dengan mengamati gambar
pada buku siswa.
• Siswa diminta untuk mengamati gambar yang
terdapat pada buku siswa.
• Siswa diminta untuk menjelaskan kegiatan yang
terdapat pada gambar yang sedang diamati.
• Guru menstimulus pengetahuan siswa dengan
memberikan pertanyaan-pertanyan pancingan
seperti: Apakah kamu suka melompoat? Sebutkan
olah raga yang menggunakan teknik melompat
yang kamu ketahui!
• Siswa diminta pedapatnya tentang gambar yang
diamati.
• Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan.
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang cara melompat.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan: (kolaborasi dengan guru PJOK)
• Mulai kegiatan PJOK dengan kegiatan variasi pemanasan, dan sosialisasikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
• Siswa diarahkan untuk kegiatan selanjutnya.
• Siswa diminta untuk melakukan lompatan yang meniru lompatan katak.
• Siswa diminta untuk melompat pada sasaran yang sudah disiapkan.
• Siswa diminta untuk mengikuti instruksi guru.
• Guru memeragakan gerakan melompat katak.
• Siswa diminta untuk mengikuti instruksi guru.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang gerakan melompat.
• Sikap kerja sama, tertib, dan percaya diri siswa di sepanjang kegiatan.
• Keterampilan siswa dalam melompat mencapai sasaran.
• Gunakan rubrik atau  “Melakukan Gerakan Lompat Katak” untuk mengukur pencapaian
kompetensi siswa.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca teks bacaan pada buku siswa
dengan cermat.
• Siswa diminta untuk mengamati gambar. (Beni
berdiri di depan kipas angin)
• Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan
memberikan pertanyaan-pertanyan pancingan
seperti Sebutkan alat-alat yang kamu lihat apda
gambar? Bagaiamana alat tersebut bisa bekerja?
• Guru menulis jawaban siswadi papan tulis.
• Siswa diminta menyebutkan alat-alat rumah
tangga lainnya yang memanfaatkan tenaga listrik.
(Kegiatan Mengamati)

2.

Mulailah berlomba. Setiap pemain melompat ke dalam setiap bulatan sampai
garis finish. Pemain tidak boleh menginjak garis tepi lingkaran. Pemain yang
melakukannya tidak sah dan keluar dari lomba.
Pemain yang paling cepat sampai di garis finish menjadi pemenang.

3.

Setelah
melompat-lompat,
Beni
merasa
kepanasan. Beni masuk ke dalam rumah
dan menyalakan kipas angin. Tetapi, Ibu
mengingatkan Beni untuk tidak berdiri di depan
kipas angin yang berputar. Tindakan itu kurang
baik bagi kesehatan. Kata Ibu, lebih baik Beni
mengeringkan keringat secara alami, misalnya
duduk santai di bawah pohon rindang.
Kipas angin berputar karena baling-balingnya
digerakkan oleh tenaga listrik. Banyak peralatan
rumah tangga memanfaatkan energi listrik
selain kipas angin. Pada peralatan rumah
tangga itu, energi listrik diubah menjadi energi
lain. Sebagai contoh pada kipas angin energi
listrik diubah menjadi energi gerak.

Ayo Cari Tahu

Energi listrik dapat diubah menjadi berbagai energi. Lengkapi tabel berikut dengan
menulliskan peralatan rumah tangga berdasarkan perubahan energi listrik yang
terjadi.
No

88

Perubahan Energi Listrik

Nama Peralatan Rumah Tangga

1

Energi listrik menjadi energi gerak Kipas angin

2

Energi listrik menjadi energi panas

3

Energi listrik menjadi energi bunyi

4

Energi listrik menjadi cahaya

5

Energi listrik menjadi gambar

Buku Siswa SD/MI Kelas V

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang peralatan listrik dan
kegunaannya.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat
• Kerja sama dalam kelompok.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Kegiatan dilanjutkan dengan mendiskusikan peralatan yang menggunakan sumber
listrik.
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•
•
•

Siswa berdiskusi tentang perubahan energi listik menjadi energi-energi lain yang
bermacam-macam (kaitkan diskusi ini dengan pengalaman siswa sehari-hari)
Siswa diminta untuk mengidentifikasi alat-alat rumah tangga yang memanfaatkan
energi listrik dan menjelaskan kegunaan peralatan tersebut pada aktivitas sehari-hari.
Siswa diminta mengisi tabel pada buku siswa dengan menulis nama peralatan rumah
tangga yang mengubah energi listrik menjaadi energi tertentu.
(Kegiatan Menanya)

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat energi listrik dan perubahannya.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Kecermatan dalam menjawab pertanyaan.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Berdiskusi)
• Siswa berdiskusi dalam kelompok mengenai
manfaat perdagangan internasional dalam bidang
ekonomi.
• Siswa bersama kelompok mengindentifikasi
manfaat perdagangan internasional tersebut
khusunya bagi Indonesia.
• Setiap kelompok diminta untuk menuliskan hasil
diskusinya di dalam kotak yang disediakan di buku
siswa atau di kertas lain.
• Setiap kelompok diberi kesempatan untuk
membandingkan hasil diskusi kelompoknya dengan
kelompok lainnya.
• Siswa bersama kelompok kerjanya melengkapi
jawabannya dengan menggunakan informasiinformasi tambahan yang didapatkan dari
kelompok lain.

Beberapa peralatan yang menggunakan listrik harus diimpor dari luar negeri,
misalnya mesin-mesin berat untuk industri. Kegiatan impor ini merupakan
perdagangan internasional dan melibatkan bangsa-bangsa di dunia. Ada berbagai
manfaat perdagangan internasional, di antaranya dalam bidang ekonomi.

Ayo Diskusikan
Diskusikan dengan kelompokmu mengenai manfaat perdagangan internasional
dalam bidang ekonomi, khususnya bagi Indonesia. Tuliskan hasil diskusi kalian
dalam kotak berikut, lalu bandingkan dengan hasil diskusi kelompok-kelompok
lain. Saling lengkapilah hasil diskusi kalian!
Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia: __________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Selain kepanasan, Beni juga merasa haus. Beni membuka lemari es, lalu mengambil air dingin. Saat menutup kembali lemari es itu, tanpa sengaja tangan Beni menyenggol hiasan magnet yang biasanya ditempelkan pada pintu lemari es.

Magnet sangat berguna dalam kehidupan, misalnya
digunakan pada hiasan pintu lemari es. Ada lagi
kegunaan lain magnet yang sangat berguna bagi
manusia, yaitu untuk membuat kompas. Kompas
adalah sebuah alat yang mampu menunjukkan arah.
Mari kita membuat kompas sederhana.

Ayo Lakukan

Lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu.
Sediakan bahan-bahan sebagai berikut.
1. Sebuah jarum jahit
2. Sebuah magnet batang

Tema 3 Subtema 3: Cara Menjaga Kerukunan
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian
Inodnesia
• Sikap teliti dan cermat dalam melakukan pengamatan
• Keterampilan dalam berdiskusi dan bertukar pendapat.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Lakukan)
• Siswa diminta untuk membaca teks bacaan di buku siswa secara mandiri.
• Siswa dibimbing untuk memperhatikan gambar dan informasi-informasi penting yang
mereka dapatkan dari teks bacaan secara cermat dan teliti.
• Siswa diminta untuk melakukan percobaan membuat kompas sederhana Siswa dibagi
kedala kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa. Siswa diminta untuk menyediakan
bahan-bahan percobaan: Sebuah jarum jahit, sebuah magnet batang, selembar kertas
mika berbentuk persegi ukuran 5cm x 5cm, sebuah piring plastik, air secukupnya.
• Siswa membaca langkah-langkah percobaan.
Tema 3 Subtema
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•
•

Siswa melakukan percobaan dengan mengikuti instruksi yang diberikan.
Guru dapat berkeliling untuk memastikan siswa melakkan percobaan sesuai dengan
instruksi (Kegiatan Mencoba)

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang magnet dan manfaatnya.
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Keterampilan siswa dalam membuat kompas sederhana.
• Sikap mandiri yang terbentuk ketika menyelesaikan tugas.
• Sikap ingin tahu dalam mencari informasi.
• Gunakan rubrik “Tabel Membuat Magnet Sederhana” untuk mengukur ketercapaian
kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
Siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil “Membuat Kompas Sederhana“
secara mandiri dan percaya diri
Siswa diberi umpan balik yang konstruktif baik tentang hasil karyanya maupun keterampilan
komunikasinya (Kegiatan Mengkomunikasikan)
Hasil yang diharapkan:
• Siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunkasi, bangga dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
Gunakan Rubrik “Presentasi” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengamati gambar yang disajikan pada
buku siswa.
• Siswa mencermati gerakan-gerakan pada tari
Dut Bidut.
• Siswa berlatih untuk menirukan rangkaian gerakan
ersebut menjadi sebuah tarian sederhana.
• Siswa menggunakan imajinasi dan kreasinya
dalam menambah rangkaian gerakan pada tari.
Hasil yang Diharapkan:
• Keterampilan siswa dalam menggunakan
imajinasinya dalam menari.
• Sikap percaya diri siswa ketika menyajikan tarian
hasil kreasinya.
• Kreatifitas siswa dalam merangkai gerakan tarian.

3. Selembar kertas mika berbentuk persegi ukuran 5 cm x 5 cm
4. Sebuah piring plastik
5. Air secukupnya
2. Lalu, lakukan langkah-langkah berikut.
1. Gosok jarum dengan magnet. Gosoklah searah minimal selama 3 menit,
jarum akan berubah menjadi magnet.
2. Tusukkan jarum pada plastik mika.
3. Tuangkan air ke dalam piring.
4. Letakkan hati-hati jarum dan mika pada permukaan air dalam piring.
5. Apa yang terjadi dengan jarum tersebut?
6. Cobalah memutar-mutar piring dan perhatikan arah penunjukan jarum.
Jika arah penunjukan kompas selalu menunjuk arah yang sama, kamu telah
mempunyai sebuah kompas sederhana.

Ternyata Ibu sudah selesai bersiap-siap. Beni merasa senang mereka akan segera
berangkat ke rumah Nenek. Beni membayangkan kegembiraannya, lalu menarinari. Beni menari-nari seperti gerakan seorang badut. Inilah rangkaian gerak yang
dilakukan Beni.

Sumber: BSE, Seni Budaya dan Keterampilan, 2009
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Melakukan Refleksi
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
136
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•
•

dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Sebutkan perubahan energi yang terjadi pada kipas angin yang menyala!
Latihan 2
Sebutkan peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan energi listrik menjadi
energi bunyi!
a. KIpas angin
b. Kompor listrik		
c.Lampu belajar		
d. Radio
Latihan 3
Sebutkan kerja sama antarnegara yang kamu ketahui!
Latihan 4
Apakah yang dimaksud dengan kerja sama?
Latihan 5
Apakah kerja sama termasuk perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan?

PENGAYAAN
Latihan 1
Apakah keuntungan kerja sama perdagangan bagi perekonomian Indonesia?
Latihan 2
Apakahyang dimaksud dengan kompas?
Latihan 3
Apa kegunaan kompas?
Latihan 4
Apa yang kamu lakukan saat kamu merasa gembira?
a. Menangis		
b. Menari
c. Mengepel		
d.Tidur
Latihan 5
Apakah yang kemu ketahui tentang kegiatan impor?

Interaksi Orang Tua

Buatlah kompas sederhana bersama ayah atau ibumu
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PENILAIAN
Rubrik Presentasi
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi yang disampaikan
• Keterampilan siswa dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik
ketika presentasi
• Sikap kesungguhan siswa dalam melakukan presentasi
Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4
Presentasi
disampaikan
dengan
menggunakan tata
bahasa Indonesia
yang baik dan baku

3
Terdapat satu atau
dua kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

2
Terdapat tiga
atau empat
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

1
Terdapat lebih dari
empat kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Sikap

Seluruh
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat
bermainmain namun
masih mau
memperlihatkan
kerja keras
mereka
sekalipun dalam
pengawasan
guru

Siswa terus
bermain-main
sekalipun sudah
berulang kali
diperingatkan oleh
guru

Keterampilan
berbicara

Pengucapan dialog
secara keseluruhan
jelas, tidak
menggumam, dan
dapat dimengerti

Pengucapan
dialog di beberapa
bagian jelas dan
dapat dimengerti

Pengucapan
dialog tidak
begitu jelas
tapi masih
bisa ditangkap
maksudnya oleh
pendengar

Pengucapan dialog
secara keseluruhan
betul-betul tidak
jelas, menggumam,
dan tidak dapat
dimengerti

Aspek
Tata bahasa
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Rubrik Essay
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang topik materi
• Keterampilan siswa dalam menguraikan jawaban
• Sikap kemandirian dan tanggung jawab

Kriteria

Pengetahuan

Kemandirian
& Manajemen
Waktu
(attitude)

Keterampilan

Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh Bimbingan

4

3

2

1

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
semua jawaban
essay

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
hampir semua
jawaban essay

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
beberapa
jawaban essay

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi hanya
jawaban essay

Siswa mampu
memberikan
alasan yang
tepat pada
semua jawaban

Siswa mampu
memberikan
alasan yang
tepat hampir
disemua
jawaban

Siswa mampu
memberikan
alasan yang
tepat pada
beberapa
jawaban

Siswa mampu
memberikan
alasan pada
beberapa
jawaban namun
kurang tepat

Sangat mandiri
mengerjakan
tugas bahkan
selesai sebelum
waktunya.

Mandiri
mengerjakan
tugas l dan
selesai tepat
waktu

Masih perlu
diingatkan
sesekali untuk
menyelesaikan
tugas

Tidak
menyelesaikan
tugas tepat pada
waktunya

Siswa mampu
memberikan
contoh – contoh
yang relevan
pada semua
jawaban

Siswa mampu
memberikan
contoh - contoh
yang relevan
pada hampir
semua jawaban

Siswa mampu
memberikan
contoh - contoh
yang relevan
pada beberapa
jawaban

Siswa mampu
memberikan
contoh - contoh
pada beberapa
jawaban namun
kurang relevan
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Rubrik Percobaan Membuat Kompas Sederhana
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang cara membuat kompas sederhana
• Keterampilan siswa dalam merangkai kompas sederhana
• Sikap kemandirian dan kedisiplinan siswa dalam melakukan percobaan
Kriteria
Persiapan alat
dan bahan

Baik Sekali
4
Sangat lengkap

Baik
3

Cukup

Perlu Bimbingan

Lengkap

2
Cukup lengkap

1
Beberapa bahan
tidak ada

Merangkai alat
percobaan cara
membuat kompas
sederhana

Rangkaian tepat
sesuai petunjuk,
waktu merangkai
singkat

Rangkaian tepat,
waktu merangkai
lebih lama

Rangkaian tepat,
waktu merangkai
cukup lama

Rangkaian
kurang tepat

Keterampilan
melakukan dan
mengamati
percobaan

Menggunakan
peralatan sesuai
fungsi, tidak
merusak alat,
hasil percobaan
benar

Menggunakan
peralatan sesuai
fungsi, tidak
merusak alat,
hasil percobaan
kurang benar

Menggunakan
peralatan sesuai
fungsi, alat ada
yang rusak

Menggunakan
peralatan
semaunya

Keterampilan

Sangat terampil
dalam membuat
kompas
sederhana

Terampil dalam
membuat kompas
sederhana

Cukup terampil
dalam membuat
kompas
sederhana

Kurang terampil
dalam membuat
kompas
sederhana
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Pembelajaran 3
Pemetaan Indikator Pembelajaran
Bahasa Indonesia
3.3

Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
3.3.11 Menjelaskan manfaat perdagangan
internasional dalam bidang politik
4.3
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku
4.3.11 Memaparkan pentingnya kegiatan
perdagangan internasional dalam
bidang politik bagi Indonesia

Subtema 3

Cara Menjaga
Kerukunan

3
Matematika
3.4
3.4.5
3.4.7
4.8

4.8.2
4.8.3

Mengenal konsep perbandingan dan
skala
Menjelaskan pengertian skala
Memecahkan masalah sederhana
yang melibatkan skala
Menggambar denah sederhana
menggunakan skala,
mempertimbangkan jarak
dan waktu dengan berbagai
kemungkinan lintasan, serta
menentukan letak objek
berdasarkan arah mata angin
Menentukan letak benda atau
tempat dari denah atau peta yang
diberikan
Menggambar denah sederhana
dengan skala

PPKn
3.4
3.4.7
4.4
4.4.7

Memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah,
sekolah, dan masyarakat
Menjelaskan akibat-akibat
tidak adanya persatuan
dan kesatuan di rumah
Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah,
sekolah, dan masyarakat
Membuat ikrar untuk
meningkatkan penerapan
persatuan dan kesatuan di rumah
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Subtema 3:
Cara Menjaga Kerukunan

3
TUUAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•
•
•
•

Dengan mengamati gambar denah, siswa menentukan letak benda atau tempat
tertentu.
Dengan mengamati denah, siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan letak
benda atau tempat tertentu.
Dengan menggunakan gambar denah dan skala yang ditentukan siswa menentukan
jarak sebenarnya.
Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan akibat-akibat tidak adanya persatuan
dan kesatuan.
Dengan menjelaskan akibat-akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di rumah,
siswa mampu membuat ikrar untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.
Dengan berdiskusi dalam kelompok siswa dapat menjelaskan manfaat perdagangan
internasional dalam bidang politik.
Dengan menjelaskan manfaat perdagangan internasional, siswa mampu memaparkan
pentingnya kegiatan internasional dalam bidang politik bagi Indonesia.

Media/ Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang perdagangan internasional, konsep perbandingan

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Pembelajaran diawali dengan mengamati gambar
pada buku siswa.
• Siswa diminta untuk mengamati gambar yang
terdapat pada buku siswa.
• Siswa diminta memberikan pendapatnya tentang
gambar tersebut.
• Siswa mengingat kembali tentang denah rumah,
mengapa denah dibuat, untuk apa denah digunakan,
bagaimana menggunakan denah.
• Guru memberikan pertanyaan arahan seperti:
Bagaimana cara mencapai rumah Beni dari Kantor
Pos? Dimana letak SMPN 5?
• Siswa diminta untuk pro-aktif dalam diskusi.
• Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan
di buku siswa dengan benar berdasarkan hasil
pengamatannya.
• Guru membimbing siswa agar kegiatan sesuai dengan topik yang sedang dibahas
(Kegiatan Mengamati)
Beni, Ayah, dan Ibu naik kendaraan menuju rumah Kakek. Keluar dari rumah, mereka harus melewati tengah kota menuju ke luar kota. Inilah denah jalan yang mereka
lalui.

Ayo Lakukan

Perhatikan denah di atas.
1.
Bagaimana rute perjalanan Beni seperti ditunjukkan oleh arah panah? Jelaskan dengan menyebutkan arah mata angin yang sesuai!
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang cara menentukan letak suatu tempat.
• Keterampilan siswa dalam mengamati gambar.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Setelah siswa selesai mendiskusikan tentang
denah, siswa diarahkan kegiatan selanjutnya.
• Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatannya.
• Guru menjelaskan untuk mencapai suatu tempat
dapat menggunakan beberapa alternatif.
• Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dengan
benar.
• Guru membimbing siswa dalam menentukan letak
suatu tempat.
• Guru membimbing siswa yang memerlukan
pemahaman.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman dan keterampilan siswa dalam
membaca denah.
• Sikap mandiri saat mengerjakan tugas.
• Sikap teliti dalam menentukan letak suatu tempat.

2.

Apabila dilihat dari Taman Kota, di sebelah manakah Restoran Enak?

3.

Bangunan apa saja yang terletak di sebelah utara Jalan Pemuda?

4.

Di arah manakah letak toko elektronik Cahaya dari rumah Beni?

5.

Bangunan apa yang terletak di sebelah selatan Jalan Pemuda?

6.

Jika skala denah tersebut 1 : 50.000, ukurlah jarak tempat-tempat berikut, lalu
hitunglah jarak sebenarnya.
No

Tempat

Jarak pada Denah

1

Rumah Beni – Rumah Sakit

2

Kantor PT Usaha Jaya –
Bundaran

3

Rumah Sakit – Masjid Raya

4

Toko Buku – Kantor Pos

5

Rumah Beni – SMPN 5

Jarak Sesungguhnya
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Kegiatan dilanjutkan dengan mendiskusikan denah yang sedang diamati.
• Siswa diminta mengulang kembali pembelajaran tentang konsep perbandingan.
• Siswa diminta mengulang kembali cara menghitung menggunakan skala perbandingan.
• Guru membimbing siswa dalam memahami kembali konsep perbandingan.
• Guru memberi pertanyaan arahan, seperti Apakah yang dimaksud dengan skala?
Kapan kamu menggunakan skala?
• Siswa diminta untuk berlatih mengerjakan soal pada buku siswa.
• Siswa diminta untuk mengerjakan tugas secara mandiri.
• Siswa diminta untuk teliti dalam menghitung skala.
• Guru dapat berkeliling kelas untuk memastikan siswa dapat menghitung skala dengan
benar.
• Guru dapat berkeliling kelas untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan
tentang cara menghitung skala.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang bagaimana menggunakan skala dalam menghitung jarak
sebenarnya.
• Sikap teliti dan cermat saat menghitung jarak pada denah dan jarak sesungguhnya.
• Sikap mandiri saat menjawab pertanyaan.
• Gunakan rubrik “Menentukan Skala” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Kegiatan dilanjutkan dengan mendiskusikan
perilaku yang mencerminkan persatuan dan
kesatuan.
• Siswa diminta untuk menjelaskan penting nya
perilaku menjaga persatuan dan kesatuan.
• Siswa menjelaskan manfaat dari perilaku tersebut
• Guru memberi pertanyaan arahan, seperti: Apa
akibatnya jika kamu tidak mempunyai perilaku
yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di
rumah?
• Guru dapat membagi siswa kedalam kelompok
yang terdiri dari 3-4 orang siswa.
• Bersama
dengan
kelompoknya,
siswa
mengidentifikasi
akibat-akibat
yangakanterjadiapabilatidakada rasa persatuan dan kesatuan.
• Siswa berdiskusi dan menggunakan keterampilan menanya dalam mencari informasi
tentang akibat-akibat yang akan terjadi apabila tidak ada rasa persatuan dan kesatuan.
(Kegiatan Menanya)
Suasana kota terlihat ramai tetapi damai. Hal itu karena masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan itu harus dimulai dari
keluarga atau di rumah. Apa akibatnya jika tidak ada sikap persatuan dan ke satuan
di rumah? Tuliskan dalam kotak berikut.
Akibat-akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di rumah: ____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan penerapan persatuan
dan kesatuan di rumah? Tuliskan dalam kotak berikut.
Yang akan aku lakukan untuk meningkatkan penerapan persatuan dan
kesatuan di rumah: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Meningkatkan persatuan dan kesatuan merupakan salah satu cara menjaga kerukunan, mulai dari keluarga, masyarakat, negara, hingga antarnegara. Dalam pembelajaran 1 dan 2, kamu telah mengetahui bahwa kerja sama perdagangan internasional sangat penting dan memiliki manfaat dalam bidang ekonomi.
Tahukah kamu, perdagangan internasional juga memiliki manfaat dalam bidang
politik? Perdagangan antarnegara bisa mempererat hubungan politik antarnegara.
Sebaliknya, hubungan politik juga bisa mempererat hubungan dagang.
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Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Pemahaman siswa tentang akibat jika tidak mejaga persatuan dan kesatuan.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa membaca teks bacaan di buku siswa secara mandiri.
• Siswa mengingat kembali pembelajaran tentang perdagangan internasional.
• Guru menjelaskan bahwa perdagangan internasional tidak hanya berpengaruh dalam
bidang ekonomi tetapi juga bidang politik.
• Siswa diminta untuk membuat tulisan essay tentang pengaruh kegiatan perdagangan
internasional dalam bidang politik bagi Indonesia.
• Siswa dibagi kedalam kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa.
• Siswa diminta untuk menggali informasi melalui buku, majalah atau internet.
• Siswa diminta untuk mengikuti instruksi.
• Guru dapat berkeliling untuk memastikan siswa membuat laporan sesuai dengan
instruksi (Kegiatan Mencoba)
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang pengaruh perdagangan dalam bidang politik.
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Kerja sama kelompok.
• Sikap ingin tahu dalam mencari informasi.
• Gunakan rubrik “Essay” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Setelah selesai membuat laporan, siswa diarahkan kegiatan selanjutnya.
• Siswa diminta untuk memahami hubungan antara perdagangan dan politik.
• Siswa diminta mengemukakan pendapatnya tentang hubungan antara perdagangan
dan politik.
• Guru dapat memberikan pertanyaan arahan, seperti: Mengapa politik dapat
mempengaruhi kerja sama perdagangan antarnegara?
• Siswa diminta pendapatnya tentang pengaruh politik bagi perdagangan.
• Siswa melakukan diskusi untuk menambah pemahamannya.
(Kegiatan Mengkomunikasikan)
Hasil yang Diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang hubungan antara politik dan kerja sama perdagangan
• Keterampilan siswa dalam mengeluarkan pendapat.
• Sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan percaya diri yang timbul di sepanjang kegiatan.
Langkah-Langkah Kegiatan:
Siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan Pengaruh kegiatan
perdagangan dalam bidang politik suatu negara secara mandiri dan percaya diri.
Siswa diberi umpan balik yang konstruktif baik tentang hasil karyanya maupun keterampilan.
komunikasinya (Kegiatan Mengkomunikasikan)
Hasil yang diharapkan:
• Siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunkasi, bangga, dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
Gunakan Rubrik “Presentasi” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Sebutkan 5 nama mata angin yang kamu ketahui!
Latihan 2
Apakah nama mata angin yang teletak di antara Timur dan Selatan?
a. Utara		
b. Barat Laut		
c. Tenggara		
d. Timur Laut
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Latihan 3
Skala pada sebuah denah adalah 1 : 50.000. Rumah Edo dan SMPN 5 berjarak 5 km.
Berapakah jarak rumah Edo dan SMPN5 pada denah?
Latihan 4
Sebutkan kegiatan perdagangan yang kamu ketahui!
Latihan 5
Sebutkan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan!

PENGAYAAN
Latihan 1
Gambarlah denah sekolahmu. Tentukan semua ruangan yang terdapat di sekolah, petakan
ruangan-ruangan tersebut di gambar denahmu!
Tentukan skala pada gambar denahmu dan hitungah jarak antarruangan dengan
menggunakan skala tersebut!

Interaksi Orang Tua
Buatlah kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dilakukan seluruh anggota keluarga
untuk dapat meningkatkan penerapan persatuan dan kesatuan di rumah.
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PENILAIAN
Rubrik Presentasi
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi yang disampaikan
• Keterampilan siswa dalam menggunakan Bahasa
Indonesia yang baik ketika presentasi
• Sikap kesungguhan siswa dalam melakukan presentasi
Aspek

Tata bahasa

Sikap

Keterampilan
berbicara

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4
Presentasi
disampaikan
dengan
menggunakan
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

3
Terdapat satu
atau dua
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

2
Terdapat tiga
atau empat
kesalahan dalam
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

1
Terdapat lebih dari
empat kesalahan
dalam tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Seluruh
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat
bermainmain namun
masih mau
memperlihatkan
kerja keras
mereka
sekalipun dalam
pengawasan guru

Siswa terus
bermain-main
sekalipun sudah
berulang kali
diperingatkan
oleh guru.

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
jelas, tidak
menggumam
dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog di
beberapa bagian
jelas dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog tidak
begitu jelas
tapi masih
bisa ditangkap
maksudnya oleh
pendengar

Pengucapan dialog
secara keseluruhan
betul-betul tidak
jelas, menggumam
dan tidak dapat
dimengerti
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Rubrik Essay
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang topik materi
• Keterampilan siswa dalam menguraikan jawaban
• Sikap kemandirian dan tanggung jawab

Kriteria

Pengetahuan

Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh
Bimbingan

4

3

2

1

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
semua
jawaban essay

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
hampir
semua
jawaban
essay
Siswa
mampu
memberikan
alasan yang
tepat hampir
disemua
jawaban

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
beberapa
jawaban essay

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi hanya
jawaban essay

Siswa mampu
memberikan
alasan yang
tepat pada
beberapa
jawaban

Siswa mampu
memberikan
alasan pada
beberapa
jawaban
namun kurang
tepat

Mandiri
mengerjakan
tugas l dan
selesai tepat
waktu

Masih perlu
diingatkan
sesekali untuk
menyelesaikan
tugas

Siswa
mampu
memberikan
contoh contoh yang
relevan
pada hampir
semua
jawaban

Siswa mampu
memberikan
contoh contoh yang
relevan pada
beberapa
jawaban

Siswa mampu
memberikan
alasan yang
tepat pada
semua
jawaban
Kemandirian
& Manajemen
Waktu
(attitude)

Keterampilan
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Sangat mandiri
mengerjakan
tugas bahkan
selesai
sebelum
waktunya.
Siswa mampu
memberikan
contoh –
contoh yang
relevan
pada semua
jawaban
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Tidak
menyelesaikan
tugas tepat
pada waktunya
Siswa mampu
memberikan
contoh contoh pada
beberapa
jawaban
namun kurang
relevan

Rubrik Menentukan Menghitung Jarak Sebenarnya dari Skala yang Ditentukan
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang skala dan perbandingan
• Keterampilan siswa dalam berhitung
• Ketelitian dan kecermatan siswa dalam berhitung

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

4

3

2

Dapat
menentukan
jarak
sesungguhnya
dan jarak pada
denah dengan
tepat disertai
dengan cara
berhitung

Dapat
menentukan
jarak
sesungguhnya
dan jarak pada
denah dengan
tepat tetapi
tidak disertai
dengan cara
berhitung

Melakukan
operasi hitung
dengan teliti
dan tidak ada
kesalahan pada
operasi hitung

Melakukan
operasi hitung
dengan kurang
teliti dan ada
beberapa
kesalahan pada
operasi hitung

Dapat
menentukan
jarak
sesungguhnya
dan jarak pada
Kemampuan
denah dengan
berhitung
sangat tepat
disertai dengan
cara berhitung

Ketelitian

Melakukan
operasi hitung
dengan sangat
teliti dan tidak
ada kesalahan
pada operasi
hitung

Perlu
Bimbingan
1
Memerlukan
bimbingan
untuk
menentukan
jarak
sesungguhnya
dan jarak
pada denah

Melakukan
operasi hitung
dengan kurang
teliti dan
semua operasi
hitung salah
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Pembelajaran 4
Pemetaan Indikator Pembelajaran
Bahasa Indonesia
PPKn
3.4

PPKn

3.3

Memahami nilai-nilai persatuan dan
kesatuan di rumah, sekolah, dan
masyarakat
• Menjelaskan akibat-akibat tidak
adanya persatuan dan kesatuan di
sekolah
Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah dan
masyarakat
• Membuat ikrar untuk meningkatkan
penerapan persatuan dan kesatuan
di sekolah

4.4

4.3

Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
• Menjelaskan manfaat perdagangan
internasional dalam bidang sosial
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku
• Memaparkan pentingnya kegiatan
perdagangan internasional dalam
bidang sosial bagi Indonesia

Subtema 3

Cara Menjaga
Kerukunan

Matematika
3.4

4.8

Mengenal konsep perbandingan dan
skala
• Menjelaskan pengertian skala
• Memecahkan masalah sederhana
yang melibatkan skala
Menggambar denah sederhana
menggunakan skala,
mempertimbangkan jarak dan waktu
dengan berbagai kemungkinan
lintasan, serta menentukan letak
objek berdasarkan arah mata angin
• Menggambar denah sederhana
dengan skala
• Menggambar denah dengan
mempertimbangkan jarak dan
waktu serta berbagai kemungkinan
lintasan
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4
IPS
3.4

4.4

Memahami manusia Indonesia dalam
aktivitas yang yang terkait dengan
fungsi dan peran kelembagaan
sosial, ekonomi dan budaya dalam
masyarakat Indonesia
• Mengenal bentuk, fungsi, dan peran
kelembagaan pendidikan yang ada
di masyarakat
Menceritakan secara tertulis
pemahaman tentang manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang yang
terkait dengan fungsi dan peran
kelembagaan sosial, ekonomi, dan
budaya, dalam masyarakat Indonesia
• Membuat artikel sederhana
mengenai manusia Indonesia dan
aktivitasnya yang terkait dengan
fungsi dan perannya di lembaga
sosial,ekonomi, dan budaya

4

Subtema 3:
Cara Menjaga Kerukunan

TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Dengan menggali informasi dari teks bacaan dan diskusi, siswa mampu mengenal
bentuk, fungsi, dan peran kelembagaan pendidikan yang ada di masyarakat.
Dengan memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan, mampu membuat artikel
sederhana mengenai manusia Indonesia dan aktivitasnya yang terkait dengan fungsi
dan perannya di lembaga sosial, ekonomi, dan budaya.
Dengan menuliskan pendapat, siswa mampu menjelaskan akibat-akibat tidak adanya
persatuan dan kesatuan di sekolah.
Dengan memberikan pendapat secara tertulis, siswa mampu membuat ikrar untuk
meningkatkan penerapan persatuan dan kesatuan di sekolah.
Dengan menggunakan gambar denah dan skala, siswa mampu menjelaskan pengertian
skala.
Dengan menggunakan gambar denah dan skala yang ditentukan, siswa mampu
memecahkan masalah sederhana yang meilbatkan skala.
Dengan membuat denah rumah, siswa mampu menggambar denah dengan
menggunakan skala dan mempertimbangkan jarak dan waktu serta berbagai
kemungkinan lintasan.
Dengan diskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat perdagagangan internasional
di bidang sosial.
Dengan menyajikan hasil diskusi secara lisan dan tulisan, siswa mampu memaparkan
pentingnya perdagangan internasional di bidang sosial.

Media/Alat Bantu
Buku, teks bacaan tentang perdagangan, konsep perbandingan, teks bacaan tentang
persatuan dan kesatuan, teks bacaan tentang lembaga
pendidikan

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa diminta untuk mengamati gambar yang
terdapat pada buku siswa.
• Siswa diminta memberikan pendapatnya tentang
gambar tersebut.
• Siswa dengan bantuan guru, berdiskusi tentang
bentuk-bentuk lembaga yang ada di Indonesia.
• Guru memberikan pertanyaan arahan seperti:
Lembaga-lembaga apa saja yang kamu ketahui?
Apa yang membedakan lembaga formal dan nonformal? Apa conoh lembaga pendidikan formal?
Nonformal?

Ingatkah kamu jalan yang dilalui Beni, Ayah, dan Ibu dalam perjalanan dari rumah
menuju luar kota saat akan mengunjungi Nenek? Dalam perjalanan itu, mereka
melewati SMA N 1. Kata Ayah, sekolah itu sudah lama berdiri. Bahkan, dulu Ayah
pun bersekolah di SMA itu.

Tahukah kamu bahwa bentuk pendidikan SMA termasuk dalam pendidikan formal?
Selain bentuk pendidikan formal, ada pula bentuk pendidikan nonformal dan informal. Apakah itu?

Ayo Cari Tahu

Carilah informasi mengenai arti pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan
informal. Carilah pula contoh-contohnya. Tuliskan informasi yang kamu peroleh
dalam kotak berikut.
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•
•

Siswa menjawab pertanyaan di buku siswa dengan benar berdasarkan hasil
pengamatannya.
Guru membimbing siswa agar kegiatan sesuai dengan topik yang sedang dibahas
(Kegiatan Mengamati)

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang lembaga pendidikan yang ada.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Cari Tahu)
• Kegiatan dilanjutkan dengan mendiskusikan perilaku yang mencerminkan persatuan
dan kesatuan.
• Siswa diminta untuk menjelaskan pentingnya perilaku menjaga persatuan dan kesatuan.
• Siswa diminta untuk menjelaskan manfaat dari perilaku tersebut.
• Guru memberi pertanyaan arahan, sepert: Apa akibat jika kamu tidak mempunyai
perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di rumah?
• Guru dapat membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 3-4 orang siswa.
• Siswa diminta untuk mendiskusikan akibat-akibat yang akan terjadi apabila tidak
ada persatuan dan kesatuan dan apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan di sekolah (dorong siswa untuk mengembangkan keterampilan
menanya ketika berdiskusi, latih siswa untuk mencari informasi dengan saling bertanya
dan bertukar pendapat) (Kegiatan Menanya).
Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Pemahaman siswa tentang akibat jika tidak mejaga persatuan dan kesatuan.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Lakukan)
• Siswa diminta untuk mengamati gambar yang
terdapat pada buku siswa.
• Siswa mencermati informasi-informasi yang
terdapat pada gambar tersebut.
• Siswa dengan bimbingan guru mencari beberapa
alternatif yang bebrbeda untuk mencapai suatu
tempat.
• Guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang
terdapat pada buku siswa untuk membantu siswa
mendapatkan pemahaman yang lebih dalam
tentang denah dan skala, seperti: Adakah lintasan
lain yang dapat dilalui oleh Beni untuk menuju
ke luar kota? Menurutmu, lintasan mana lebih
pendek? (Kegiatan Mencoba)
Hasil yang diharapkan:
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Mari melihat lagi denah jalan yang dilalui Beni.

Ayo Amati
1.
2.

Adakah lintasan lain yang dapat dilalui oleh Beni untuk menuju ke luar kota?
Coba beri tanda panah dalam denah di atas.
Menurutmu, lintasan mana yang lebih pendek jaraknya?

Ayo Lakukan
Buatlah denah dari rumahmu menuju rumah salah satu temanmu. Lengkapi
denahmu dengan tempat-tempat umum yang ada, misalnya pasar, puskesmas, toko,
atau tempat-tempat lain. Perhatikan skala yang kamu gunakan saat menggambar
denah tersebut. Gambarlah denahmu dalam kotak di bawah!
Denah dari rumahku ke rumah ___________________________

Skala 1 : ___________
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•
•

Pemahaman siswa dalam membca dan menggunakan denah.
Keterampilan siswa dalam mengolah informasi dari gambar denah yang disediakan.

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa diminta untuk membuat denah dari rumahnya ke rumah salah satu teman.
• Siswa dapat memilih teman yang ingin dibuat
denah rumahnya.
• Siswa membuat tugas secara mandiri.
• Sebelum membuat denah, siswa diminta untuk
menggali informasi tentang temat-tempat umum
yang ada di sekitar rumah teman tersebut.
• Siswa dapat mendiskusikan hasil gambarnya.
• Siswa diingatkan untuk menggunakan skala
perbandingan yang tepat.
• Siswa diminta untuk mengikuti instruksi.
• Guru dapat berkeliling untuk memastikan siswa
membuat denah dengan instruksi (Kegiatan
Mencoba)
Mari melihat lagi denah jalan yang dilalui Beni.

Ayo Amati

1.

2.

Adakah lintasan lain yang dapat dilalui oleh Beni untuk menuju ke luar kota?
Coba beri tanda panah dalam denah di atas.
Menurutmu, lintasan mana yang lebih pendek jaraknya?

Ayo Lakukan

Buatlah denah dari rumahmu menuju rumah salah satu temanmu. Lengkapi
denahmu dengan tempat-tempat umum yang ada, misalnya pasar, puskesmas, toko,
atau tempat-tempat lain. Perhatikan skala yang kamu gunakan saat menggambar
denah tersebut. Gambarlah denahmu dalam kotak di bawah!
Denah dari rumahku ke rumah ___________________________

Skala 1 : ___________
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang cara menggambar
denah.
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Sikap mandiri dalam mengerjakan tugas.
• Sikap ingin tahu dalam mencari informasi.
• Gunakan rubrik “Membuat Denah” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi manfaat perdagangan
internasional pada bidang sosial.
• Siswa diminta mengemukakan pendapatnya tentang manfaat hubungan antara
perdagangan dan bidang sosial.
• Guru dapat memberika pertanyaan arahan, seperti: Mengapa bidang sosial dapat
mempengaruhi kerja sama perdagangan antarnegara?
• Siswa diminta pendapatnya tentang pengaruh sosial bagi perdagangan
• Siswa melakukan diskusi untuk menambah pemahamannya (Kegiatan Mengasosiasikan)
Hasil yang Diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat hubungan sosial dan kerja sama perdagangan.
• Sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan percaya diri yang timbul di sepanjang kegiatan.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara
mandiri dan percaya diri.
• Siswa diberi umpan balik yang konstruktif baik tentang hasil karyanya maupun
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keterampilan komunikasinya (Kegiatan Mengkomunikasikan)
Hasil yang diharapkan:
• Siswa percaya diri dan terampil dalam berkomunkasi, bangga dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
Gunakan Rubrik “Presentasi” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan?
Latihan 2
Sebutkan lembaga pendidikan formal yang kamu ketahui!
Latihan 3
Sebutkan nama mata angin setelah Barat Daya!
a. Timur		
b. Utara		
c. Selatan		

d. Barat

Latihan 4
Sebutkan kegiatan perdagangan yang kamu ketahui!
Latihan 5
Sebutkan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah!

PENGAYAAN
Latihan 1
Uraikan pendapatmu tentang pentingnya pendidikan!
Latihan 2
Apa yang kamu lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah?
Latihan 3
Apa kegunaan denah?

154

Buku Guru Kelas V SD/MI

Latihan 4
Sebutkan sikap yang tidak menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah.
a. Membantu teman			
c. Mengejek teman
b. Menyayangi teman			
d. Menghargai pendapat teman
Latihan 5
Sebutkan masalah sosial yag kamu ketahui!

Interaksi Orang Tua

Berkunjunglah ke lembaga pendidikan yang ada di lingkungan sekitarmu. Tanya kegiatankegiatan dan manfaat-manfaat uang dapat diperoleh para peserta didik di lembaga
tersebut.
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PENILAIAN
Rubrik Presentasi
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang materi yang disampaikan
• Keterampilan siswa dalam menggunakan Bahasa
Indonesia yang baik ketika presentasi
• Sikap kesungguhan siswa dalam melakukan presentasi

Aspek

Tata bahasa

Sikap

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4
Presentasi
disampaikan
dengan
menggunakan
tata bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

3
Terdapat satu
atau dua
kesalahan
dalam tata
bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

2
Terdapat tiga
atau empat
kesalahan
dalam tata
bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

1
Terdapat lebih
dari empat
kesalahan
dalam tata
bahasa
Indonesia yang
baik dan baku

Seluruh
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Beberapa
anggota terlihat
bersungguhsungguh dalam
mempersiapkan
presentasi siswa

Siswa terlihat
bermainmain namun
masih mau
memperlihatkan
kerja keras
mereka
sekalipun dalam
pengawasan
guru

Siswa terus
bermain-main
sekalipun
sudah
berulang kali
diperingatkan
oleh guru.

Pengucapan
dialog di
beberapa
bagian jelas
dan dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog tidak
begitu jelas
tapi masih
bisa ditangkap
maksudnya oleh
pendengar

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
betul-betul
tidak jelas,
menggumam
dan tidak
dapat
dimengerti

Pengucapan
dialog secara
keseluruhan
jelas, tidak
Keterampilan menggumam,
dan dapat
berbicara
dimengerti
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Rubrik Essay
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang topik materi
• Keterampilan siswa dalam menguraikan jawaban
• Sikap kemandirian dan tanggung jawab
Kriteria

Pengetahuan

Kemandirian
& Manajemen
Waktu
(attitude)

Keterampilan

Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh Bimbingan

4

3

2
Siswa menunjukkan
pemahaman materi
dalam beberapa
jawaban essay

1

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
semua jawaban
essay

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi dalam
hampir semua
jawaban essay

Siswa mampu
memberikan
alasan yang tepat
pada semua
jawaban

Siswa mampu
memberikan
alasan yang tepat
hampir disemua
jawaban

Sangat mandiri
mengerjakan
tugas bahkan
selesai sebelum
waktunya.

Mandiri
mengerjakan
tugas l dan selesai
tepat waktu

Siswa mampu
memberikan
contoh – contoh
yang relevan
pada semua
jawaban

Siswa mampu
memberikan
contoh - contoh
yang relevan pada
hampir semua
jawaban

Siswa mampu
memberikan alasan
yang tepat pada
beberapa jawaban

Masih perlu
diingatkan
sesekali untuk
menyelesaikan
tugas
Siswa mampu
memberikan
contoh - contoh
yang relevan pada
beberapa jawaban

Siswa
menunjukkan
pemahaman
materi hanya
jawaban essay
Siswa mampu
memberikan
alasan pada
beberapa
jawaban namun
kurang tepat
Tidak
menyelesaikan
tugas tepat pada
waktunya
Siswa mampu
memberikan
contoh - contoh
pada beberapa
jawaban namun
kurang relevan
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Rubrik Membembuat Denah
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang denah
• Keterampilan siswa dalam membuat denah
• Sikap kemandirian dan tanggung jawab siswa
Aspek
Ketepatan isi:
Gambar dan
tulisan pada
denah sesuai

SIkap:
Denah dibuat
secara dengan
secara mandiri
dan benar
serta penuh
tanggung
jawab atas
pemenuhan
tugas
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Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4
Keseluruhan
gambar dan
kalimat dalam
denah sesuai
dengan topik
dan tujuan
pembuatan
denah. Serta
mencantumkan
arah mata angin
dengan tepat

3
Sebagian besar
gambar dan
kalimat dalam
denah sesuai
dengan topik dan
tujuan pembuatan
denah .Serta
mencantumkan
arah mata angin
dengan tepat

2
Hanya sebagian
dari gambar
dan kalimat
dalam denah
sesuai dengan
topik dan tujuan
pembuatan
denah.
Mencantumkan
arah mata angin
tetapi tidak tepat

1
Keseluruhan
gambar dan
kalimat dalam
denah masih
nelum sesuai
dengan topik dan
tujuan pembuatan
denah. Tidak
mencantumkan
arah mata angin

Denah dibuat
secara secara
mandiri, baik,
dan benar serta
penuh tanggung
jawab atas
pemenuhan tugas
yang diberikan

Denah dibuat
sebagian besar
dengan mandiri
baik dan benar
serta penuh
tanggung jawab
atas pemenuhan
tugas yang
diberikan

Denah dibuat
sebagian besar
dengan bantuan
baik dan benar
serta masih perlu
pengawasan
dalam
pemenuhan tugas
yang diberikan

Masih memerlukan
bimbingan daam
maembuat denah
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Pembelajaran 5
Pemetaan Indikator Pembelajaran
PJOK
IPA

3.3

SBdP

3.2

Mengenal harmoni musik dan
lagu daerah
3.2.1 Memahami harmoni musik
4.10
Merangkaikan gerak tari
bertema berdasarkan gagasan
dan imajinasi dengan iringan
musik
4.10.2 Menjelaskan tentang iringan
tari
4.10.3 Menentukan iringan musik
yang akan digunakan untuk
mengiringi rangkaian gerak tari
bertema berdasarka n gagasan
dan imajinasi yang telah dibuat

3.3.3

4.3

4.3.3

Memahami konsep variasi
dan kombinasi pola gerak
dasar dalam atletik nomor
lompat dan lempar melalui
permainan/olahraga yang
dimodifikasi dan atau
olahraga tradisional
Menjelaskan cara melompat
mencapai sasaran dengan
gaya yang benar
Mempraktikkan variasi
dan kombinasi pola gerak
dasar dalam atletik nomor
lompat, dan lempar melalui
permainan/olahraga yang
dimodifikasi dan atau
olahraga tradisional
Lompat mencapai sasaran
dengan gaya yang benar.

Subtema 3

Cara Menjaga
Kerukunan

Bahasa Indonesia
3.3

Menguraikan isi teks paparan
iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa dengan bantuan
guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah
kosakata baku
3.3.13 Menjelaskan manfaat
perdagangan internasional
dalam bidang pertahanan dan
keamanan
4.3
Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah
kosakata baku
4.3.13 Memaparkan pentingnya
kegiatan perdagangan
internasional dalam bidang
pertahanan dan keamanan
bagi Indonesia

5
IPA
3.5

3.5.5.

4.4

4.4.2.
4.4.3.

IPA
Mengenal rangkaian listrik
sederhana dan sifat magnet
serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari
Mencari contoh alat rumah
tangga yang memanfaatkan
perubahan energi listrik
Membuat kompas sederhana
untuk mendeteksi medan
magnet bumi
Membuat kompas sederhana
Menguji kompas yang dibuat
dan menyempurnakannya
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Subtema 3:
Cara Menjaga Kerukunan

5
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•
•
•
•
•
•

Dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang harmoni
musik untuk iringan tari.
Dengan menari Dut Bidut, siswa mampu menentukan iringan musik yang akan
digunakan untuk mengiringi rangkaian gerak tari bertema.
Dengan melakukan kegiatan menggunakan kompas, siswa menguji kompas sederhana
yang dibuat dan menyempurnakannya.
Dengan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan cara melompat mencapai
sasaran dengan gaya yang benar.
Dengan berlatih melompat, siswa mampu melompat mencapai sasaran dengan gaya
yang benar.
Dengan membaca teks bacaan , siswa mampu menjelaskan manfaat perdagangan
internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Dengan berdiskusi bersama kelompok, siswa mampu memaparkan pentingnya kegiatan
perdagangan internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan bagi Indonesia.

Media/Alat Bantu Belajar
Buku, teks bacaan tentang hubungan perdagangan dan pertahan keamanan suatu
negara, kompas sederhana.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Pembelajaran diawali dengan mengamati gambar pada buku siswa.
• Siswa diminta untuk mengamati gambar yang terdapat pada buku siswa.
• Siswa membaca teks bacaan yang
menerangkan gambar tentang iringan tari.
• Siswa berdiskusi dan mengemukakan pendapat
tentang fungsi iringan tari.
• Bersama kelompok kerjanya, siswa
mendefinisikan hal-hal yang harus diperhatikan
dalam memilih iringan tari.
• Siswa bersama kelompok menuangkan hasil
diskusi dalam bentuk tulisan.

Beni, Ayah, dan Ibu tiba di rumah Kakek. Kakek dan Nenek menyambut dengan
gembira kedatangan anak dan cucu mereka. Beni mencium tangan Nenek, lalu
Kakek. Kemudian, Nenek dan Kakek mengajak mereka semua masuk.

Tiba di dalam rumah, Beni melihat sebuah gendang. Beni mendekati gendang itu
lalu memukulnya. Tak tak tak dung dung dung. Begitu bunyi gendang itu. Kakek
tertawa melihat Beni memukul gendang itu.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang harmoni musik dan
iringan tari.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan
pendapat.
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Kakek meminta Beni menari dan Kakek yang akan mengiringi dengan pukulan
gendang. Beni senang sekali. Beni menarikan Tari Dut Bidut.
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Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa diminta untuk mengamati gambar yang terdapat pada buku siswa.
• Siswa diminta memberikan pendapatnya tentang gambar tersebut.
• Siswa mengulang kembali pembelajaran tentang membuat kompas sederhana
• Guru menjelaskan fungsi kompas.
• Siswa diminta untuk melakukan uji coba kompas sederhana yang telah dibuat.
• Siswa diminta untuk mebuat pertanyaa tentang uji coba kompas yang telah
dibuat.
• Siswa melakukan kegiatan ini untuk menguji kompas yang mereka buat.
sebelumnya, dan menyempurnakan kompas tersebut apaila ditemukan beberapa
kelemahan. (Kegiatan Menanya)
Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan siswa menguji kompas sederhana buatannya.
• Pemahaman siswa tentang membaca kompas dalam kehidupan sehari-hari.
Langkah-Langkah Kegiatan: (kolaborasi dengan
guru PJOK)
• Mulai kegiatan PJOK dengan kegiatan
variasi pemanasan, dan sosialisasikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
• Siswa diarahkan untuk kegiatan selanjutnya.
• Siswa diminta untuk melakukan lompatan yang
tepat sasaran.
• Siswa diminta untuk melmpat pada sasaran
yang sudah disiapkan.
• Siswa diminta untuk mengikuti instruksi guru.
• Guru memeragakan gerakan melompat katak.
• Siswa diminta untuk mengikuti instruksi guru.
(Kegiatan Mencoba)

Ayo Lakukan

Dalam Pembelajaran 2, kamu telah mencoba membuat kompas sederhana.
Apakah kompasmu itu masih berfungsi? Jika sudah tidak berfungsi, buatlah lagi
kompas sederhana. Bahan-bahan dan cara pembuatannya dapat kamu lihat dalam
Pembelajaran 2.
Jika kompas sudah siap, periksalah kompasmu itu. Putar-putarlah piring kompas
berkali-kali hingga jarum tetap menunjuk ke arah tertentu.
Wah, pohon mangga kakek berbuah lebat. Ada beberapa buah mangga yang mudah
dipetik karena letaknya rendah. Ada pula buah mangga yang agak tinggi. Beni
melompat berusaha meraih mangga-mangga itu.

Ayo Lakukan

Gantungkan sebuah benda (misalnya balon atau bola kirakira berjarak minimal 30 cm di atas kepalamu). Dengan
ancang-ancang, melompatlah tinggi meraih balon atau
bola itu. Lakukan latihan ini berjali-kali.
Kamu pernah mendengar negara Thailand? Negara itu
terkenal dengan usaha pertanian dan perkebunannya.
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Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang gerakan melompat.
• Sikap kerja sama, tertib, dan percaya diri siswa di sepanjang kegiatan.
• Keterampilan siswa dalam melompat mencapai sasaran tertentu.
• Gunakan rubrik atau  “Melakukan Gerakan Lompat” untuk mengukur pencapaian
kompetensi siswa.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa menggali informasi dari teks bacaan tentang manfaat perdagangan
internasional bagi pertahanan dan keamanan sebuah bangsa.
• Siswa mengulang kembali pembelajaran sebelumnya tentang kerja sama
perdagangan.
• Siswa diminta untuk memahami hubungan antara perdagangan dan pertahanan
keamanan.
• Siswa diminta mengemukakan pendapatnya tentang manfaat hubungan antara
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•
•
•
•

perdagangan, pertahanan dan keamanan.
Guru dapat memberikan pertanyaan arahan seperti Mengapa bidang pertahan dan
keamanan dapat mempengaruhi kerja sama perdagangan antarnegara?
Siswa diminta pendapatnya tentang pengaruh pertahanan dan keamanan bagi
perdagangan.
Siswa melakukan diskusi untuk menambah pemahamannya.
Siswa menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk tulisan yang berisi manfaat
perdagangan internasional bagi Indonesia dalam bidang pertahanan dan
keamanan. (Kegiatan Mengkomunikasikan)

Hasil yang Diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat hubungan pertahanan dan keamanan dalam
kerja sama perdagangan.
• Sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan percaya diri yang timbul di sepanjang kegiatan
diskusi kelompok.
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa diberi kesempatan untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok
secara mandiri dan percaya diri.
• Siswa diberi umpan balik yang konstruktif baik
tentang hasil karyanya maupun keterampilan
komunikasinya (Kegiatan Mengkomunikasikan)
Hasil yang diharapkan:
• Siswa percaya diri dan terampil dalam
berkomunkasi, bangga, dan berani
mempertanggungjawabkan hasil karyanya.
Gunakan Rubrik “Presentasi” untuk mengukur
ketercapaian kompetensi.

Berbagai jenis tanaman buah-buahan dikembangkan di negara itu dan dikembangkan
dengan baik. Misalnya, buah mangga. Thailand berhasil mengembangbiakkan
aneka jenis mangga dan semua enak rasanya.
Dengan usaha yang sungguh-sungguh, Thailand kini terkenal sebagai pengekspor
buah dalam perdagangan internasional. Manfaat yang diperoleh bukan hanya
dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik, sosial, serta bidang
pertahanan dan keamanan.

Ayo Cari Tahu

Apa manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia dalam bidang pertahanan
dan keamanan? Tuliskan dalam kotak berikut.
Manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia dalam bidang pertahanan
dan keamanan: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ayo Renungkan
Apa yang telah aku pelajari hari ini?
Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan antarbangsa?

Kerja Sama dengan Orang Tua
Apa manfaat perdagangan antarbangsa bagi pertahanan dan keamanan bangsa
Indonesia? Ayo, diskusikan bersama dalam keluarga!
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Melakukan Refleksi

•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Apakah fungsi iringan tari?
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Latihan 2
Sebutkan alat musik ritmis yang kamu ketahui!
Latihan 3
Sebutkan nama mata angin setelah Utara!
a. Timur Laut
b. Tenggara		
c. Selatan		

d. Barat

Latihan 4
Mengapa kita perlu menjaga kerukunan antarbangsa?
Latihan 5
Sebutkan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan antarbangsa!

Interaksi Orang Tua
Apa manfaat perdagangan antarbangsa bagi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia?
Ayo, diskusikan bersama dalam keluarga!
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PENILAIAN
Rubrik Melompat
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang teknik melompat yang benar
• Keterampilan siswa dalam melompat
• Sikap kedisiplinan siswa

Kriteria

Ketepatan
Melompat

Sikap /
Sportivitas

Baik Sekali

Baik

Cukup

4

3

2

Mampu
melompat
dengan teknik
dan kontrol
yang baik dan
lompatan tepat
sasaran

Mampu
melompat
dengan teknik
dan kontrol
yang baik
dan beberapa
lompatan tepat
sasaran

Mampu
melompat
dengan teknik
dan kontrol
yang baik dan
sebagian kecil
lompatan tepat
sasaran

Bermain
tertib sesuai
aturan dan
sportif selama
permainan
berlangsung

Bermain tertib
sesuai aturan
dan sportif
hampir selama
permainan
berlangsung

Bermain cukup
tertib sesuai
aturan dan
sportif dalam
beberapa menit
permainan
berlangsung

Perlu Bimbingan
1
Belum mampu
melompat
dengan teknik
dan kontrol
yang baik

Bermain kurang
tertib dan
tidak sesuai
aturan hampir
sepanjang
permainan
berlangsung

Rubrik Menari
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang gerakan tari
• Keterampilan siswa dalam menampilkan tari
• Sikap kedisiplinan siswa
Kriteria

Keterampilan

Sikap
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Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh Bimbingan

4
Siswa mampu
melakukan
gerakkan tari
sesuai dengan
musik

3
Siswa mampu
melakukan
gerakkan
tari dengan
agak sesuai
dengan musik

2
Siswa mampu
melakukan
gerakkan tari
tapi tidak sesuai
dengan musik

1
Siswa belum
mampu melakukan
gerakkan tari
yang sesuai
dengan musik

Siswa
menunjukkan
sikap yang
sangat baik
selama kegiatan
menari

Siswa
menunjukkan
sikap yang
baik selama
kegiatan menari

Siswa
menunjukkan
sikap yang
cukup baik
selama kegiatan
menari

Siswa kurang
menunjukkan sikap
yang baik selama
kegiatan menari
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Pembelajaran 6
Pemetaan Indikator Pembelajaran
Bahasa Indonesia

IPS
3.4

Memahami manusia Indonesia
dalam aktivitas yang yang terkait
dengan fungsi dan peran
kelembagaan sosial, ekonomi,
dan budaya, dalam masyarakat
Indonesia
3.4.3. Mengenal bentuk, fungsi, dan
peran kelembagaan pendidikan
yang ada di masyarakat
4.4 Menceritakan secara tertulis
pemahaman tentang manusia
Indonesia dan aktivitasnya yang
yang terkait dengan fungsi dan
peran kelembagaan sosial,
ekonomi, dan budaya dalam
masyarakat Indonesia
4.4.1. Membuat artikel sederhana
mengenai manusia Indonesia
dan aktivitasnya yang terkait
dengan fungsi dan perannya
di lembaga sosial,ekonomi, dan
budaya

3.3

Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
3.3.14 Menjelaskan manfaat perdagangan
internasional
dalam
bidang
pengembangan teknologi
4.3 Menyajikan teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai
kegiatan ekonomi antarbangsa
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
4.3.13 Memaparkan pentingnya kegiatan
perdagangan internasional dalam
bidang pengembangan teknologi
bagi Indonesia

Subtema 3

Cara Menjaga
Kerukunan

6
PPKn

SBdP
3.2

Mengenal harmoni musik dan
lagu daerah
3.2.1 Memahami harmoni musik
4.10 Merangkaikan gerak tari bertema
berdasarkan gagasan dan
imajinasi dengan iringan musik
4.10.4 Memperagakan rangkaian
gerak tari bertema berdasarkan
gagasan dan imajinasi dengan
iringan musik

3.4

Memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah,
dan masyarakat
3.4.9 Menjelaskan akibat-akibat tidak
adanya persatuan dan kesatuan
di masyarakat
4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah,
dan masyarakat
4.4.9 Membuat ikrar untuk meningkatkan
penerapan persatuan dan kesatuan
di lingkungan sekitar
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Subtema 3:
Cara Menjaga Kerukunan

6
TUJUAN PEMBELAJARAN
•
•

•
•

•
•

•
•

Dengan membaca teks bacaan, siswa mampu menjelaskan akibat-akibat tidak adanya
persatuan dan kesatuan di masyarakat dengan teliti.
Dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mampu membuat ikrar untuk meningkatkan
penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar dengan rasa tanggung
jawab.
Dengan membaca teks dan diskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat perdagangan
internasional dalam bidang pengembangan teknologi dengan rasa ingin tahu.
Dengan diskusi kelompok, siswa mampu memaparkan pentingnya kegiatan perdagangan
internasional dalam bidang pengembangan teknologi bagi Indonesia dengan percaya
diri.
Dengan membaca teks dan diskusi, siswa mampu menjelaskan bentuk, fungsi, dan
peran kelembagaan pendidikan yang ada di masyarakat.
Dengan memaparkan hasil diskusi kelompok secara tertulis, siswa mampu Membuat
artikel sederhana mengenai manusia Indonesia dan aktivitasnya yang terkait dengan
fungsi dan perannya di lembaga sosial,ekonomi, dan budaya dengan mandiri.
Dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mampu memahami harmoni musik
dengan percaya diri.
Dengan mempraktekkan tari siswa mampu memperagakan rangkaian gerak tari
bertema berdasarkan gagasan dan imajinasi dengan iringan musik dengan percaya
diri.

Media/Alat Bantu Belajar
Buku, Teks bacaan tentang hubungan kerja sama antarbangsa suatu negara
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Pembelajaran diawali dengan mengamati gambar
pada buku siswa.
• Siswa diminta untuk mengamati gambar yang
terdapat pada buku siswa.
• Siswa diminta memberikan pendapatnya tentang
gambar tersebut.
• Siswa diminta mengulang kembali pembelajaran
tentang perilaku yang menunjukkan persatuan
dan kesatuan yang ada dalam keluarga
• Guru menanyakan kepada siswa sikap apa yang
telah merka lakukan dirumah untuk menjaga
perstuan dan kesatuan dalam keluarga.
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Beni, Ayah, dan Kakek memanen buah mangga. Beni
dan Kakek memetik buah mangga dengan galah.
Ayah memanjat pohon mangga itu lalu memetik
buah-buah mangga yang tidak terjangkau oleh galah.
Ibu mengumpulkan buah mangga ke dalam beberapa
keranjang.
Kegiatan memanen mangga bersama itu sangat
menyenangkan bagi Beni. Beni merasakan kerukunan
dengan Kakek, Ayah, dan Ibu. Kegiatan memanen
mangga itu menjadi salah satu cara menjaga
kerukunan di dalam keluarga mereka.
Setelah beberapa lama, acara memanen mangga
telah selesai. Ternyata banyak juga buah mangga
yang dapat mereka petik. Nenek mengambil kantongkantong plastik. Nenek akan membagikan sebagian
hasil panen mangga itu kepada tetangga-tetangga di sekitar rumah. Nenek telah
menerapkan sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat.

Ayo Diskusikan

Apa akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat? Diskusikan
dengan kelompokmu. Tuliskan hasil diskusimu dalam kotak berikut. Kemudian,
bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Saling lengkapilah hasil diskusi
kalian!
Akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat: ____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Tema 3 Subtema 3: Cara Menjaga Kerukunan 107

•
•
•

Siswa diminta untuk pro-aktif dalam diskusi.
Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan di buku siswa dengan benar berdasarkan
hasil pengamatannya.
Guru membimbing siswa agar kegiatan sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan
dalam keluarga.
• Sikap percaya diri saat mengemukakan pendapat.
• Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Diskusikan)
Siswa berdiskusi dalam kelompok unutk mendiskusikan akibat-akibat yang akan terjadi
apabila tidak ada rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat
• Siswa bekerja sama untuk mengidentifikasikan akibat-akibat tersebut.
• Siswa menggunakan keterampilannya dalam bertanya dan bertukar pendapat/informasi
tentang akibat-akibat yang ti,bul karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan
dalam kehiduoan masyarakat
Siswa menuliskan hasil diskusinya dalam sebuah laporan tertulis yang merupakan
rangkuman pendapat dari semua anggota kelompok (Kegiatan Menanya)
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang pentingnya persatuan dan kesatuan.
• Sikap mandiri saat mengerjakan tugas.
• Siswa dilatih untuk terampil bertanya dan bertukar pendapat dalam mencari jawaban
dan informasi.
• Gunakan rubrik “diskusi kelompok” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Bacalah)
• siswa membaca teks bacaan tentang google glass
yang terdapat pada buku siswa.
• Siswa dibimbing untuk memperhatikan gambar
dan informasi-informasi penting yang mereka
dapatkan dari teks bacaan secara cermat dan
teliti.
• Siswa diminta untuk memberikan pendapat
tentang gambar yang ada di teks bacaan.
• Siswa dibimbing untuk memahami kosakata yang
tidak diketahui.
• Siswa diminta untuk menggali informasi tentang
google glass.

Kamu telah mengetahui akibat-akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam
masyarakat. Tentu kamu tidak menginginkan akibat-akibat itu terjadi, bukan? Untuk mencegah hal itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan
penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar? Tuliskan dalam kotak
berikut.

Yang akan aku lakukan untuk meningkatkan penerapan persatuan dan kesatuan
di lingkungan sekitar: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ayo Bacalah

Google Glass
Teknologi makin berkembang pesat. Salah satu alat
yang baru-baru ini ditemukan ialah kacamata google
glass. Kaca mata ini hasil karya Google X Lab, yaitu
laboratorium milik perusahaan Google.
Tidak seperti kebanyakan kacamata, kacamata google
glass memiliki kacasuper kecil dan hanya satu. Kacamata ini berfungsi untuk memotret dan merekam apa pun yang dilihat dan
dialami oleh pemakainya. Selain memotret dan merekam, kacamata ini juga
berfungsi seperti GPS, yaitu memberi informasi arah
jalan. Bahkan, kacamata ini dapat memberikan informasi singkat tentang tempat-tempat yang ingin
kita ketahui, misalnya informasi tentang monumen
atau tempat wisata terkenal. Kacamata ini juga memiliki fungsi seperti kamus bahasa, artinya dapat
menerjemahkan kata dalam bahasa asing.
Sumber: http://www.kidnesia.com diunduh 20 November 2013
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Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang teks bacaan.
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•
•

Siswa dilatih untuk terampil menggunakan alat inderanya dalam mengamati dan
mencari informasi dari apa yang diamatinya.
Ketelitian dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan.

Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengukur pemahamnnya tentang
teks bacaan dengan menjawab pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan bacaan.
• Siswa mengukur pemahamannya tentang
manfaat perdagangan internasional bagi bangsa
Indonesia dalam bidang teknologi melalui
pertanyaan-pertanyaan bacaan. (Kegiatan
Mencoba)

Ayo Menulis

1.

Apa yang kamu pahami setelah membaca bacaan “Google Glass” tersebut?
Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Tuliskan dalam kotak berikut. Tulis
dengan bahasa Indonesia yang baku dan benar!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

Menurutmu, apakah google glass itu bisa diproduksi di Indonesia? Mengapa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.

Apakah teknologi google glass itu termasuk teknologi baru?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Hasil yang diharapkan:
• Melalui kegiatan ini diharapkan timbul rasa ingin
tahu siswa tentang teks bacaan yang sedang
dibahas.
• Pemahaman siswa mengenai manfaat
perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia
dalam bidang teknologi.
• Ketelitian, dan kecermatan siswa dalam mencari informasi dari bacaan.
• Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas.
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Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Mengasosiasikan)
• Siswa mengingat kembali pembelajaran tentang manfaat perdagangan internasional
dalam kaitannya dengan bidang teknologi.
• Siswa dibagi kedalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa.
• Siswa bersama dengan kelompoknya mencari informasi tentang kegiatan yang
berkaitan dengan pengembangan teknologi dan kaitannya dengan perdagngan.
• Siswa bersama kelompoknya berdiskusi tentang pentingnya kegiatan perdagangan
internasional bagi Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi.
• Siswa mengumpulkan contoh-contoh yang mendukung jawabannya.
• Siswa bersama kelompoknya merangkum jawaban kelompok secara tertulis.
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia dalam
bidang teknologi
• Sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan percaya diri yang timbul di sepanjang kegiatan.
Gunakan rubrik “Diskusi Kelompok” untuk mengukur ketercapaian kompetensi
Langkah-Langkah Kegiatan:
• Siswa mengulang kembali pembelajaran tentang bentuk-bentuk lembaga yang ada
di Indonesia.
• Siswa mencari informasi tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan baik
formal maupun nonformal.
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•

Siswa saling bertukar pendapat untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap.

Hasil yang diharapkan:
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Pemahaman siswa tentang fungsi dan peran lembaga pendidikan.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Ayo Bacalah)
• Siswa diminta untuk membaca teks bacaan
di buku siswa secara mandiri.
• Siswa
diminta
mengulang
kembali
pembelajaran tentang peran serta masyarakat
dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
• Siswa diminta untuk membuat artikel tentang
peran serta masyarakat dalam bidang sosia,
ekonomi, dan budaya.
• Siswa dibagi kedalam kelompok yang terdiri
dari 3-4 siswa.
• Siswa diminta untuk menggali informasi
melalui buku, majalah atau internet.
• Siswa diminta menggali informasi dari
orangtua atau guru.
• Siswa diminta untuk mengikuti instruksi.

No

1

Lembaga
kependidikan

Fungsi dan Perannya
Meletakkan dasar-dasar pendidikan, sopan santun,
dan cinta kasih kepada sesama.

Keluarga

Ayo Bacalah
Tari Tor Tor

Sumber: http://www.kidnesia.com diunduh 20 November 2013
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Guru dapat berkeliling untuk memastikan siswa membuat artikel sesuai dengan instruksi
Hasil yang diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang peran serta masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi,
dan budaya.
• Keterampilan siswa dalam mencari informasi dari sumber-sumber informasi yang
berbeda.
• Kerja sama kelompok.
• Sikap ingin tahu dalam mencari informasi.
• Gunakan rubrik “Artikel” untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Langkah-Langkah Kegiatan: (Kegiatan Mengkomunikasikan)
• Setelah selesai membuat laporan, siswa diarahkan kegiatan selanjutnya.
• Siswa mengulang kembali pembelajaran sebelumnya tentang gerakan tari yang
mengiringi lagu.
• Siswa diminta untuk memahami pentingnya keselarasan antara gerakan tari dan
lagu.
• Siswa diminta untuk melakukan gerakan Tari Dut Bidut dengan iringan tepuk tangan.
• Siswa diminta mengemukakan pendapatnya tentang kegiatan tersebut.
Hasil yang Diharapkan:
• Pemahaman siswa tentang manfaat hubungan gerakan tarian dan lagu.
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•

Sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan percaya diri yang timbul di sepanjang kegiatan.

Melakukan Refleksi
•
•
•

Merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari
dan dipahami siswa.
Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMIDIAL dan
PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.

REMEDIAL
Latihan 1
Apa akibatnya jika tidak ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan
dalam keluarga?
Latihan 2
Sebutkan tarian daerah yang kamu ketahui!
Latihan 3
Apakah pengaruh pengembangan teknologi dalam kerja sama perdagangan?
Latihan 4
Sebutkan benda-benda produksi dalam negeri yang kamu ketahui!
Latihan 5
Sebutkan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga!

PENGAYAAN
Latihan 1
Apakah kita perlu mengikuti perkembangan teknologi?
Latihan 2
Apa yang kamu lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga?
Latihan 3
Apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan nonformal yang kamu ketahui?
Latihan 4
Sebutkan lembaga sosial yang kamu ketahui!
Latihan 5
Bagaimana jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi?
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Interaksi Orang Tua
Bersama orang tuamu berkunjunglah ke sebuah lembaga sosial di lingkungan sekitar,
misalnya panti asuhan. Lakukan kegiatan untuk membantu lembaga tersebut

PENILAIAN
Rubrik Menari
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang gerakan tari
• Keterampilan siswa dalam menampilkan tari
• Sikap kedisiplinan siswa
Kriteria

Keterampilan

Sikap

Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh Bimbingan

4

3

2

1

Siswa mampu
melakukan
gerakkan tari
sesuai dengan
musik

Siswa mampu
melakukan
gerakkan
tari dengan
agak sesuai
dengan musik

Siswa mampu
melakukan
gerakkan tari
tapi tidak sesuai
dengan musik

Siswa belum mampu
melakukan gerakkan
tari yang sesuai
dengan musik

Siswa
menunjukkan
sikap yang sangat
baik selama
kegiatan menari

Siswa
menunjukkan
sikap yang
baik selama
kegiatan menari

Siswa
menunjukkan
sikap yang cukup
baik selama
kegiatan menari

Siswa kurang
menunjukkan sikap
yang baik selama
kegiatan menari
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Rubrik Membuat artikel
Kompetensi yang dinilai:
• Pengetahuan siswa tentang topik artikel
• Keterampilan siswa dalam menggunakan Bahasa Indonesia
• Sikap kemandirian siswa
Aspek

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4
Keseluruhan
gambar dan
kalimat dalam
artikel sesuai
dengan topik
dan tujuan
pembuatan
artikel

3
Sebagian besar
gambar dan
kalimat dalam
artikel sesuai
dengan topik
dan tujuan
pembuatan
artikel

2
Hanya sebagian
dari gambar
dan kalimat
dalam artikel
sesuai dengan
topik dan tujuan
pembuatan
artikel

1
Keseluruhan
gambar dan
kalimat dalam
artikel masih
belum sesuai
dengan topik
dan tujuan
pembuatan
artikel

Penggunaan
Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar :
Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar digunakan
dalam artikel yang
dibuat

Bahasa Indonesia
yang baik
dan benar,
kreatif dan
sangat efektif
digunakan dalam
artikel yang
dibuat

Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar
digunakan
dalam artikel

Hampir
keseluruhan
kalimat
dalam artikel
menggunakan
Bahasa Indonesia
yang baik dan
benar

Hanya sebagian
kalimat
dalam artikel
menggunakan
Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar

SIkap:
Artikel dibuat
secara mandiri,
baik, dan benar
serta penuh
tanggung jawab
atas pemenuhan
tugas

Artikel dibuat
secara mandiri,
baik, dan benar
serta penuh
tanggung jawab
atas pemenuhan
tugas yang
diberikan

Artikel dibuat
sebagian besar
secara mandiri,
baik dan benar
serta penuh
tanggung jawab
atas pemenuhan
tugas yang
diberikan

Artikel dibuat
secara kurang
mandiri, baik,
dan benar serta
masih perlu
pengawasan
dalam
pemenuhan
tugas yang
diberikan

Artikel dibuat
secara kurang
mandiri, baik,
dan benar
serta masih
perlu sering
diingatkan dan
pengawasan
penuh dalam
pemenuhan
tugas yang
diberikan

Ketepatan isi :
Tulisan pada
artikel sesuai dan
sejalan dengan
topik dan tujuan
pembuatannya

Alternatif Format Penilaian
Hasil Penilaian Tugas : ...................................
Kelas
: ...................................
Nama Guru
:.....................................
Nama siswa

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Beni
Udin
Siti
..........
Keterangan:
11. Kolom aspek diisi dengan jenis aspek/kompetensi yang dinilai.
22. Hasil pencapaian siswa pada setiap aspek diisi dengan angka 1 – 4 sesuai dengan
pencapaian siswa di setiap aspek/kompetensi.
33. Rubrik-rubrik yang disajikan pada buku guru digunakan sebagai acuan dalam
pengisian format penilaian ini.
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REKAPITULASI PENILAIAN SISWA TEMA 3 SUBTEMA 3
Nama Siswa :........................
Kelas
:v
Tema
:3
Sub Tema
:3

Sikap

Menerima, menjalankan,
dan menghargai ajaran
agama yang dianutnya
Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli,
percaya diri, dan cinta
tanah air

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa
yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang
ditetapkan pada kelas yang diikutinya.

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa
yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang
ditetapkan pada kelas yang diikutinya.

Kompetensi

1

2

3

4

1

2

3

4

KD 3.3 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola
gerak dasar dalam atletik nomor lompat, dan lempar
melalui permainan/olahraga yang dimodifikasi dan atau
olahraga tradisional.

Pengetahuan

Mengingat dan
memahami pengetahuan
faktual dan konseptual
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang:
dirinya,
makhluk ciptaan
Tuhan dan
kegiatannya
bendabenda lain di
sekitarnya

KD 3.4 Memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan di
rumah, sekolah dan masyarakat
KD 3.4: Mengenal konsep perbandingan dan skala
KD 3.4: Mengenal rangkaian listrik sederhana dan sifat
magnet serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
KD 3.4 Memahami manusia Indonesia dalam aktivitas
yang yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan
sosial, ekonomi dan budaya, dalam masyarakat Indonesia
KD 3.2 Mengenal harmoni musik dan lagu daerah.
KD 3.3 Menguraikan isi teks paparan iklan tentang ekspor
impor sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa dengan
bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan
dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku
Kompetensi
KD 4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak
dasar dalam atletik nomor lompat, dan lempar melalui
permainan/olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga
tradisional.

Keterampilan

Menyajikan kemampuan
mengamati, menanya,
dan mencoba dalam:
bahasa yang
jelas, logis dan
sistematis
karya yang
estetis
gerakan anak
sehat
tindakan anak
beriman dan
berakhlak mulia

KD 4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di
rumah, sekolah dan masyarakat
KD 4.8: Menggambar denah sederhana menggunakan
skala, mempertimbangkan jarak dan waktu dengan
berbagai kemungkinan lintasan, serta menentukan letak
objek berdasarkan arah mata angin
KD 4.4: Membuat kompas sederhana untuk mendeteksi
medan magnet bumi
KD 4.4 Menceritakan secara tertulis pemahaman tentang
manusia Indonesia dan aktivitasnya yang yang terkait
dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial, ekonomi
dan budaya, dalam masyarakat Indonesia
KD 4.10 Merangkaikan gerak tari bertema berdasarkan
gagasan dan imajinasi dengan iringan musik
KD 4.3 Menyajikan teks paparan iklan tentang ekspor
impor sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa secara
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku

Rekapitulasi penilaian siswa per subtema ini bisa digunakan sebagai data untuk pengisian rapot akademik siswa per
semester. Dari data pencapaian siswa per subtema ini, guru dapat melihat dan mengukur pencapaian kompetensi siswa
dan memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan data penilaian autentik yang dimilikinya.
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LAMPIRAN MATERI
LEMBAGA PENDIDIKAN
A. Pengertian Lembaga Pendidikan
Lembaga pendidikan adalah institusi pendidikan yang menawarkan pendidikan
mulai dari jenjang pra-sekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang
bersifat umum maupun khusus (misalnya sekolah agama atau sekolah luar biasa).
B. Macam-Macam Lembaga Pendidikan
1. Pendidikan Formal
Pendidikan formal sering disebut pendidikan persekolahan, yaitu TK (PAUD),
SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan Nonformal
Pendidikan nonformal merupakan pendidikan alternatif setelah pendidikan
formal. Berbagai lembaga kursus dan keterampilan merupakan contoh lembaga
pendidikan nonformal.
C. Peran Lembaga Pendidikan bagi Masyarakat
1. Bidang Ekonomi: Melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh pendapatan
yang lebih tinggi sehingga dapat memperbaiki kehidupannya.
2. Bidang Sosial: Lembaga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang
memiliki tingkat intelektual yang baik. Lulusan ini diharapkan dapat memberi
sumbangsih kepada masyarakat, menjaga hubungan baik antarmanusia, dan
ikut berperan dalam peradaban masyarakat dengan mengembangkan potensi
yang ada.
3. Bidang Politik: Seorang yang berpendidikan tentu memahami hak dan
kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Salah satu tindakah yang dapat
dilakukan ialah ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk menegakkan
negara yang demokratis.
4. Bidang Budaya: Lembaga budaya ikut menjaga nilai-nilai baik di masyarakat.
Selanjutnya, lembaga pendidikan dapat mengembangkan potensi atau nilainilai itu untuk membentuk peradaban yang lebih baik.
5. Bidang Pendidikan: Pendidikan merupakan proses transformasi ilmu
pengetahuan, teknologi, dan budaya. Lembaga pendidikan dapat
mengembangkannya
lalu
memberikan
kepada
masyarakat.
6. Bidang Spiritual: Dengan semakin bertambahnya ilmu yang kita miliki, kita
dapat terus memahami hakikat kemanusiaan dan melihat kesempurnaan
Sang Pencipta.
Sumber: http://www.m-edukasi.web.id diunduh 2 Januari 2014
http://ulilabror.blogspot.com diunduh 2 Januari 2014
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KOMPAS
Kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Arah mata angin yang
dimaksud yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Pada kompas terdapat sebuah jarum
bermuatan magnet. Jarum magnetis ini diletakkan sedemikian sehingga bebas
menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi.
Penemuan bahwa jarum magnetik selalu mengarah ke utara dan selatan terjadi
di Cina dan diuraikan dalam buku Loven Heng. Di abad kesembilan, orang Cina
telah mengembangkan kompas berupa jarum yang mengambang dan jarum
yang berputar. Pelaut Persia memperoleh kompas dari orang Cina dan kemudian
memperdagangkannya. Tetapi baru pada tahun 1877 orang Inggris, William Thomson,
1st Baron Kelvin(Lord Kelvin) membuat kompas yang dapat diterima oleh semua
negara.
Sumber: http://id.wikipedia.org diunduh 2 Januari 2014

TEMA DALAM KARYA TARI
Bentuk karya tari ada yang diperagakan secara tunggal, 
berpasang
an, atau
berkelompok. Semua bentuk karya tari tersebut dalam pembuatannya memerlukan
tema. Apakah yang dimaksud tema dalam karya tari?
Tema merupakan sumber untuk membuat karya tari. Sumber pembuatan karya tari
bermacam-macam. Sumber itu berupa cerita yang diambil dari alam sekitar atau dari
kehidupan manusia. Contoh tema tari antara lain tema binatang, tema tumbuhan,
tema kesedihan, tema k
 egembiraan, dan tema kepahlawanan.
Semua unsur dalam karya tari sebaiknya disesuaikan dengan tema. Sebagai contoh
dalam pembuatan gerak tari untuk karya tari bertema kegembiraan. Alangkah baiknya
jika untuk karya tari tersebut dipilih gerak-gerak yang lincah dan dinamis. Begitu juga
dalam pemakaian busana. Busana untuk tema tari kegembiraan dapat menggunakan
warna-warna yang cerah. Berikut contoh karya tari bertema.
Untuk menyajikan tarian bertema perlu persiapan. Persiapan ter
sebut bertujuan
supaya tarian yang disajikan sesuai dengan acara yang diadakan. Sebagai contoh
dalam acara peresmian taman budaya, tarian yang tepat disajikan yaitu tarian yang
bertema kegembiraan.
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Kegiatan Berbasis Proyek
(Project-based Activity)
Minggu ke-4

KEGIATAN 1
Membuat Display Produk
Deskripsi Kegiatan:
Siswa secara berkelompok membuat replika produk-produk ekspor dan impor
Indonesia. Usahalan replika produk masing-masing kelompok berbeda.
Setelah replika produk jadi, secara klasikal rancanglah display produk seperti sebuah
pameran produk.
1. Langkah kerja:
• Kelas dibagi menjadi 4 kelompok
•    Dua kelompok membuat replika produk-produk ekspor.
•    Dua kelompok membuat replika produk-produk impor.
•    Setelah setiap kelompok menyelesaikan kelompoknya, guru menunjuk perwakilan   
tiap-tiap kelompok untuk merancang sebuah pameran produk.
2. Kompetensi yang dinilai:
Pengetahuan terhadap produk-produk ekspor dan impor.
Kerja sama, komunikasi, dan kreativitas siswa di sepanjang kegiatan.
KEGIATAN 2
Aku Penyanyi Cilik
Deskripsi Kegiatan:
Siswa mencari sebuah lagu yang bertemakan permainan.
Kemudian siswa
menyanyikan lagu tersebut di hadapan guru dan teman-temannya.
Langkah Kerja:
•   Siswa mencari satu lagu bertemakan permainan.
•   Masing-masing siswa menyanyikan lagu pilihan di hadapan guru dan teman-   
temannya.
•   Siswa yang lain memberikan tanggapan.
•   Kegiatan ini dilakukan secara bergantian hingga setiap siswa mendapat giliran
untuk menyanyi.
Kompetensi yang dinilai:
• Kesesuaian lagu dengan tema yang sudah ditentukan.
•   Kemampuan bernyanyi dan rasa percaya diri.
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KEGIATAN 3
Bermain peran
Deskripsi kegiatan:
Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas empa t anak. Masing-masing kelompok
memerankan sebuah drama tentang jual-beli atau perdagangan.
Langkah Kegiatan:
• Masing-masing kelompok menyusun sebuah skenario drama jual-beli atau
perdagangan.
•   Masing-masing kelompok melakukan pembagian peran sesuai dengan skenario
yang telah disusun, misalnya:
- 1 orang sebagai penjual,
- 1 orang menjadi pembeli
- 1 orang menjadi saksi
Fokuskan isi skenario pada pembuatan surat-surat perdagangan.
Kompetensi yang Dinilai:
• Pengetahuan terhadap kegiatan jual-beli atau perdagangan.
•   Pemahaman dan keterampilan membuat surat perdagangan.
•   Kerja sama dan percaya diri.
KEGIATAN 4
Wartawan Cilik
Deskripsi Kegiatan:
Siswa melakukan liputan sederhana tentang penerapan nilai-nilai persatuan di
lingkungan sekolah. Proses peliputan dilakukan dengan wawancara.
Langkah kerja:
Siswa membuat kelompok yang terdiri atas 3 orang.
Pembagian tugas:
• 1 orang sebagai pewawancara
•   1 orang sebuah pencatat
•   1 orang sebagai fotografer/pengambil gambar (tugas ini disesuaikan kondisi
peralatan di masing-masing sekolah).
•   Setiap kelompok melakukan wawancara terhadap responden-responden berikut:
Jenis-jenis Pekerjaan
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- Kepala sekolah
- Minimal satu orang guru
- Minimal satu orang siswa
Fokus wawancara adalah penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan
sekolah.
Masing-masing kelompok membuat laporan hasil wawancara secara tertulis kemudian,
dipresentasikan di hadapan guru dan kelompok lain.
Kompetensi yang dinilai :
•    Mengidentifikasikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan
di lingkungan sekolah.
•   Keterampilan dalam wawancara.
•   Kerjasama dan komunikasi.
KEGIATAN 5
MAKET SEKOLAHKU
Deskripsi kegiatan:
Secara berkelompok siswa membuat denah sekolah dalam bentuk maket. Maket
dibuat dari bahan kertas (kora bekas atau bungkus semen). Tentukan skala maket
dengan benar.
Langkah Kerja:
•   Membentuk kelompok dan melakukan pembagian tugas
•   Menyiapkan alat dan bahan:
- Triplek dan kertas karto/kardus
- Kertas koran bekas
- Lem
- Cat air dan pewarna lainnya
- Bahan-bahan lain sesuai dengan kreativitas kelompok
•   Menentukan skala maket.
•   Membuat maket sesuai dengan lingkungan sekolah masing-masing
•   Mempresentasikan maket di hadapan guru dan kelompok lain
Kompetensi yang dinilai:
•  Menentukan letak benda atau tempat.
•  Membuat denah sederhana dengan skala.
•  Kerja sama dan kreativitas.
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KEGIATAN 6
LOMBA MENARI
Deskripsi Kegiatan:
Siswa mengadakan perlombaan tari berpasangan atau beregu. Setiap peserta harus
menentukan dan memilih satu tema dari tema-tema berikut :
1. Binatang
2. Tumbuhan
3. Alam
Perlombaan bisa dilakukan didalam kelas atau membuat panggung pertunjukan di
halaman sekolah.
Langkah kerja :
•   Masing-masing peserta memilih satu tema yang sudah ditentukan.
•   Peserta harus mencari iringan musik yang sesuai dengan tari yang diperagakan .
•   Peserta memperagakan tarian dihadapan penonton (peserta lain) dan juri(guru).
•   Kompetensi yang dinilai : kesesuaian gerakan dan iringan dengan tema percaya
diri.
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