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Satuan Pendidikan         : SD/MI 
Kelas : VI (Enam) 
Kompetensi Inti         :  
 
KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air 

 
 

 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 
bermain 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak 
mulia 

 

Mata 
Pelajaran 

KOMPETENSI DASAR 
KETERANGAN 

KI 1 KI 2 

PPKn 1.1 Menghargai semangat 
kebhinnekatunggalikaan dan 
keragaman agama, suku bangsa, 
pakaian tradisional, bahasa, rumah 
adat, makanan khas, dan upacara 
adat, sosial, dan ekonomi dalam 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara  

1.2 Menghargai kebersamaan dalam 
keberagaman sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa dalam 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara  

2.1 Menunjukkan perilaku 
bertanggungjawab dan rela 
berkorban dalam keluarga, sekolah 
dan lingkungan sebagai perwujudan 
nilai dan moral Pancasila  

2.2 Menunjukkan perilaku patuh 
terhadap tata tertib, dan aturan 
sesuai dengan tata urutan peraturan 
perundang-undangan Indonesia  

2.3 Menunjukkan penghargaan terhadap 

proses pengambilan keputusan dan 
komitmen menjalankan hasil 
musyawarah mufakat  

2.4 Menunjukkan perilaku bangga 
sebagai bangsa Indonesia  

 Pembelajaran pada KD 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 

2.1 Memiliki kepedulian dan tanggung 
jawab tentang ciri khusus makhluk 
hidup dan lingkungan melalui 
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Mata 
Pelajaran 

KOMPETENSI DASAR 
KETERANGAN 

KI 1 KI 2 

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  

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  

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

 

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

2.2 Menunjukkan sikap berpikir logis, 
kritis dan kreatif  

2.3 Memiliki rasa ingin tahu, perhatian 
dan minat dalam mempelajari 
matematika yang terbentuk melalui 
pengalaman belajar.  

2.4 Memiliki sikap menghargai kegunaan 
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Mata 
Pelajaran 

KOMPETENSI DASAR 
KETERANGAN 

KI 1 KI 2 

matematika dalam kehidupan.  
2.5 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 memberikan kesempatan 
kepada bangsa Indonesia untuk 
melakukan perubahan dalam aspek 
geografis, ekonomi, budaya dan 

politik  
1.2 Menerimaadanya kelembagaan 

sosial, budaya, ekonomi dan politik 
dalam masyarakat yang mengatur 
kehidupan manusia dalam berfikir 
dan berperilaku sebagai penduduk 
Indonesia  

1.3 Menghargai karunia dan rahmat 

2.1 Menunjukkan perilaku cinta tanah 
air dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara sebagai perwujudan rasa 
nasionalisme  

2.2 Memiliki kepedulian dan 

penghargaan terhadap lembaga 
sosial, budaya, ekonomi dan politik  

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung 
jawab, peduli, percaya diri dalam 
mengembangkan pola hidup sehat, 
kelestarian lingkungan fisik, budaya, 
dan peninggalan berharga di 
masyarakat  
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Mata 
Pelajaran 

KOMPETENSI DASAR 
KETERANGAN 

KI 1 KI 2 

Tuhan YME yang telah menciptakan 
manusia dan lingkungannya  

 
 

 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

1.1 Mengapresiasi karya seni sebagai 
anugerah Tuhan dan memiliki rasa 

bangga terhadap tanah air  
 
 
 

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 
bekerjasama dan berinteraksi 
dengan menggunakan bahasa 
daerah di lingkungan sekitar  

 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

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 
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Mata 
Pelajaran 

KOMPETENSI DASAR 
KETERANGAN 

KI 1 KI 2 

aktivitas fisik.  
2.7 Menerima kekalahan dan 

kemenangan dalam permainan.  
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Tema 1 : Selamatkan Makhluk Hidup 
Subtema 1 : Tumbuhan Sumber Kehidupan 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.1.  Memahami 
moralitas yang 
terkandung 

dalam sila 
Pancasila di 
rumah, sekolah, 
dan lingkungan 
masyarakat 
sekitar 

 
 
 

 Moralitas di 
dalam sila 
Pancasila 

Mengamati 

 Membaca senyap teks 
(seperti jagung, padi, dll) 

 Mengamati tanaman/ 
gambar jagung yang telah 
disiapkan guru 

 Mengamati jenis tumbuhan 
yang ada di rumah  

 Mengamati gambar kripik 
singkong, kripik kentang, 
jus wortel, dan bawang 
goreng  

 Membaca senyap teks 
tentang kebun umbi 

 Mengamati gambar 
kegiatan gotong royong 

 Mengamati atlas wilayah 
Indonesia dan kondisi 
lingkungan di wilayah 
tempat tinggal masing-
masing 

 Membaca senyap teks  
kenampakan geografis di 
tiga jenis wilayah: yaitu 
dataran tinggi, pantai, dan 
dataran rendah 

 Mengamati foto tempat 
tinggalnya dahulu dan 
sekarang 

Sikap 

 Observasi: 
Pengamatan 

perilaku sekitar 
rumah, sekolah, 
dan lingkungan 
masyarakat 
sekitar yang 
sesuai dengan 
simbol sila 
Pancasila 

 Penilaian diri: 
Mengisi daftar 
cek tentang 
sikapnya saat di 
rumah dan di 
sekolah secara 
reflektif untuk 
membanding-
kan posisi 
relatifnya 
dengan kriteria 

yang telah 
ditetapkan  

 Penilaian antar 
teman: Peserta 
didik menilai 
pencapaian 
kompetensi 

 
32JP 

 Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 
1  

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Peluit dll 

 Berbagai jenis 
tanaman, 
umbi-umbian, 
dsb 

 Contoh-contoh 
poster 

 Perlengkapan 
untuk eksperi-
men  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 

 4.1.  Memberikan 
contoh 
pelaksanaan 
nilai-nilai dan 
moral Pancasila 
dalam kehidupan 
sehari-hari di 
lingkungan 
keluarga, 
sekolah, dan 
masyarakat   

 

Bahasa 
Indonesia 

3.1. Menggali 
informasi dari 
teks laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus makhluk 
hidup dan 

 Teks laporan 
investigasi 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

lingkungan, serta 
campuran dan 
larutan dengan 
bantuan guru dan 
teman dalam  
bahasa Indonesia 

lisan dan tulis 
dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku 

 Mengamati kondisi geografis 
lingkungan sekolah 

 Menyimak teks yang 
dibacakan secara berantai. 

 Mengamati beberapa 
foto hubungan antara 

serangga dengan bunga 

 Mengamati pohon/tanaman 
yang memiliki bunga di 
sekitar sekolah 

 Mengamati bunga pada 
tanaman dengan teliti 

 Mengamati gambar proses 
penyerbukan secara 
generatif 

 Mengamati gambar dua 
sikap terhadap tanaman 
bunga  

 Membaca senyap teks 
tentang manfaat tumbuhan 
bagi kesehatan tubuh 

 
Menanya 

 Menuliskan pertanyaan 
tentang berbagai hal yang 

ingin mereka ketahui 
tentang jenis makanan, 
kemudian mendiskusikan 
jawabannya bersama 
seorang teman. 

 Bertanya seputar teknik 
memukul, melempar, dan 

sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan  
temannya saat  
di sekolah 

 Jurnal: 
Catatan harian 
guru tentang 
sikap dan 
perilaku dari 
peserta didik 

 
Pengetahuan: 

 Tes tertulis 
/lisan tentang 
moralitas di 
dalam sila 
Pancasila; teks 
laporan 
investigasi; 
operasi hitung; 
perkembangbi-
akan makhluk 
hidup; 

Keterkaitan 
antara kondisi 
geografis 
dengan 
kehidupan 
manusia; 
pameran dan 

 4.1. Mengamati, 
mengolah, dan 
menyajikan teks 
laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus makhluk 
hidup dan 
lingkungan, serta 
campuran dan 
larutan  secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku 

 

Matematika 3.1. Memahami 
operasi hitung 
yang melibatkan 
berbagai bentuk 
pecahan (pecahan 
biasa, campuran, 

 Operasi hitung 
pecahan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

desimal dan 
persen) 

menangkap bola, serta 
peraturan bermain kasti 
sebelum menginformasikan 
tentang rounders 

 
Mengumpulkan 

Informasi/Mencoba 

 Mengamati jenis tumbuhan 
yang ada di rumah dan 
menuliskan sebanyak 
mungkin manfaat 
tumbuhan tersebut bagi 
kehidupan 

 Mencari informasi lebih 
banyak lagi tentang satu 
jenis tumbuhan yang telah 
dipilih dengan 
memperhatikan langkah-
langkah dan kriteria yang 
diberikan 

 Melakukan percobaan 
menanam beberapa jenis 
tumbuhan yang memiliki 
masa tanam 7-20 hari, 
seperti (kacang hijau, 
kacang merah, dll 

 Membaca senyap teks 
tentang 
manfaat tumbuhan bagi 
kesehatan tubuh 

 Membaca senyap teks  
kenampakan geografis di 
tiga jenis wilayah: yaitu 

pertunjukan; 
menggambar 
poster; produk 
olahan dari 
bahan 
sederhana; bola 

kecil 
 

 Penugasan 
tentang: contoh 
pelaksanaan 
nilai-nilai dan 
moral Pancasila 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari; 
laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus 
makhluk hidup 
dan lingkungan; 
operasi hitung; 
perkembangbia
kan makhluk 

hidup; 
keterkaitan 
antara kondisi 
geografis 
dengan 
kehidupan 
manusia; 
pameran dan 

 4.1. Merumuskan 
dengan kalimat 
sendiri, membuat 
model 

matematika, dan 
memilih strategi 
yang efektif dalam 
memecahkan 
masalah nyata 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
operasi hitung, 
bangun ruang 
dan data, serta 
memeriksa 
kebenaran 
jawabnya 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.6. Mendeskripsikan  
perkembangbiak-
an makhluk 
hidup 

 Perkembangbiak
-an makhluk 
hidup 

 4.4. Mengikuti 
prosedur 

perkembangbiak-
an tumbuhan dan 
melaporkan 
hasilnya dalam 
bentuk tulisan 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.3. Memahami 
keterkaitan 
manusia dalam 

 Keterkaitan 
antara kondisi 
geografis dengan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

hubungannya 
dengan kondisi 
geografis di 
wilayah Indonesia 
serta pengaruh-
nya bagi 

kehidupan sosial, 
ekonomi, dan 
budaya 

kehidupan 
manusia 

dataran tinggi, pantai, dan 
dataran rendah 

 Merancang strategi 
penjualan makanan/ 
minuman 

 Mendiskusikan dan refleksi 
diri tentang sikap mereka 
selama ini apakah telah 
mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila 

 Mencari informasi lebih 
rinci tentang kondisi 
geografis lingkungan tempat 
tinggalnya serta jenis 
tumbuhannya berdasarkan 
kriteria 

 Mencari informasi 
tambahan tentang ciri-ciri 
kenampakan bentang alam 
Indonesia 

 Melakukan wawancara 
pekerjaan orang tua peserta 
didik 

 Berlatih meringkas 
bacaan 

 Mencari informasi tentang 
perubahan kondisi geografis 
lingkungan sekolah. 

 Berdiskusi untuk 
menemukan manfaatnya. 

 Membuat jadwal harian 
rencana peserta didik  untuk 

pertunjukan; 
menggambar 
poster; produk 
olahan dari 
bahan 
sederhana; bola 

kecil 
 

Keterampilan 
Praktik: 

 Pertunjukan 

 Menggambar 
poster 

 Membuat 
produk 
makanan 
olahan umbi-
umbian yang 
sederhana 

 Gerak dasar 
lokomotor, non 
lokomotor, dan 
manipulatif 
 

Produk: 

 Poster 

 Rangkaian 
gerak pada 
permainan bola 
kecil  

 
Projek: 

 4.3. Mengemukakan 
hasil pemahaman 
mengenai 
keterkaitan 
manusia dalam 
hubungannya 
dengan kondisi 
geografis di 
wilayah Indonesia 
serta 
pengaruhnya bagi 
kehidupan sosial, 
ekonomi, dan 
budaya dalam 
berbagai bentuk 
media (lisan, 
tulisan, gambar, 
oto, dan lainnya) 

 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.4. Menyajikan 
berbagai karya 
kreatif  dalam 
kegiatan pameran 
dan pertunjukan 

 Pameran dan 
pertunjukan 

 4.3. Menggambar  Menggambar 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

poster dengan 
menerapkan tata 
letak sesuai 
prinsip seni 

poster selalu mengonsumsi 
makanan sehat, seperti 
buah dan sayur 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Mengamati gambar kripik 
singkong, kripik kentang, 
jus wortel, dan bawang 
goreng untuk menemukan 
persamaan dan 
perbedaannya 

 Mengamati gambar 
kegiatan gotong royong 
dan menghubungkannya 
dengan nilai-nilai 
Pancasila 

 Mengolah informasi yang 
didapat 

 Mengamati dan 
membandingkan foto 
tempat tinggalnya dahulu 
dan sekarang 

 Menganalisis pernyataan 
betul dan salah 
berdasarkan dua foto kota 

tempat tinggalnya dulu dan 
sekarang 

 Membuat peta pikiran yang 
berisi manfaat tumbuhan 
bagi kehidupan 

 Menjawab pertanyaan 
berdasarkan bacaan 
tentang umbi 

 Melakukan 
percobaan 
menanam 
beberapa jenis 
tumbuhan yang 
memiliki masa 
tanam 7-20 
hari, seperti 
(kacang hijau, 
kacang merah, 
dll 

 Mencari 
informasi lebih 
rinci tentang 
kondisi geografis 
lingkungan 
tempat 
tinggalnya serta 
jenis tumbuhan-
nya berdasarkan 
kriteria 

 Wawancara 
pekerjaan orang 
tua peserta didik 
dan menemukan 
hubungan 
antara 
pekerjaan 
tersebut dengan 
kondisi geografis 
serta jenis 
tumbuhan di 
lingkungan 

 4.15. Membuat 
produk olahan 

bahan makanan 
umbi-umbian 
dengan berbagai  
olahan 
sederhana 

 Produk olahan 
umbi-umbian 

dengan olahan 
sederhana 
 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.2.  Memahami 
konsep variasi 
dan kombinasi 
pola gerak dasar 
lokomotor, non-
lokomotor, dan 
manipulatif 
dengan kontrol 
yang baik dalam 
berbagai 
permainan dan 
atau olahraga 
tradisional bola 
kecil 

 Bola kecil 
(rounders) 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Mengamati gambar dua 
sikap terhadap tanaman 
bunga dan menuliskan 
akibat yang akan terjadi 
dari perilaku tersebut, serta 
menghubungkannya 
dengan nilai-nilai Pancasila. 

 Mendiskusikan dan refleksi 
diri tentang sikap mereka 
selama ini apakah telah 
mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila 

 Mempraktikkan kembali 
cara-cara membuat 
makanan/ minuman 
bersama orang tua di 
rumah 

 Menyimpulkan hasil diskusi 
bahwa salah satu penyebab 
berubahnya lingkungan 
tempat tinggal, yang 
ditandai dengan semakin 
berkurangnya tumbuhan 
adalah karena 
bertambahnya jumlah 

penduduk 

 Mengklasifikasikan 
beragam tumbuhan yang 
ada di sekitar sekolah 
menjadi dua jenis 
berdasarkan cara 
perkembangbiakkannya, 
yaitu vegetatif dan 

tempat 
tinggalnya 
 

Portofolio: 
Kumpulan hasil 
penilaian sikap, 

pengetahuan dan 
keterampilan 
peserta didik dan 
dinilai oleh guru 
dalam aspek: 
kelengkapan, 
keruntutan, 
kebersihan dan 
kebermanfaatan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

generatif dalam bentuk 
diagram venn. 

 Menganalisis dan 
menyimpulkan hubungan 
antara 
perkembangbiakkan 
tumbuhan dengan 
kelangsungan mahluk 
hidup lainnya 

 Mengerjakan soal cerita 
operasi hitung pecahan 

 Mengerjakan latihan soal 
cerita hitung campur 
pecahan, desimal, dan 
persen 

 Berdiskusi bersama 
orangtua di rumah tentang 
pentingnya makan pagi 
dengan sayuran dan buah-
buahan 

 Membuat satu jenis 
makanan/minuman 
berdasarkan informasi dari 
gambar seri yang tersedia di 
buku 

 Melakukan wawancara 
pekerjaan orang tua peserta 
didik dan menemukan 
hubungan antara pekerjaan 
tersebut dengan kondisi 
geografis serta jenis 
tumbuhan di lingkungan 
tempat tinggalnya  
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Berlatih memukul dan 
menangkap bola dengan 
teknik yang benar 

 
Mengomunikasikan 
• Menuliskan dalam bentuk 

peta pikiran tentang ciri-
ciri kenampakan tanaman 
jagung (akar, batang, 
daun, dan buah) 

 Menuliskan dalam bentuk 
teks laporan hasil 
investigasi 

 Menuliskan pengalaman 
dan rencana untuk 
menerapkan nilai-nilai 
Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari 

 Membuat tulisan 
berbentuk laporan hasil 
investigasi berdasarkan 
informasi yang didapat 
pada kegiatan menjawab 
pertanyaan bacaan dan 
mencari informasi 

 Menceritakan bagaimana 
mereka membuat strategi 
pemasaran untuk produk 
olahan yang telah dibuat 

 Mempresentasikan hasil 
kerja kepada kelompok 
lainnya tentang kondisi 
geografis lingkungan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

tempat tinggalnya serta 
jenis tumbuhannya 
berdasarkan kriteria 

 Menuliskan informasi yang 
telah didapat dalam 
bentuk teks laporan hasil 
investigasi 

 Bermain Rounders 

 Membuat poster sebagai 
wujud rasa syukur pada 
Tuhan yang diciptakannya 
beragam tumbuhan 

 Membuat poster sebagai 
wujud rasa syukur pada 
Tuhan yang menciptakan 
beragam tumbuhan 

 Menceritakan tentang 
pentingnya tumbuhan bagi 
berlangsungnya 
kehidupan di Bumi 

 Mempaktikkan nilai-nilai 
Pancasila terhadap 
tumbuhan seperti 
tanaman bunga dan jenis 
tumbuhan lain dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Bermain peran 
berdasarkan cerita pada 
dua gambar pada kegiatan 
sebelumnya 

 Menceritakan tentang 
pentingnya tanaman 
bunga bagi 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

berlangsungnya 
kehidupan di Bumi kepada 
orang tua di rumah dan 
mengajak orang tua dan 
semua anggota keluarga 
untuk merawat tanaman 

bunga yang terdapat di 
rumah 

 4.2.  Mempraktikkan 
variasi dan 
kombinasi pola 
gerak dasar 
lokomotor, non-
lokomotor, dan 
manipulatif 
dengan kontrol 
yang baik dalam 
berbagai 
permainan dan 
atau olahraga 
tradisional bola 
kecil 
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Tema 1 : Selamatkan Makhluk Hidup 
Subtema 2 : Hewan Sahabatku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.1.  Memahami 
moralitas yang 
terkandung 

dalam sila 
Pancasila di 
rumah, sekolah, 
dan lingkungan 
masyarakat 
sekitar 

 Moralitas di 
dalam sila 
Pancasila 

Mengamati 

 Mengamati gambar dan 
membaca teks tentang 

Hewan Sahabatku 

 Mengamati gambar 
berbagai jenis hewan 

 Membaca teks bergambar 
tentang cara hewan 
berkembang biak (ovivar, 
vivivar, dan ovovivipar) 

 Mengamati maket 
Peternakan ‘Hewan 
Sahabatku’ 

 Mengamati model/karya 
jahit tiga dimensi yang 
telah dibuat guru 

 Memerhatikan peragaan 
guru tentang teknik jahit 
tiga dimensi 

 Mengamati model/karya 
jahit, mengamati gambar, 
dan membaca teks tentang 
teknik jahit tiga dimensi. 

 Mengamati gerakan yang 
dicontohkan guru tentang 
gerakan lokomotor dan non 
lokomotor serta tata cara 
permainan rounders 

 Mengamati gambar tentang 

Sikap 

 Observasi: 
Pengamatan 

perilaku sekitar 
rumah sekolah, 
dan lingkungan 
masyarakat 
sekitar yang 
sesuai dengan 
simbol sila 
Pancasila 

 Penilaian diri: 
Mengisi daftar 
cek tentang 
sikapnya saat di 
rumah dan di 
sekolah secara 
reflektif untuk 
membanding-
kan posisi 
relatifnya 
dengan kriteria 

yang telah 
ditetapkan  

 Penilaian antar 
teman: Peserta 
didik menilai 
pencapaian 
kompetensi 

32JP  Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 
1  

 Media gambar 
(berbagai 
gambar tentang 
perkembangbia
kan hewan) 

 Casette tape 
recorder 

 Peluit dll 

 Perlengkapan 
untuk eksperi-
men  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 

 4.1.  Memberikan 
contoh 
pelaksanaan 
nilai-nilai dan 
moral Pancasila 
dalam kehidupan 
sehari-hari di 
lingkungan 
keluarga, 
sekolah, dan 
masyarakat 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.1. Menggali 
informasi dari 

teks laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus makhluk 
hidup dan 
lingkungan, serta 
campuran dan 
larutan dengan 

 Teks laporan 
investigasi 
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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 

bermain peran hewan. 

 Mencermati perbandingan 
pada tabel 

 Mengamati pola karya tiga 
dimensi dengan teknik 
menjahit 

 Mengamati hasil karya jahit 
tiga dimensi tentang hewan 

 Mengamati gambar tentang 
ketangkasan dalam 
bermain rounders 

 Mengamati guru 
memperagakan 
ketangkasan dalam 
bermain rounders. 

 Mengamati komik 
bergambar dan teks yang 
berisikan fakta tentang 
tahap perkembangbiakan 
hewan dan makna kerja 
keras 

 
Menanya 

 Membuat pertanyaan 
tentang gambar dan teks 
laporan investigasi dengan 
judul ‘Hewan Sahabatku’, 
kemudian dapat 
menerapkan kata tanya 
ADIK SIMBA (Apa Di mana, 
Kapan, Siapa, Bagaimana) 

 Saling bertukar pertanyaan 
dengan pasangan 

sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan  
temannya saat  
di sekolah 

 Jurnal: 
Catatan harian 
guru tentang 
sikap dan 
perilaku dari 
peserta didik 

 
Pengetahuan: 

 Tes tertulis 
/lisan tentang 
moralitas di 
dalam sila 
Pancasila; teks 
laporan 
investigasi; 
operasi hitung 
pecahan; 
perkembangbi-
akan makhluk 

hidup; 
keterkaitan 
antara kondisi 
geografis 
dengan 
kehidupan 
manusia 
 

4.1. Mengamati, 
mengolah, dan 
menyajikan teks 
laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus makhluk 
hidup dan 
lingkungan, serta 
campuran dan 
larutan  secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Membuat pertanyaan 
tentang perbandingan 
antara satu kandang hewan 
dengan yang lainnya untuk 
hal yang ingin mereka 
ketahui lebih lanjut 

 Bertanya tentang 
permainan rounders 

 Membuat pertanyaan 
terkait perkembangan 
hewan 

 Membuat pertanyaan 
tentang bermain drama 
hewan sahabatku 

 Bertanya tentang teknik 
menjahit tiga dimensi 

 
Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 

 Mengamati cerita guru 
tentang prosedur 
perkembangan hewan 
dengan alat bantu 
pembelajaran 

 Mengamati soal cerita 
tentang perbandingan 
senilai 

 Mencermati contoh soal 
cerita hewan sahabatku. 

 Membaca soal cerita 
tentang perbandingan 
berbalik nilai yang terdapat 
dalam buku siswa 

 Penugasan 
tentang: contoh 
pelaksanaan 
nilai-nilai dan 
moral Pancasila 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari; 
operasi hitung; 
teks laporan 
investigasi; 
perkembangbi-
akan makhluk 
hidup; 
keterkaitan 
antara kondisi 
geografis 
dengan 
kehidupan 
manusia; 
pameran dan 
pertunjukan; 
kerajinan 
dengan teknik 
jahit; bola kecil 

 
Keterampilan 
Praktik: 

 Pameran  dan 
pertunjukan 

 Kerajinan 
dengan teknik 
jahit  



- 2055 - 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Mendiskusikan 
jawabannya dari 
pertanyaan dengan 
pasangan masing-masing 

 Menggarisbawahi 
kosakata yang 
menunjukkan fakta-fakta 
tentang hewan 
berdasarkan teks laporan 
investigasi 

 Mencari fakta-fakta tentang 
perkembangan hewan dari 
berbagai literatur (buku, 
koran, majalah, dan/atau 
situs internet) 

 Melakukan investigasi 
tentang tahap 
perkembangan hewan yang 
ada di sekitar rumah 
dan/atau melalui berbagai 
literatur 

 Mendiskusikan jawaban 
dari pertanyaan tentang 
perbandingan antara satu 
kandang hewan dengan 

yang lainnya yang mereka 
buat dalam kelompok 

 Berdiskusi untuk memilih 
salah satu maket 
Peternakan imajiner yang 
telah mereka buat 

 Mencatat informasi tentang 
perkembangan hewan 

 Gerak dasar 
lokomotor, non 
lokomotor, dan 
manipulatif 
dalam 
permainan bola  
kecil 
 

Produk: 

 Kerajinan dari 
teknik jahit 

 Rangkaian 
gerak pada 
permainan bola  
kecil 

 
Projek: 

 Mencari fakta-
fakta tentang 
perkembangan 
hewan dari 
berbagai 
literatur (buku, 
koran, majalah, 
dan/atau situs 

internet) 

 Mengembangka
n maket 
menjadi sebuah 
naskah drama 
yang 
mencerminkan 
sila kelima dari 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Mendiskusikan tentang 
perkembangan hewan 

 Mencatat informasi dari 
drama hewan sahabatku 

 Mendiskusikan tentang 
soal cerita perbandingan 

senilai 

 Mencari tahu tentang 
pecahan senilai dari teks 
atau contoh yang ada di 
buku 

 Mendiskusikan tentang 
teknik  dalam menjahit tiga 
dimensi 

 Mendiskusikan pentingnya 
estetika (keindahan) dalam 
membuat sebuah karya 
seni 

 Mendiskusikan 
tentang kaitan letak 
geografis tempat 
hidup hewan dengan 
ciri-ciri khusus hewan 
tersebut serta 
kaitannya dengan 
kehidupan manusia 
dalam bentuk bagan 

 Mendiskusikan strategi 
untuk memenangkan 
pertandingan dalam 
permainan rounders secara 
berkelompok 

 Berdasarkan komik 

Pancasila, 
khususnya 
butir ke-9 
tentang suka 
bekerja keras 
 

Portofolio: 
Kumpulan hasil 
penilaian sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan 
peserta didik dan 
dinilai oleh guru 
dalam aspek: 
kelengkapan, 
keruntutan, 
kebersihan dan 
kebermanfaatan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

bergambar dan teks, siswa 
menghimpun fakta-fakta 
tentang tahap 
perkembangangbiakan 
hewan 

 

Menalar/Mengasosiasi 

 Mengidentifikasi ciri-ciri 
teks laporan investigasi 

 Mengidentifikasi prosedur 
perkembangan hewan 
berdasarkan gambar acak 

 Mengelompokkan hewan 
tersebut berdasarkan cara 
berkembang biaknya dalam 
bentuk diagram venn 

 Membandingkan kandang 
hewan yang terdapat pada 
maket 

 Menyimpulkan tentang 
perbandingan senilai 
menggunakan kata-kata 
sendiri 

 Membuat maket 
Peternakan berdasarkan 

imajinasi 

 Membuat tabel 
perbandingan antara satu 
kandang dengan kandang 
yang lain 

 Memberi tanggapan/ 
masukan antar peserta 
didik tentang peragaan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

yang dilakukan peserta 
didik lain 

 Menghimpun dan 
menyimpulkan hasil diskusi 

 Membuat skenario drama 
tentang hewan sahabatku 

 Menulis kesimpulan dan 
nilai-nilai yang dipelajari 
dari setiap penampilan 
drama tentang hewan 
sahabatku 

 Membuat kesimpulan 
tentang perbandingan 
senilai 

 Membuat soal cerita 
tentang perbandingan 
senilai 

 Membuat soal cerita 
tentang perbandingan 
berbalik nilai 

 Menyimpulkan tentang 
perbandingan senilai dan 
perbandingan berbalik nilai 

 Membuat karya tiga 
dimensi pada bahan kain 

dengan teknik jahit tiga 
dimensi 

 Dipandu pertanyaan dari 
guru, peserta didik 
menjawab kaitan manusia 
dan hewan dengan letak 
geografis 

 Menjawab pertanyaan dan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

membuat kesimpulan dari 
soal cerita tentang 
perbandingan berbalik nilai 

 Membuat soal tentang 
perbandingan berbalik nilai 

 Berdasarkan komik 
bergambar dan teks, 
peserta didik mengaitkan 
pemahaman tentang makna 
kerja keras dengan 
pengalaman sehari-hari 

 Bereksplorasi dengan soal 
perbandingan senilai 

 Berlatih menyelesaikan soal 
tentang perbandingan 
senilai yang terdapat dalam 
buku siswa 

 Membuat soal cerita 
tentang perbandingan 
senilai 

 Membuat soal cerita 
pemecahan masalah 
berdasarkan maket 
peternakan yang mereka 
buat 

 Mengembangkan maket 
tersebut menjadi sebuah 
naskah drama yang 
mencerminkan sila kelima 
dari Pancasila, khususnya 
butir ke-9 tentang suka 
bekerja keras 

 Berlatih berdasarkan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

skenario 

 Membuat pola berbentuk 
hewan di atas kain flannel 

 Menggunting pola 

 Melakukan gerakan 
lokomotor dan non 

lokomotor 
 
Mengomunikasikan 
• Membuat kalimat 

berdasarkan kosakata 
yang berhubungan dengan 
fakta yang terdapat dalam 
bacaan 

 Menjelaskan alasan 
dalam melakukan 
pengelompokan. 

 Menulis teks laporan 
investigasi tentang tahap 
perkembangan hewan 

 Berbagi pengalaman 
tentang interaksi mereka 
dengan hewan dan 
menjelaskan keterkaitan 
yang terjadi antara manusia 

dengan hewan 

 Menulis teks laporan 
investigasi tentang 
perkembangbiakan 
berbagai jenis hewan 
berdasarkan literatur yang 
mereka baca (buku 
perpustakaan, 
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Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

eksiklopedia, dan berbagai 
sumber dari internet (jika 
memungkinkan) 

 Menuliskan hasil investigasi 
dalam bentuk teks laporan 
investigasi 

 Mengomunikasikan tentang 
perbandingan senilai dan 
perbandingan terbalik 

 Membuat laporan 
investigasi tentang 
perkembangan hewan 

 Menampilkan drama 
bertema hewan sahabatku 

 Menyampaikan komentar 
terhadap hasil karya sendiri 
dan karya teman 

 Menceritakan proses 
pembuatan hasil karya 
menjahit tiga dimensi 
tentang hewan kepada 
orang tua 

 Mempraktikkan berbagai 
strategi dalam permainan 
rounders melalui 
pertandingan 

 Menulis teks laporan 

investigasi berdasarkan 

fakta yang telah 

dihimpun 

 Menceritakan kisah nyata 
yang pernah dialami 
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Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

sehubungan dengan kerja 
keras 

     

   

Matematika 3.1. Memahami 
operasi hitung 
yang melibatkan 
berbagai bentuk 
pecahan (pecahan 

 Operasi hitung 

pecahan 
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Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

biasa, campuran, 
desimal dan 
persen) 

 3.2. Memahami 
perbandingan 
senilai dan 

perbandingan 
terbalik. 

 Perbandingan 
senilai dan 
perbandingan 

terbalik 

 4.1. Merumuskan 
dengan kalimat 
sendiri, membuat 
model 
matematika, dan 
memilih strategi 
yang efektif dalam 
memecahkan 
masalah nyata 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
operasi hitung, 
bangun ruang 
dan data, serta 
memeriksa 
kebenaran 
jawabnya.  

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.6. Mendeskripsikan  
perkembangbiaka
n makhluk hidup 

 Perkembangbiak
an makhluk 
hidup 

 4.4. Mengikuti 
prosedur 
perkembangbiaka
n tumbuhan dan 
melaporkan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

hasilnya dalam 
bentuk tulisan. 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.3. Memahami 
keterkaitan 
manusia dalam 
hubungannya 

dengan kondisi 
geografis di 
wilayah Indonesia 
serta pengaruh-
nya bagi 
kehidupan sosial, 
ekonomi, dan 
budaya. 

 Keterkaitan 
antara kondisi 
geografis dengan 
kehidupan 

manusia. 

 4.3. Mengemukakan 
hasil pemahaman 
mengenai 
keterkaitan 
manusia dalam 
hubungannya 
dengan kondisi 
geografis di 
wilayah Indonesia 
serta pengaruh-
nya bagi 
kehidupan sosial, 
ekonomi, dan 
budaya dalam 
berbagai bentuk 
media (lisan, 
tulisan, gambar, 
oto, dan lainnya) 

 

Seni Budaya 3.4. Menyajikan  Pameran dan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
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dan Prakarya berbagai karya 
kreatif  dalam 
kegiatan pameran 
dan pertunjukkan 

pertunjukan 

 4.14. Membuat karya 
kerajinan teknik 

jahit dan 
aplikasi dengan 
tangan. 

 Kerajinan dengan 
teknik jahit 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.2.  Memahami 
konsep variasi 
dan kombinasi 
pola gerak dasar 
lokomotor, non-
lokomotor, dan 
manipulatif 
dengan kontrol 
yang baik dalam 
berbagai 
permainan dan 
atau olahraga 
tradisional bola 
kecil. 

 Bola kecil 

 4.2.  Mempraktikkan 
variasi dan 

kombinasi pola 
gerak dasar 
lokomotor, non-
lokomotor, dan 
manipulatif 
dengan kontrol 
yang baik dalam 
berbagai 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
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Alokasi 
Waktu 
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permainan dan 
atau olahraga 
tradisional bola 
kecil. 
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Tema 1 : Selamatkan Makhluk Hidup 
Subtema 3 : Lestarikan Hewan dan Tumbuhan 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.1.  Memahami 
moralitas yang 
terkandung 

dalam sila 
Pancasila di 
rumah, sekolah, 
dan lingkungan 
masyarakat 
sekitar. 

 Moralitas di 
dalam sila 
Pancasila 

Mengamati 

 Mengamati rantai 
makanan yang terdapat 

di buku 

 Membaca senyap teks 
tentang melestarikan 
hewan dan tumbuhan 

 Mengamati pertumbuhan 
tanaman yang telah 
ditanam pada 
pembelajaran pertama di 
minggu pertama 

 Mengamati jika terdapat 
jenis hewan atau 
tumbuhan yang 
populasinya makin 
menyusut 

 Mengamati keberadaan 
rantai makanan pada 
ekosistem di sekitar rumah 

 Mengamati dua foto yang 
berlawanan, yaitu foto 

hutan dan perkotaan 

 Mengamati gambar tiga 
jenis hewan: hewan 
peliharaan, hewan ternak, 
dan hewan liar 

 Mengamati gambar seri 
jenis-jenis perkembang-

Sikap 

 Observasi: 
Pengamatan 

perilaku sekitar 
rumah, sekolah, 
dan lingkungan 
masyarakat 
sekitar yang 
sesuai dengan 
simbol sila 
Pancasila  

 Penilaian diri: 
Mengisi daftar 
cek tentang 
sikapnya saat di 
rumah dan di 
sekolah secara 
reflektif untuk 
membanding-
kan posisi 
relatifnya 
dengan kriteria 

yang telah 
ditetapkan  

 Penilaian antar 
teman: Peserta 
didik menilai 
pencapaian 
kompetensi 

32JP  Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 
1  

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Peluit dll 

 Perlengkapan 
untuk eksperi-
men  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 Contoh-contoh 
poster 

 Berbagai foto 
hutan dan 
perkotaan 

 

 4.1.  Memberikan 
contoh 
pelaksanaan 
nilai-nilai dan 
moral Pancasila 
dalam kehidupan 
sehari-hari di 
lingkungan 
keluarga, 
sekolah, dan 
masyarakat.   

 

Bahasa 
Indonesia 

3.1. Menggali 
informasi dari 

teks laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus makhluk 
hidup dan 
lingkungan, serta 
campuran dan 
larutan dengan 

 Teks laporan 
investigasi 
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bantuan guru dan 
teman dalam  
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih 
dan memilah 

kosakata baku 

biakkan pada tumbuhan 
yang ada di buku 

 Mengamati dua foto yang 
berlawanan, yaitu foto 
hutan dan perkotaan 

 Membaca senyap teks 
tentang taman nasional 

 Menyimak artikel berita 
yang dibacakan secara 
berantai oleh beberapa 
siswa 

 Mengamati beberapa 
tumbuhan yang telah 
dicangkok, distek, dan 
disambung 

 Mengamati gambar seri 
jenis-jenis perkembang-
biakkan pada tumbuhan. 

 
Menanya 

 Membuat minimal dua 
pertanyaan tentang 
tanaman obat, misalnya: 
jenis tanaman dan 
manfaatnya, ciri khusus, 

teknik perawatan, dan 
sebagainya 

 Pertanyaan ditukar dengan 
teman lainnya untuk 
dijawab 

 
Mengumpulkan 

sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan  
temannya saat  
di sekolah 

 Jurnal: 
Catatan harian 
guru tentang 
sikap dan 
perilaku dari 
peserta didik 

 
Pengetahuan: 

 Tes tertulis 
/lisan tentang 
moralitas di 
dalam sila 
Pancasila; teks 
laporan 
investigasi; 
operasi hitung; 
perbandingan 
senilai dan 
perbandingan 

terbalik; 
perkembangbia-
kan makhluk 
hidup; 
keterkaitan 
antara kondisi 
geografis 
dengan 

 4.1. mengamati, 
mengolah, dan 
menyajikan teks 
laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus makhluk 
hidup dan 
lingkungan, serta 
campuran dan 
larutan  secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku 

 

Matematika 3.1. Memahami 
operasi hitung 
yang melibatkan 
berbagai bentuk 
pecahan (pecahan 
biasa, campuran, 
decimal dan 
persen) 

 Operasi hitung 

pecahan 

 3.2. Memahami  Perbandingan 
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perbandingan 
senilai dan 
perbandingan 
terbalik 

senilai dan 
perbandingan 
terbalik. 

Informasi/Mencoba 

 Menyimak artikel berita 
yang dibacakan secara 
berantai oleh beberapa 
siswa tentang tanaman 
obat 

 Membaca teks tentang 
hubungan saling 
menyayangi antara 
manusia dengan hewan 
peliharaannya dan 
menjawab pertanyaan 
bacaan 

 Secara berpasangan 
berdiskusi dan menjawab 
pertanyaan tentang rantai 
makanan 

 Menganalisis 
perkembangan tanaman 
dengan menggunakan tabel 
catatan pertumbuhan. 

 Saling bertukar soal cerita 
dengan temannya dan 
saling menjawab 

 Melakukan investigasi 

untuk mengumpulkan 
fakta-fakta tentang 
hewan/tumbuhan yang 
menjadi ciri khas di wilayah 
tempat tinggal 

 Melakukan investigasi 
untuk menemukan 

kehidupan 
manusia 
 

 Penugasan 
tentang: contoh 
pelaksanaan 
nilai-nilai dan 
moral Pancasila 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari; 
laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus 
makhluk hidup 
dan lingkungan; 
operasi hitung; 
perkembangbia
kan makhluk 
hidup; 
keterkaitan 
antara kondisi 
geografis 
dengan 

kehidupan 
manusia; 
pameran dan 
pertunjukkan; 
menggambar 
poster; bola 
kecil 
 

 4.1. Merumuskan 
dengan kalimat 

sendiri, membuat 
model 
matematika, dan 
memilih strategi 
yang efektif dalam 
memecahkan 
masalah nyata 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
operasi hitung, 
bangun ruang 
dan data, serta 
memeriksa 
kebenaran 
jawabnya 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.6. Mendeskripsikan  
perkembangbiak-
an makhluk 
hidup 

 Perkembangbiak-
an makhluk 
hidup 

 4.4. Mengikuti 
prosedur 
perkembangbiak-
an tumbuhan dan 
melaporkan 
hasilnya dalam 
bentuk tulisan 

 

 4.5. Menyajikan  
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laporan hasil 
pengamatan 
tentang adaptasi 
makhluk hidup 
yang ditemui di 
lingkungan 

sekitar 

informasi tentang satu jenis 
tanaman obat, melalui 
kegiatan wawancara, studi 
pustaka, atau media 
internet 

 Mendiskusikan hubungan 
nilai-nilai Pancasila dengan 
menyayangi hewan, 
manfaat menyayangi 
hewan, dan membuat 
contoh sikap menyayangi 
hewan 

 Wawancara kepada seorang 
teman di kelas, guru, atau 
staff sekolah lainnya, yang 
memiliki hewan peliharaan 
atau hewan ternak di 
rumah mereka. 

 Menjawab pertanyaan 
tentang dua foto hutan 
dan perkotaan. 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Melengkapi bagan 
berdasarkan rantai 

makanan 

 Menganalisis hubungan 
antara merawat tanaman 
dengan keberlangsungan 
kehidupan tanaman 

 Mengerjakan latihan soal 
perbandingan 

Keterampilan 
Praktik: 

 Pameran dan 
pertunjukan 

 Menggambar 
poster 

 Gerak dasar 
lokomotor, non 
lokomotor, dan 
manipulatif 
dalam 
permainan bola 
kecil 
 

Produk: 

 Poster 

 Rangkaian 
gerak pada 
permainan bola 
kecil  

 
Projek: 

 Investigasi 
mengumpulkan 
fakta-fakta 

tentang 
hewan/tumbuh
an yang 
menjadi ciri 
khas di wilayah 
tempat tinggal 

 Investigasi 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.3. Memahami 
keterkaitan 
manusia dalam 
hubungannya 
dengan kondisi 
geografis di 
wilayah Indonesia 
serta pengaruh-
nya bagi 
kehidupan sosial, 
ekonomi, dan 
budaya 

 Keterkaitan 
antara kondisi 
geografis dengan 
kehidupan 
manusia 

 4.3. Mengemukakan 
hasil pemahaman 
mengenai 
keterkaitan 
manusia dalam 
hubungannya 
dengan kondisi 
geografis di 
wilayah Indonesia 
serta pengaruh-
nya bagi 
kehidupan sosial, 
ekonomi, dan 
budaya dalam 
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berbagai bentuk 
media (lisan, 
tulisan, gambar, 
oto, dan lainnya) 

 Menganalisis penyebab 
jika ada hewan atau 
tumbuhan yang menyusut 
populasinya 

 Berpikir untuk mencari 
jalan keluar dari masalah 
jika terdapat hewan atau 
tumbuhan yang menyusut 
populasinya 

 Menganalisis penyebabnya 
dan mencari jalan keluar 

 Mengolah informasi tentang 
manfaat, ciri khusus, dan 
cara perkembangbiakan 
tanaman obat dan 
perawatannya. 

 Mengerjakan soal cerita 
pecahan dan perbandingan 
tentang pekarangan 
tanaman 

 Menjawab pertanyaan 
tentang perbedaan hewan 
peliharaan, ternak, dan liar. 
Manfaat melestarikan 
hewan dan manfaat dari 

ketiga jenis hewan bagi 
kehidupan di bumi 

 Menjodohkan contoh sikap 
yang terdapat di buku 
dengan nilai-nilai 
Pancasila, kemudian 
menuliskan kesimpulannya 

 Menganalisis untuk 

untuk 
menemukan 
informasi 
tentang satu 
jenis tanaman 
obat, melalui 

wawancara, 
studi pustaka, 
atau media 
internet 

 Wawancara 
kepada seorang 
teman di kelas, 
guru, atau staf 
sekolah lainnya, 
yang memiliki 
hewan 
peliharaan atau 
hewan ternak di 
rumah mereka 
 

Portofolio 
Kumpulan hasil 
penilaian sikap, 
pengetahuan dan 

keterampilan 
siswa dan dinilai 
oleh guru dalam 
aspek: 
kelengkapan, 
keruntutan, 
kebersihan dan 
kebermanfaatan 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.4. Menyajikan 
berbagai karya 

kreatif  dalam 
kegiatan pameran 
dan pertunjukkan 

 Pameran dan 
pertunjukan 

 4.3. Menggambar 
poster dengan 
menerapkan tata 
letak sesuai 
prinsip seni 

 Menggambar 
poster 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.2. Memahami 
konsep variasi 
dan kombinasi 
pola gerak dasar 
lokomotor, non-
lokomotor, dan 
manipulatif 
dengan kontrol 
yang baik dalam 
berbagai 
permainan dan 

atau olahraga 
tradisional bola 
kecil 

 Bola kecil 
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menemukan persamaan 
dan perbedaan 
perkembangan generatif 
dan vegetatif tumbuhan 

 Mengolah informasi tentang 
satu jenis tanaman obat 

 Mengolah informasi 

tentang hasil wawancara 
tentang memiliki hewan 

peliharaan atau hewan 
ternak di rumah  

 Berkreasi membuat soal 
cerita sendiri dengan 
menerapkan hitungan 
perbandingan dan pecahan 
 

Mengomunikasikan 
• Menuliskan hasil analisis 

merawat tanaman dalam 

bentuk laporan 

 Menuliskan laporan 
tentang hewan/tumbuhan 
yang menjadi ciri khas di 
wilayah tempat tinggal 

 Berkreasi membuat poster 
tentang hewan/tumbuhan 
daerah mereka yang telah 
tuliskan dalam laporan. 

 Mengampanyekan poster 
yang sudah dibuat 
kepada adik-adik kelas 
pada pertemuan 
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berikutnya 

 Mempraktikkan kembali 
cara membuat poster 
bersama orangtua di 
rumah 

 Menuliskan laporan 
investigasi tentang 
tanaman obat 

 Melakukan olahraga 
permainan kasti 

 Mengajak orang tua 
menanam satu jenis 
tanaman obat di rumah, 
kemudian peserta didik 
menerangkan manfaat dan 
pentingnya melestarikan 
beragam jenis tumbuhan 
termasuk tanaman obat-
obatan 

 Mengampanyekan poster 
yang telah dibuat pada 
pembelajaran di hari ke 
dua 

 Menceritakan pengalaman 
belajar hari ini pada orang 

tua di rumah dan 
menghimbau untuk 
mempraktikkan sikap 
peduli pada hewan yang 
ada di rumah dan 
sekitarnya 

 Menuliskan laporan hasil  
investigasi tentang satu 
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jenis tanaman obat 

 Menuliskan laporan hasil 
investigasi tentang memiliki 
hewan peliharaan atau 
hewan ternak di rumah 

 Mengampanyekan 
pentingnya melestarikan 
hewan melalaui poster yang 
telah dibuat 

 Menceritakan pengalaman 
belajar hari ini kepada 
orang tua dan menghimbau 
untuk mempraktikkan 
sikap peduli pada hewan 
yang ada di rumah dan 
sekitarnya 

 Menuliskan persamaan 
dan perbedaan 
perkembangan generatif 
dan vegetatif tumbuhan 
menggunakan diagram 
venn 

 Mempraktikkan 
mencangkok, menyetek, 
dan menyambung 

tanaman dan men- 
ceritakan manfaatnya 
bagi kelestarian 
tumbuhan.  

 4.2. Mempraktikkan 
variasi dan 
kombinasi pola 
gerak dasar 
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lokomotor, non-
lokomotor, dan 
manipulatif 
dengan kontrol 
yang baik dalam 
berbagai 

permainan dan 
atau olahraga 
tradisional bola 
kecil 

 

 

 

 


