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SILABUS TEMATIK KELAS IV 
Satuan Pendidikan : SD/MI 
Kelas : 4 (empat) 
Kompetensi Inti 
 
KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangganya 
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual 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 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Keterangan 

KI 1 KI 2 

PPKN 1.1 Menghargai 
kebhinnekatunggalikaan dan 
keragaman agama, suku bangsa, 
pakaian tradisional, bahasa, rumah 
adat, makanan khas, upacara adat, 
sosial, dan ekonomi di lingkungan 
rumah, sekolah dan masyarakat 
sekitar 

1.2 Menghargai kebersamaan dalam 
keberagaman sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa di 
lingkungan rumah, sekolah dan 
masyarakat sekitar 

2.1 Menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, percaya 
diri, berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan memberi 
maaf sebagaimana dicontohkan tokoh penting yang berperan 
dalam perjuangan menentang penjajah hingga kemerdekaan 
Republik Indonesia sebagai perwujudan nilai dan moral 
Pancasila 

2.2 Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hak dan 
kewajiban di rumah, sekolah dan masyarakat sekitar 

2.3 Menunjukkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban 
sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah 
sekolah dan masyarakat sekitar 

2.4 Menunjukkan perilaku bersatu sebagai wujud keyakinan 
bahwa tempat tinggal dan lingkungannya sebagai bagian dari 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

 Pembelajaran 
KD pada KI 1 
dan  KI2 
terintegrasi 
dalam 
pembelajaran 
pada KI 3 dan 
KI4 melalui 
indirect teaching 

 Penilaian hasil 
belajar 
dilakukan 
melalui 

observasi, 
penilaian diri, 
penilaian antar 
teman, dan 
jurnal (catatan 
pendidik). 

Bahasa 
Indonesia 

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa berupa bahasa 
Indonesia yang diakui sebagai 
bahasa persatuan yang kokoh dan 
sarana belajar untuk memperoleh 
ilmu pengetahuan 

2.1 Memiliki kepedulian terhadap gaya, gerak, energi panas, 
bunyi, cahaya, dan energi alternatif melalui pemanfaatan 
bahasa Indonesia 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap 
penggunaan alat teknologi modern dan tradisional, proses 
pembuatannya melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Keterangan 

KI 1 KI 2 

1.2 Mengakui dan mensyukuri 
anugerah Tuhan yang Maha Esa 
atas keberadaan lingkungan dan 
sumber daya alam, alat teknologi 
modern dan tradisional, 
perkembangan teknologi, energi, 
serta permasalahan sosial 

2.3 Memiliki perilaku santun dan jujur tentang jenis-jenis usaha 
dan kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan bahasa 
Indonesia 

2.4 Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya 
alam melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

2.5 Memiliki perilaku jujur dan santun terhadap nilai 
peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Budha di 
Indonesia melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

Matematika 1.1 Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya 

2.1 Menunjukkan sikap kritis, cermat dan teliti, jujur, tertib dan 
mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah 
menyerah serta bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas.  

2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika 
yang terbentuk melalui pengalaman belajar.  

2.3 Memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika 
yang terbentuk melalui pengalaman belajar.  

2.4 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan 
karya teman dalam diskusi kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari 

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 
sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan 
penelaahan fenomena alam secara mandiri maupun 

berkelompok 

IPS 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 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin bertanggung jawab, 
peduli, santun dan percaya diri sebagaimana ditunjukkan 
oleh tokoh-tokoh pada masa Hindu Buddha dan Islam dalam 
kehidupannya sekarang 

2.2 Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli, menghargai, 
dan bertanggungjawab terhadap kelembagaan sosial, budaya, 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Keterangan 

KI 1 KI 2 

mempertimbangkan kelembagaan 
sosial, budaya, ekonomi dan politik 
dalam masyarakat 

1.3 Menerima karunia Tuhan YME 
yang telah menciptakan manusia 
dan lingkungannya 

ekonomi dan politik 
2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam 

melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan teman 
sebaya 

SBdP 1.1 Mengagumi ciri khas keindahan 
karya seni dan karya kreatif 
masing-masing daerah sebagai 
anugerah tuhan 

2.1 Menunjukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam 
berkarya seni 

2.2 Menunjukkan rasa ingin tahu dalam mengamati alam di 
lingkungan sekitar untuk mendapatkan ide dalam berkarya 
seni 

2.3 Menunjukkan perilaku Mengenal sikap disiplin, tanggung 
jawab dan kepedulian terhadap alam sekitar melalui 
berkarya seni 

PJOK 1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh 
perangkat gerak dan 
kemampuannya sebagai anugrah 
Tuhan. 

1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa 
tubuh harus dipelihara dan dibina, 
sebagai wujud syukur kepada sang 
Pencipta. 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, orang 

lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam penggunaan sarana 
dan prasarana pembelajaran. 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam 
melakukan berbagai aktivitas fisik. 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan. 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam 
penggunaan peralatan dan kesempatan. 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan. 
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Tema 1 : Indahnya Kebersamaan 
Subtema 1 : Keragaman Budaya Bangsaku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn 3.1 
Memahami makna 
dan keterkaitan 
simbol-simbol sila 
dalam Pancasila 
dalam memahami 
Pancasila secara (KD 
buku dan silabus) 
3.3 
Memahami manfaat 
keberagaman 
karakteristik individu 
di rumah, sekolah 
dan masyarakat (KD 
buku) 
3.4 
Memahami arti 
bersatu dalam 
keberagaman di 
rumah, sekolah, dan 
masyarakat (KD buku 
dan silabus) 
4.1 

Mengamati dan 
menceritakan 
perilaku di sekitar 
rumah dan sekolah 
dari sudut pandang 
kelima simbol 

 Makna simbol-simbol 
Pancasila 

 Makna bersatu dalam 

keberagaman di 
rumah, sekolah, dan 
masyarakat 

 Perilaku di sekitar 
rumah dan sekolah 
dari sudut pandang 
kelima simbol 
Pancasila sebagai 
satu kesatuan yang 
utuh 

 Kesamaan identitas 
suku bangsa (pakaian 
tradisional, bahasa, 
rumah adat, 
makanan khas, dan 
upacara adat), sosial 
ekonomi (jenis 
pekerjaan orang tua) 
di lingkungan rumah, 
sekolah dan 
masyarakat sekitar 

Mengamati 

 Mengamati  ragam  rumah 
dan pakaian adat Indonesia 

 Membaca teks tentang 
rumah adat dan mengamati 
bentuknya 

 Membaca dan menjawab 
pertanyaan berdasarkan 
teks tarian tradisional, 
misalnya  tentang cerita tari 
kipas 

 Membaca tentang peta 
pikiran Pancasila dan 
lambangnya 

 Mengamati gambar tentang 
keragaman budaya 
nusantara 

 Membaca teks pemantulan 
dan penyerapan bunyi 

 Membaca teks tentang indra 
pendengaran 

 Mengamati daerah tempat 

tinggal dan batas-batas 
wilayah tempat tinggal 

 Membaca 
buku/majalah/teks yang 
bertema Daerah tempat 
tinggalku 

 Sikap: 
Pengamatan 
tentang perilaku 

disiplin, 
tanggungjawabd
an jujur pada 
saat mengikuti 
pembelajaran.  

 
 

 Pengetahuan:  
Tes lisan/tertulis 
tentang identitas 
suku bangsa;  
kosa kata baku; 
sudut siku dan 
lancip; sifat 
bunyi. 

 

 Keterampilan 
Portofolio: 
Membuat kliping 
tentang 

keragaman 
budaya;  
 
Unjuk kerja:  
Membaca cerita; 

32 JP  Buku Teks 
Pelajaran 
Tematik Kelas 

IV  Tema 1 
Kelas IV 

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Bahan daur 
ulang 

 Benda-benda 
yang mengha-
silkan sumber 
bunyi : alat 
musik, peluit 
dll 

 Perleng-kapan 
untuk 
eksperimen  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 

out internet 
dll. 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Pancasila sebagai 
satu kesatuan yang 
utuh (KD buku dan 
silabus) 
4.3 
Bekerja sama dengan 
teman dalam 
keberagaman di 
lingkungan rumah, 
sekolah, dan 
masyarakat (KD 
buku) 
4.4 
Mengelompokkan 
kesamaan identitas 
suku bangsa 
(pakaian tradisional, 
bahasa, rumah adat, 
makanan khas, dan 
upacara adat), dan 
sosial ekonomi (jenis 
pekerjaan orang tua) 
di lingkungan rumah, 
sekolah dan 
masyarakat sekitar 
(KD buku dan silabus) 

 Mengamati gambar tentang 
pengubinan 

 Mengamati gambar tentang 
interaksi sosial antara 
teman yang berbeda suku 
bangsa 

 Mengamati makanan khas 

daerah  

 Mengamati variasi dan  
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non- lokomotor, 
dan manipulatif dalam 
permainan dan atau 
olahraga tradisional 

 Mengamati peta budaya 
perbedaan pakaian adat, 
rumah adat, tarian adat, 
dan alat musik tradisional. 
 

Menanya 

 Menanyakan sikap-sikap 
yang harus ditumbuhkan 
ketika berinteraksi dengan 
teman 

 Menanyakan tentang  
keberagaman/perbedaan 

budaya 

 Peserta didik menanyakan 
hal-hal yang terkait tentang 
interaksi manusia dengan 
lingkungannya 

 Menanyakan tentang ragam 

Menyanyikan 
lagu tradisional;  
Menggambar 
bebas;  
Mempraktekkan 
berbagai variasi 
dan  kombinasi 
pola gerak dasar 
lokomotor 
(berjalan, berlari, 
melompat)  

 
 

Bahasa 

Indonesia 

3.1  

Menggali informasi 
dari teks laporan 
hasil pengamatan 
tentang gaya, gerak, 
energi panas, bunyi, 
dan cahaya dengan 

 Teks cerita 

 Kosa kata baku 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

bantuan guru dan 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku (KD 
buku dan silabus) 
3.2 
Menguraikan teks 
instruksi tentang 
pemeliharaan panca 
indera serta 
penggunaan alat 
teknologi modern 
dan tradisional 
dengan bantuan guru 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih dan 
memilah kosakata 
baku (KD buku) 
3.4 
Menggali informasi 
dari teks cerita 
petualangan tentang 
lingkungan dan 

sumber daya alam 
dengan bantuan 
guru dan teman 
(dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan 

pakaian dan rumah adat  
yang ada di Indonesia 

 Mewawancarai masyarakat 
tentang pekerjaan yang 
menghasilkan karya seni 

 Saling bertanya tentang 
karya seni daerah tempat 

tinggal masing-masing  

 Menanyakan tentang gerak 
dasar lokomotor, dan 
kegunaannya 

 Saling bertanya tentang 
bunyi 

 Saling bertanya tentang 
gangguan pernapasan dan 
cara merawat telinga 

 Membuat pertanyaan 
berdasarkan peta budaya 
yang mereka amati. 

 Bertanya kepada orang tua 
tentang contoh-contoh 
perilaku untuk menjaga 
keharmonisan di 
masyarakat sekitar 

 

Mengumpulkan Informasi 

 Diskusi tentang pakaian dan 
rumah adat 

 Mengukur sudut dari 
gambar  

 Mencoba melakukan 
berbagai variasi dan  
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

memilih dan memilah 
kosakata baku (KD 
buku) 

kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor (berjalan, berlari, 
melompat, dll) dalam 
permainan dan atau 
olahraga tradisional 

 Berdiskusi tentang 
bagaimana benda yang 

dibunyikan menghasilkan 
bunyi yang harmonis 

 Melakukan percobaan 
tentang perambatan bunyi, 
misalnya dari selang.  

 Menulis 5 kata baku dan 
tidak baku 

 Menjawab pertanyaan 
tentang sikap-sikap yang 
ditunjukkan dalam 
berinteraksi dengan teman 

 Membuat percobaan tentang 
bunyi 

 Membuat rancangan tentang 
pengubinan 

 Mempraktekan konsep 
persatuan dengan sapu lidi 

 Membuat teks dan 
mempraktekan drama 

keberagaman  

 Mencari kosakata baru 

 Membuat kalimat dari 
kosakata 

 Bernyanyi lagu daerah 
yamko rambe yamko 

 4.1 
Mengamati, 
mengolah, dan 
menyajikan teks 

laporan hasil 
pengamatan tentang 
gaya, gerak, energi 
panas, bunyi, dan 
cahaya dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku (KD 
buku dan silabus) 
4.2 
Menerangkan dan 
mempraktikkan teks 
arahan/petunjuk 
tentang pemeliharaan 
pancaindera serta 
penggunaan alat 
teknologi modern dan 
tradisional secara 
mandiri dalam 

bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih dan 
memilah kosakata 
baku (KD buku) 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

4.4. Menyajikan teks 
cerita petualangan 
tentang lingkungan 
dan sumber daya 
alam secara mandiri 
dalam teks bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku (KD 
buku) 

 Mempraktikan 
membunyikan botol  yang 
diisi air berbeda-beda 

 Menemukan sudut benda-
benda di lingkungan sekitar 
rumah dan 
mengelompokkannya ke 

dalam sudut lancip, tumpul, 
dan siku-siku 

 Mencari percobaan-
percobaan lain yang dapat 
menunjukan perambatan 
bunyi 

 Mengukur besar sudut 
bangun segi banyak 

 Mendikusikan makna 
harmoni dalam kehidupan 
sehari-hari 

 Mendiskusikan isi dan 
makna lagu “Aku Anak 
Indonesia” 

 Mendiskusikan manfaat 
keharmonisan alam 
kehidupan berbangsa dan 
bertanah air (persatuan 
dalam keberagaman 

 Mencari tambahan informasi 
tentang keberagaman di 
Indonesia melalui internet, 
koran, narasumber, atau 
majalah 

 Mencari segi banyak di 

Matematika 3.12 
Mengenal sudut siku-
siku 
melalui pengamatan 
dan 
membandingkannya 
dengan sudut 
yang berbeda (KD 
buku) 
4.13 
Merepresentasikan 
sudut lancip dan 
sudut tumpul dalam 
bangun datar (KD 
buku) 

 Sudut siku-siku, 
sudut lancip dan 
sudut tumpul 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmu 

Pengetahuan 
Alam 

3.5  

Memahami sifat-sifat 
bunyi melalui 
pengamatan dan 
keterkaitannya 
dengan indera 
pendengaran (KD 

 Sifat-sifat bunyi dan 

keterkaitan nya 
dengan indera 
pendengaran 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

buku dan silabus) 
4.4 
Menyajikan hasil 
percobaan atau 
observasi tentang 
bunyi  (KD buku dan 
silabus) 

lingkungan sekita 

 Menemukan gerakan-
gerakan beserta jenis-jenis 
sudut yang dihasilkannya 

 Mencari sudut siku-siku 
benda-benda yang ada di 
sekitarnya dan 

membuktikan dengan cara 
yang berbeda-beda 
 

Menalar/mengasosiasi 

 Menyimpulkan tentang 
sikap menghargai 
keberagaman budaya 

 Menyimpulkan tentang 
indahnya kebersamaan 

 Menentukan jenis-jenis 
sudut dengan memilih 
benda di sekitar 

 Mengurutkan benda-benda  
berdasarkan besar sudut 
(bisa mulai dari yang terkecil 
hingga yang terbesar atau 
sebaliknya) 

 Membuat kesimpulan 
tentang pembelajaran sudut 

 Membuat contoh sikap yang 
sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila 

 Menyimpulkan tentang 
sikap-sikap yang 
mencerminkan nilai 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.5  
Memahami manusia 
dalam dinamika 
interaksi dengan 
lingkungan alam, 
sosial, budaya, dan 
ekonomi (KD buku 
dan silabus) 
4.5 
Menceritakan 
manusia dalam 
dinamika interaksi 
dengan lingkungan 
alam, sosial, budaya, 
dan ekonomi (KD 
buku dan silabus) 

 Manusia dalam 
dinamika interaksi 
dengan lingkungan 

 

 

 

 

 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.1 
Mengenal karya dua 
dan tiga dimensi 
berdasarkan 

pengamatan  (KD 
buku dan silabus) 
3.2 
Membedakan 
panjang-pendek 
bunyi, 

 Gambar bebas 
berdasarkan tema 

 Gerak dan lagu  
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

dan tinggi-rendah 
nada dengan gerak 
tangan (KD buku) 
3.3 
Mengenal tari-tari 
daerah dan 
keunikan geraknya 
(KD buku) 
4.1 
Menggambar 
berdasarkan tema  
(KD buku dan silabus) 
4.2 
Membuat karya seni 
kolase dengan 
berbagai bahan di 
lingkungan sekitar 
(KD buku) 
4.5 
Menyanyikan lagu 
dengan gerak 
tangan dan badan 
sesuai dengan 
tinggi rendah nada 
(KD buku) 
4.10 
Memperagakan 
makna gerak ke 
dalam 
bentuk tari bertema 
dengan mengacu 
pada gaya tari daerah 
berdasarkan 

Pancasila 

 Menentukan nama benda 
dan bagaimana cara 
membunyikannnya 

 Menyimpulkan tentang 
kehidupan harmonis 

 Menentukan media 

perambatan bunyi 

 Menyimpulkan perambatan 
bunyi dalam kehidupan 

 Menentukan bangun datar 
apa saja yang ada dalam 
gambar jam dinding 

 Menyimpulkan sudut X 
menentukan besar sudut 

 Menentukan gambar yang 
termasuk segi  banyak 

 Menghitung banyak sudut 
berdasar gambar 

 Menentukan kata baku dan 
tidak baku 

 Menentukan pola 
pengubinan dan alasannya 

 Membuat kesimpulan 
tentang pola gerak dasar 
lokomotor dalam permainan 

dan atau olahraga 
tradisional 

 Menganalisis makna sila-sila 
dari Pancasila dengan 
menganalisis gambar dan 
membaca teks 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

ruang gerak (KD 
buku) 
 

 Menghubungkan hal-hal 
baik yang didapatkan dari 
permainan dengan nilai nilai 
Pancasila 

 Bereksplorasi dengan 
berbagai sumber bunyi dari 
benda-benda di sekitar 

 Mengelompokkan segi 
banyak dan bukan segi 
banyak 

 Menerka besar dan jenis 
sudut  sesuai dengan benda 
yang mereka pilih. 

 Mencari sudut-sudut dan 
memberi tanda dengan 
huruf 

 Membuktikan jenis sudut 
pada setiap benda dengan 
cara mengukur besar sudut 
tiap benda dengan 
menggunakan busur 

 Menentukan berbagai 
macam sudut yang ada dan 
menyalin nama-namanya di 
kertas 

 Membuat perkiraan ukuran 

sudutnya dan 
membandingkan dengan 
ukuran yang sebenarnya 

 Mengurutkan besar sudut 
dari yang paling kecil 
sampai yang paling besar 

 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.9 
Memahami pengaruh 
aktivitas fisik 
dan istirahat yang 

cukup terhadap 
pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh 
(KD buku) 
4.3 
Mempraktikkan 
kombinasi pola gerak 
dasar lokomotor 
untuk 
membentuk 
gerakan dasar 
atletik jalan 
cepat dan 
lari yang dilandasi 
konsep gerak melalui 
permainan dan atau 
olahraga tradisional. 
(KD buku dan silabus) 

 Pengaruh aktivitas 
fisik dan istirahat 
yang cukup 
terhadap 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
tubuh 

 Pola gerak dasar 
lokomotor, non-
lokomotor, dan 
manipulatif 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Mengomunikasikan 

 Memperagakan variasi dan  
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor (berjalan, berlari, 
melompat, dll)  dalam 
permainan dan atau 
olahraga tradisional 

 Menceritakan tentang 
pengalaman yang berkaitan 
dengan nilai-nilai Pancasila 

 Membuat laporan percobaan 
dari salah satu percobaan 
(perambatan bunyi) 

 Menceritakan pengalaman 
menulis teks bahasa daerah 

 Menceritakan pengalaman 
mengonsumsi makanan 
daerah 

 Berkreasi membuat rumah 
adat impiannya dengan 
memperhatikan sudut yang 
dibentuk dan menggunakan 
teknik kolase menggunakan 
ijuk atau lidi 

 Menceritakan ciri khas 
rumah adat impiannya dan 

alasan mengapa memilih 
jenis sudut tertentu 

 Menceritakan perambatan 
bunyi 

 Menceritakan sikap harmoni 
dengan makna yang 
terkandung dalam sila 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Pancasila. 

 Membuat cerita tentang 
pengalamannya 
mengunjungi suatu tempat 
dengan memperhatikan 
pilihan kata dan keruntutan 
cerita 

 Bermain musik dengan 
menggunakan benda-benda 
di sekitar sekolah 

 Mencari gambar bentuk segi 
banyak di rumah dan 
menceritakan hasilnya 
kepada orang tua 
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Tema 1 : Indahnya Kebersamaan 
Subtema 2 : Kebersamaan dalam Keberagaman 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn 3.4 
Memahami arti 
bersatu dalam 
keberagaman di 
rumah, sekolah, dan 
masyarakat (KD buku 
dan silabus) 
4.3 
Bekerja sama dengan 
teman dalam 
keberagaman di 
lingkungan rumah, 
sekolah, dan 
masyarakat (KD 
buku) 
 

 Makna bersatu dalam 
keberagaman di 
rumah, sekolah, dan 
masyarakat 

 

Mengamati 

 Mengamati  ragam  rumah 
dan pakaian adat Indonesia 

 Mengamati gambar tentang 
keragaman budaya 
nusantara 

 Mengamati benda-benda di 
sekitar yang berbeda 

 Mengamati gambar 
kebersamaan 

 Membaca teks pemantulan 
dan penyerapan bunyi 

 Membaca teks tentang indra 
pendengaran 

 Mengamati gambar ukiran 

 Mengamati daerah tempat 
tinggal dan batas-batas 
wilayah tempat tinggal 

 Mengamati contoh gambar 
suatu tempat dalam denah 
(arah, jarak, lokasi tempat 
tinggal) 

 Mengamati gambar tentang 

pengubinan 

 Mengamati teknik 
pembulatan bilangan 
puluhan terdekat 

 Membaca teks kehidupan 
masa pra aksara 

 Sikap: 
observasi 
tentang 
perilaku 

disiplin, jujur, 
dan 
tanggungjawab 
selama 
mengikuti 
pembelajaran.  
 

 Pengetahuan: 
Tes lisan/tulis 
tentang makna 
bersatu dalam 
keberagaman; 
kosa kata kata 
baku; 
pengubinan; 
sifat bunyi; 
karya kreatif; 
pengaruh 
aktifitas fisik 
terhdap tubuh; 

interaksi 
manusia dan 
lingkungan 
 

 

32 JP  Buku Teks 
Pelajaran 
Tematik Kelas 
IV  Tema 1 

Kelas IV 

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Bahan daur 
ulang 

 Benda-benda 
yang mengha-
silkan 
sumber bunyi 
: alat musik, 
peluit dll 

 Perleng-
kapan untuk 
eksperimen  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet 

dll. 
 

Bahasa 
Indonesia 

3.2 
Menguraikan teks 
instruksi tentang 
pemeliharaan 
pancaindera serta 
penggunaan alat 
teknologi modern 
dan tradisional 

dengan bantuan guru 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih dan 
memilah kosakata 

  Bahasa lisan dan 
tulis  

 Kosa kata baku 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

baku (KD buku) 
3.3 
Menggali informasi 
dari teks 
wawancara tentang 
jenis-jenis usaha 
dan pekerjaan serta 
kegiatan ekonomi 
dan koperasi dengan 
bantuan guru 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih dan 
memilah kosakata 
baku 
3.5 
Menggali informasi 
dari teks ulasan 
buku tentang nilai 
peninggalan 
sejarah dan 
perkembangan 
Hindu- 
Budha di Indonesia 
dengan bantuan 
guru dan teman 
dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan 
memilih dan memilah 
kosakata baku (KD 
buku) 

 Mengamati gambar tentang 
interaksi sosial antara 
teman yang berbeda suku 
bangsa 

 Mengamati variasi dan  
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor untuk 

membentuk gerakan dasar 
atletik jalan cepat dan lari. 

 Mengenal konsep 
pembulatan 

 Mengamati pengubinan yang 
ada di sekitar rumah 

 Membaca teks tentan cara 
dan pengolahan media karya 
kreatif dari bahan bekas 
 

Menanya 

 Menanyakan sikap-sikap 
yang harus ditumbuhkan 
ketika berinteraksi dengan 
teman 

 Menanyakan tentang  
keberagaman/perbedaan 
budaya 

 Menuliskan pertanyaan 
tentang kehidupan masa 
praaksara 

 Menanyakan hal-hal yang 
terkait tentang interaksi 
manusia dengan 
lingkungannya 

 Keterampilan: 
Unjuk kerja: 
Membuat 
barang 
kerajinan dari 
barang bekas; 
Mempraktekka

n berbagai 
variasi dan  
kombinasi pola 
gerak dasar 
lokomotor 
(berjalan, 
berlari, 
melompat); 
Mempraktekka
n gerak langkah 
kaki dan 
ayunan lengan. 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

4.2 
Menerangkan dan 
mempraktikkan teks 
arahan/petunjuk 
tentang pemeliharaan 
pancaindera serta 
penggunaan alat 
teknologi modern dan 
tradisional secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih dan 
memilah kosakata 
baku (KD buku) 
4.3 
Mengolah dan 
menyajikan teks 
wawancara tentang 
jenis-jenis usaha dan 
pekerjaan serta 
kegiatan ekonomi 
dan koperasi secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih dan 
memilah kosakata 
baku (KD buku) 

 Menanyakan tentang ragam 
pakaian dan rumah adat  
yang ada di Indonesia 

 Mewawancarai masyarakat 
tentang pekerjaan yang 
menghasilkan karya seni 

 Saling bertanya tentang 

karya seni daerah tempat 
tinggal masing-masing  

 Menanyakan tentang gerak 
dasar lokomotor dalam 
atletik jalan cepat dan lari 
serta kegunaannya 

 Saling bertanya tentang 
bunyi 

 Merancang soal cerita 
sendiri tentang pembulatan 
dan menjelaskan langkah-
langkah penyelesaiannya 

 Membuat soal cerita 
pembulatan tentang harga 
beberapa cenderamata 

 

Mengumpulkan Informasi 

 Diskusi tentang pakaian dan 
rumah adat 

 Menjawab pertanyaan 
persamaan dan perbedaan 
rumah adat 

 Diskusi tentang atap rumah 
adat mengapa memiliki 
sudut yang berbeda 

Matematika 3.3 
Memahami aturan 
pembulatan 
dalam membaca hasil 

 Bangun segi banyak 
beraturan 

 Pengubinan 

 Pembulatan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

pengukuran 
dengan alat ukur 
3.11  
Menemukan bangun 
segibanyak beraturan 
maupun tak 
beraturan yang 
membentuk pola 
pengubinan melalui 
pengamatan  (KD 
buku dan silabus) 
4.4  
Melakukan 
pengubinan 
menggunakan 
segibanyak beraturan 
tertentu (KD buku 
dan silabus) 
4.16 
Menyajikan hasil 
pengukuran panjang 
atau berat 
berdasarkan 
pembulatan 
yang disajikan dalam 
bentuk tabel 
sederhana (KD buku) 

 Mencoba melakukan 
berbagai variasi dan  
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor (berjalan, berlari, 
melompat, dll) non- 
lokomotor (meliuk, 
membungkuk, dll) dan 

manipulative (menendang, 
melempar, menangkap, dll) 
dalam permainan dan atau 
olahraga tradisional 

 Membuat poster “walaupun 
berbeda-beda tapi tetap 
satu’’ 

 Berdiskusi tentang 
bagaimana benda yang 
dibunyikan menghasilkan 
bunyi yang harmonis 

 Melakukan percobaan 
tentang bunyi dari selang 

 Menulis 5 kata baku dan 
tidak baku 

 Menjawab pertanyaan 
tentang sikap-sikap yang 
ditunjukkan dalam 
berinteraksi dengan teman 

 Membuat percobaan tentang 
bunyi 

 Membuat rancangan tentang 
pengubinan 

 Mempraktekan konsep 
persatuan dengan sapu lidi 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.5  
Memahami sifat-sifat 
bunyi melalui 
pengamatan dan 
keterkaitannya 
dengan indera 

 Sifat-sifat bunyi dan 
keterkaitan nya 
dengan indera 
pendengaran 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

pendengaran (KD 
buku dan silabus) 
4.4 
Menyajikan hasil 
percobaan atau 
observasi tentang 
bunyi (KD buku dan 
silabus)  

 Membuat teks drama 
tentang keragaman 

 Mempraktekan teks drama 
yang telah dibuat 

 Menjawab pertanyaan dari 
teks yang dibaca 

 Mencari kosakata baru 

 Membuat kalimat dari 
kosakata 

 Mengerjakan latihan 
pembulatan bilangan 
puluhan 

 Mempraktikan 
membunyikan botol  yang 
diisi air berbeda-beda 

 Membuat peta pikiran 
tentang manfaat kerja sama 

 Melakukan percobaan untuk 
mengetahui tempat bunyi 
berada 

 Melakukan simulasi tentang 
makna persatuan dan 
keberagaman 

 Mengerjakan soal 
pembulatan dan 
menjelaskan cara 

menjawabnya 

 Menganyam dengan motif 
pengubinan 

 Membuat kalimat 
berdasarkan kosakata  

 Mencari informasi tentang 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.5  
Memahami manusia 
dalam dinamika 
interaksi dengan 
lingkungan alam, 
sosial, budaya, dan 
ekonomi (KD buku 
dan silabus) 
4.5 
Menceritakan 
manusia dalam 
dinamika interaksi 
dengan lingkungan 
alam, sosial, budaya, 
dan ekonomi (KD 
buku dan silabus) 

 Manusia dalam 
dinamika interaksi 
dengan lingkungan 

 

 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.4 
Mengetahui berbagai 
alur cara dan 

pengolahan media 
karya kreatif (KD 
buku dan silabus) 
4.3 
Menggambar model 
benda kesukaan 

 Karya kreatif 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

berdasarkan 
pengamatan 
langsung (KD buku) 
 

situs bersejarah lainnya dari 
berbagai sumber 

 Menemukan hasil 
penghitungan dengan teliti 

 Memberikan contoh tentang 
sikap persatuan dan kerja 
sama yang dilakukan di 

rumah 

 Membuat pengubinan 
dengan menggunakan 
bentuk geometri yang 
berbeda 

 Melakukan gerak jalan cepat 
dan lari 

 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menyimpulkan tentang 
sikap menghargai 
keberagaman budaya 

 Menyimpulkan tentang 
indahnya kebersamaan 

 Menentukan nama benda 
dan bagaimana cara 
membunyikannnya 

 Menentukan media 
perambatan bunyi 

 Menyimpulkan perambatan 
bunyi dalam kehidupan 

 Menentukan bangun datar 
apa saja yang ada dalam 
gambar jam dinding 

 Menentukan gambar yang 
termasuk segi  banyak 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 

Kesehatan 

3.9 
Memahami pengaruh 
aktivitas fisik 

dan istirahat yang 
cukup terhadap 
pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh 
(KD buku) 
4.3 
Mempraktikkan 
kombinasi pola gerak 
dasar lokomotor 
untuk 
membentuk 
gerakan dasar 
atletik jalan 
cepat dan 
lari yang dilandasi 
konsep gerak melalui 
permainan dan atau 
olahraga tradisional. 
(KD buku dan silabus) 
 

4.6 
Mempraktikkan 
gerak dasar langkah 
dan ayunan lengan 
bertema budaya 
daerah mengikuti 

 Pengaruh aktivitas 
fisik dan istirahat 
yang cukup 
terhadap 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
tubuh 

 Pola gerak dasar 
lokomotor 

 Aktivitas gerak 
ritmik 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

irama (ketukan) 
tanpa/dengan musik 
dalam aktivitas 
gerak ritmik (KD 
buku) 

 Mengumpulkan tentang segi 
banyak 

 Menentukan kata baku dan 
tidak baku 

 Menentukan pola 
pengubinan dan alasannya 

 Membuat kesimpulan 
tentang perbedaan jalan 
cepat dengan lari. 

 Membedakan ketiga masa   
(masa praaksara, masa 
Hindu Buddha, masa Islam 

 Merancang pengubinan 
sesuai dengan instruksi 

 Menyelaraskan gerak 
langkah kaki dengan gerak 
ayunan lengan 

 

Mengomunikasikan 

 Memperagakan variasi dan  
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor (berjalan, berlari, 
melompat, dll)  

 Menceritakan aturan 
permainan tradisional         
(cara bermain, strategi, nilai, 

dan manfaat) 

 Membuat laporan dari hasil 
pelaksanaan tentang 
perambatan bunyi 

 Bercerita tentang perbedaan 
dan keragaman 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 Menceritakan secara singkat 
tentang  kehidupan masa 
pra- aksara 

 Menceritakan hal-hal yang 
baik dari ketiga masa dalam 
sejarah Indonesia 

 Menceritakan pengalaman 

menulis teks bahasa daerah 

 Melakukan kegiatan senam 
irama 

 Menggambar pengubinan 
yang ditemukan dan 
diperlihatkan kepada guru 

 Mengembangkan kreativitas 
dan mengaplikasikan 
pemahaman tentang 
pengubinan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 Menggambar pengubinan 
yang ditemukan di rumah 
atau sekitarnya     

 Membuat karya kreatif 
dengan menggunakan 
bahan bekas 
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Tema 1 : Indahnya Kebersamaan 
Subtema 3 : Bersyukur atas Keberagaman 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn 3.4 
Memahami arti 
bersatu dalam 
keberagaman di 
rumah, sekolah, dan 
masyarakat (KD buku 
dan silabus) 
4.3 
Bekerja sama dengan 
teman dalam 
keberagaman di 
lingkungan rumah, 
sekolah, dan 
masyarakat (KD 
buku) 
 

 Makna bersatu dalam 
keberagaman di 
rumah, sekolah, dan 
masyarakat 

 Perilaku di sekitar 
rumah dan sekolah 
dari sudut pandang 
kelima simbol 
Pancasila sebagai 
satu kesatuan yang 
utuh 
 

Mengamati 

 Mengamati  ragam  rumah 
dan pakaian adat Indonesia 

 Mengamati gambar tentang 

keragaman budaya 
nusantara 

 Mengamati gambar 
kebersamaan 

 Membaca teks pemantulan 
dan penyerapan bunyi 

 Mengamati panca indra baik 
secara langsung maupun 
melalui gambar 

 Membaca teks tentang indra 
pendengaran 

 Mengamati teknik 
pembulatan bilangan 
puluhan terdekat 

 Membaca teks kehidupan 
masa pra aksara 

 Membaca teks candi di 
Indonesia 

 Mengamati gambar tentang 
interaksi sosial antara 
teman yang berbeda suku 
bangsa 

 Mengamati variasi dan  
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non- lokomotor, 

 Sikap: observasi 
tentang 
perilaku 
disiplin, jujur, 

dan 
tanggungjawab 
selama 
mengikuti 
pembelajaran. 
 

 Pengetahuan: 
Tes 
lisan/tertulis 
tentang bersatu 
dalam 
keberagaman; 
tentang 
penjumlahan/p
e-
ngurangan/pem
bagian, serta 
memecahkan 
masalah 
melalui KPK 

dan FPB; 
tentang bunyi, 
interaksi 
manusia dan 
lingkungan; 

32 JP  Buku Teks 
Pelajaran 
Tematik Kelas 
IV  Tema 1 

Kelas IV 

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Bahan daur 
ulang 

 Benda-benda 
yang mengha-
silkan sumber 
bunyi : alat 
musik, peluit 
dll 

 Perleng-
kapan untuk 
eksperimen  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet 

dll. 
 

Bahasa 
Indonesia 

3.1  
Menggali informasi 
dari teks laporan 
hasil pengamatan 
tentang gaya, gerak, 
energi panas, bunyi, 

 Kosa kata baku 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

dan cahaya dengan 
bantuan guru dan 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku  (KD 
buku dan silabus) 
3.5 
Menggali informasi 
dari teks ulasan 
buku tentang nilai 
peninggalan 
sejarah dan 
perkembangan 
Hindu- 
Budha di Indonesia 
dengan bantuan 
guru dan teman 
dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan 
memilih dan memilah 
kosakata baku (KD 
buku) 
4.1 
Mengamati, 

mengolah, dan 
menyajikan teks 
laporan hasil 
pengamatan tentang 
gaya, gerak, energi 
panas, bunyi, dan 

dan manipulatif dalam 
permainan dan atau 
olahraga tradisional 

 Mengamati gambar dan 
membaca teks tentang tiga 
candi 

 Memerhatikan lirik lagu 

“Syukur” dengan cermat. 

 Membaca soal cerita 
penaksiran secara bertahap 
dengan cara memenggal 
kalimat per kalimat 

 Membaca informasi tentang 
gendang 

 
Menanya 

 Menanyakan sikap-sikap 
yang harus ditumbuhkan 
ketika berinteraksi dengan 
teman 

 Menanyakan KPK dan FPB 

 Menanyakan tentang  
keberagaman/perbedaan 
budaya 

 Menanyakan hal-hal yang 
terkait dengan situs 

 Menuliskan pertanyaan 
tentang kehidupan masa 
praaksara, candi-candi di 
Indonesia, kerajaan Demak 

 Menanyakan hal-hal yang 
terkait tentang interaksi 

geraka 
lokomotor, non 
lokomotor dan 
manipulatf 
 

 Keterampilan: 
Portofolio: 

Membuat 
kliping tentang 
keragaman 
budaya; 
Membuat 
kliping tentang 
masa 
praaksara/Hind
u 
Buddha/Islam; 
Menulis cerita 
tentang 
keanekaragama
n budaya;  

 
Unjuk kerja: 
Menyanyikan 
lagu tradisional; 
Mempraktekkan 
berbagai variasi 

dan  kombinasi 
pola gerak 
dasar lokomotor 
, non lokomotor 
dan manipulatif 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

cahaya dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku (KD 
buku dan silabus) 
4.5 
Mengolah dan 
menyajikan teks (KD 
buku) 
ulasan buku tentang 
nilai peninggalan 
sejarah dan 
perkembangan 
Hindu- 
Budha di Indonesia 
secara mandiri 
dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku (KD 
buku) 

manusia dengan 
lingkungannya 

 Menanyakan tentang ragam 
pakaian dan rumah adat  
yang ada di Indonesia 

 Mewawancarai masyarakat 
tentang pekerjaan yang 

menghasilkan karya seni 

 Saling bertanya tentang 
karya seni daerah tempat 
tinggal masing-masing  

 Menanyakan tentang gerak 
dasar lokomotor, non- 
lokomotor, dan manipulatif 
serta kegunaannya 

 Saling bertanya tentang 
bunyi 

 Saling bertanya tentang 
gangguan pernapasan dan 
cara merawat telinga 

 Mengajukan pertanyaan 
tentang zaman praaksara 

 Membuat 1 soal cerita 
tentang penaksiran 

 
Mengumpulkan Informasi 

 Diskusi tentang pakaian dan 
rumah adat 

 Bernyanyi tentang lagu aku 
anak Indonesia 

 Menjawab pertanyaan 
persamaan dan perbedaan 

(berjalan, 
berlari, 
melompat) non- 
lokomotor 
(meliuk, 
membungkuk) 
dan 
manipulative 
(menendang, 
melempar, 
menangkap). 
 

Matematika 3.2  
Menerapkan 
penaksiran dalam 
melakukan 

penjumlahan, 
perkalian, 
pengurangan dan 
pembagian untuk 
memperkirakan hasil 
perhitungan (KD 

 Penaksiran dalam 
melakukan 
penjumlahan, 
perkalian, 
pengurangan dan 
pembagian untuk 
memperkirakan hasil 
perhitungan 

 KPK dan FPB, 
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buku dan silabus) 
  
4.1 
Mengemukakan 
kembali dengan 
kalimat sendiri , 
menyatakan kalimat 
matematika dan 
memecahkan 
masalah 
dengan efektif 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan KPK dan FPB, 
satuan kuantitas, 
desimal dan persen 
terkait dengan 
aktivitas sehari-hari 
di 
rumah, sekolah, atau 
tempat bermain 
serta memeriksa 
kebenarannya (KD 
buku) 
 

rumah adat 

 Diskusi tentang rumah adat 

 Diskusi tentang atap rumah 
adat mengapa memiliki 
sudut yang berbeda 

 Mencoba melakukan 
berbagai variasi dan  

kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor (berjalan, berlari, 
melompat, dll) non- 
lokomotor (meliuk, 
membungkuk, dll) dan 
manipulative (menendang, 
melempar, menangkap, dll) 
dalam permainan dan atau 
olahraga tradisional 

 Berdiskusi tentang 
bagaimana benda yang 
dibunyikan menghasilkan 
bunyi yang harmonis 

 Melakukan percobaan 
tentang bunyi, untuk 
membuktikan sifat bunyi 
(tentang bunyi dari selang) 

 Menulis 5 kata baku dan 
tidak baku 

 Menjawab pertanyaan 
tentang sikap-sikap yang 
ditunjukkan dalam 
berinteraksi dengan teman 

 Mempraktekan permainan 
engklek 

Ilmu 
Pengetahuan 

Alam 

3.5  
Memahami sifat-sifat 

bunyi melalui 
pengamatan dan 
keterkaitannya 
dengan indera 
pendengaran (KD 
buku dan silabus) 

 Sifat-sifat bunyi dan 
keterkaitan nya 
dengan indera 
pendengaran 
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4.4 
Menyajikan hasil 
percobaan atau 
observasi tentang 
bunyi perhitungan 
(KD buku dan silabus) 

 Membuat percobaan tentang 
bunyi 

 Mempraktekan konsep 
persatuan dengan sapu lidi 

 Membuat teks drama 
tentang keragaman 

 Mencari kosakata baru dan 
membuat dari kosa kata 
tersebut 

 Mengerjakan latihan 
pembulatan bilangan 
puluhan 

 Mengerjakan KPK dan FPB 

 Bernyanyi lagu daerah 
yamko rambe yamko 

 Mempraktikan 
membunyikan botol  yang 
diisi air berbeda-beda 
dengan irama “Yamko 
Rambe Yamko 

 Mencari informasi dari 
perpustakaan tentang satu 
benda bersejarah yang ada 
di daerahnya 

 Mengerjakan soal 
penaksiran dengan benar 

sebanyak 50%, mengerjakan 
kembali soal-soal yang 
masih salah 

 Mengerjakan soal-soal 
penaksiran untuk 
menguatkan pemahaman 

Ilmu 

Pengetahuan 
Sosial 

3.2  

Memahami manusia, 
perubahan dan 
keberlanjutan dalam 
waktu pada masa 
praaksara, Hindu 
Buddha, Islam dalam 
aspek pemerintah, 
sosial, ekonomi, dan 
pendidikan (KD buku 
dan silabus) 
3.5  
Memahami manusia 
dalam dinamika 
interaksi dengan 
lingkungan alam, 
sosial, budaya, dan 
ekonomi (KD buku 
dan silabus) 
4.2  
Merangkum hasil 

pengamatan dan 
menceritakan 
manusia, perubahan 
dan keberlanjutan 
dalam waktu pada 
masa praaksara, 

 Manusia,perubahan 
dan keberlanjutan 
dalam waktu pada 
masa praaksara, 
Hindu Buddha, 
Islam dalam aspek 
pemerintah, sosial, 
ekonomi, dan 
pendidikan 

 Manusia dalam 
dinamika 
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Hindu Buddha, Islam 
dalam aspek 
pemerintah, sosial, 
ekonomi, dan 
pendidikan  (KD buku 
dan silabus) 
4.5 
Menceritakan 
manusia dalam 
dinamika interaksi 
dengan lingkungan 
alam, sosial, budaya, 
dan ekonomi (KD 
buku dan silabus) 

 Mendiskusikan perbedaan-
perbedaan yang ditemui saat 
bermain dan bagaimana 
menyikapinya 

 Berdiskusi menemukan 
percobaan lain yang dapat 
membuktikan sifat bunyi 

yang dapat dipantulkan dan 
diserap 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Menyimpulkan tentang sikap 
menghargai keberagaman 
budaya 

 Menyimpulkan tentang 
indahnya kebersamaan 

 Menentukan nama benda 
dan bagaimana cara 
membunyikannnya 

 Menentukan media 
perambatan bunyi 

 Menyimpulkan perambatan 
bunyi dalam kehidupan 

 Menentukan kata baku dan 
tidak baku 

 Menentukan KPK dan FPB 

 Membuat kesimpulan 
tentang perbedaan pola 
gerak dasar lokomotor, non- 
lokomotor, dan manipulatif 
dalam permainan dan atau 
olahraga tradisional 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.2 
Membedakan 
panjang-pendek 
bunyi, 
dan tinggi-rendah 
nada dengan gerak 
tangan (KD buku) 
3.5 
Memahami cerita 
terkait situs-situs 
budaya baik benda 
maupun tak benda di 
Indonesia dengan 

menggunakan 
bahasa daerah (KD 
buku dan silabus) 
4.5 
Menyanyikan lagu 
dengan gerak 

 Tinggi rendah nada 

 Situs budaya 

 Gerak dan lagu 
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tangan dan badan 
sesuai dengan 
tinggi rendah nada 
(KD buku) 
4.7 
Menyanyikan 
solmisasi lagu wajib 
dan lagu daerah yang 
harus dikenal (KD 
buku) 
4.17 
Menceritakan cerita 
terkait situs-situs 
budaya baik benda 
maupun tak benda di 
Indonesia degnan 
menggunakan bahasa 
daerah (KD buku dan 
silabus) 

 Membedakan ketiga masa   
(masa praaksara, masa 
Hindu Buddha, masa Islam 

 Membedakan antara nada 
rendah di baris ke-2 dan 
nada tinggi di baris ke-3 

 Membuat kesimpulan dari 

ketiga masa di Indonesia 
dalam bentuk tabel 

 Membandingkan perbedaan 
antara berteriak keras-keras 
di lapangan, dengan 
berteriak di kamar mandi 

 Memilih satu lagu daerah 
asalnya dan 
mengaplikasikan gerak 
tangan sesuai panjang 
pendek dan tinggi rendah 
nada. 
 

 
Mengkomunikasikan 

 Memperagakan variasi dan  
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor (berjalan, berlari, 
melompat, dll) non- 
lokomotor (meliuk, 

membungkuk, dll) dan 
manipulative (menendang, 
melempar, menangkap, dll)  
dalam permainan bola kecil 
dan atau olahraga 
tradisional 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.9 
Memahami pengaruh 
aktivitas fisik 
dan istirahat yang 
cukup terhadap 
pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh 
(KD buku) 
4.2 
Mempraktik-kan 
variasi dan  
kombinasi pola gerak 
dasar lokomotor, 
non-lokomotor, dan 

 pengaruh aktivitas 
fisik dan istirahat 
yang cukup 
terhadap 

 Pola gerak dasar 
lokomotor, non-
lokomotor, dan 
manipulatif 
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manipulatif dalam 
permainan bola kecil 
yang dilandasi 
konsep gerak dalam 
berbagai permainan 
dan atau olahraga 
tradisional bola kecil 
(KD buku dan silabus) 
 

 Menyanyikan lagu “Yamko 
Rambe Yamko” yang berasal 
dari Papua yang dilengkapi 
dengan tangga nada 

 Menyanyikan nada tinggi 
dan rendah dengan gerakan 
tangan 

 Menyanyikan lagu “Syukur” 
ciptaan H. Mutahar dengan 
nada dan syair yang tepat 
seperti tampak pada notasi 
musik 

 Membuat syair lagu yang 
bermakna mensyukuri 
keberagaman yang ada di 
Indonesia 

 Menuliskan laporan 
percobaan di tabel yang 
tersedia dengan 
menggunakan kosakata 
baku 

 Menceritakan hasil temuan 
percobaan lain yang dapat 
membuktikan sifat bunyi 
yang dapat dipantulkan dan 
diserap kepada siswa lain 

 Membuat peta pikiran 
tentang bunyi yang telah 
dipelajari pada pembelajaran 
sebelumnya   

 

 


