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Tema 2 : Persatuan dalam Perbedaan. 
Subtema 1 : Rukun dalam Perbedaan. 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 
 
 

 
 

3.5 Memahami Nilai-
nilai Persatuan pada 
masa penjajahan, 

pergerakan nasional 
dan kemerdekaan 

Nilai-nilai Persatuan 
pada masa 
penjajahan, 

pergerakan nasional 
dan kemerdekaan 

Mengamati 

 Mengamati gambar tentang 
masyarakat yang hidup 

rukun dalam perbedaan  

 Membaca senyap teks tentang 
keragaman dalam perbedaan 

 Mengamati gambar 
quilt/selimut 

 Mencermati motif dan sudut 
pada selimut tersebut 

 Mengamati gambar anak-
anak dari beragam daerah 
yang sedang bermain Rangku 
Alu bersama-sama 

 Membaca senyap teks tentang 
kerukunan dalam perbedaan 

 Mengamati gambar tanaman 
dan informasi cara adaptasi 
tumbuhan  

 Mengamati bagaiman bambu 
atau tanaman sejenis 
berkembang biak dan ber 
beradaptasi dengan 
lingkungan  

 Mengamati gambar mozaik 
dan mengaitkannya dengan 
kerukunan yang terbentuk 

Penilaian hasil 
belajar dilakukan 
melalui observasi, 

penilaian diri, 
penilaian 
antarteman, dan 
jurnal (catatan 
pendidik) 
 
Sikap: 

 Observasi, 
penilaian diri, 
penilaian 
antarteman didik, 
atau jurnal (misal: 
mempraktikkan 
nilai-nilai 
persatuan dalam 
kehidupan sehari-
hari) 

 
Pengetahuan: 

 Tes tertulis dan 
penugasan (misal: 
masa perubahan 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia dari 

32 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Buku Tematik 
Kelas VI  
Tema 2  

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Bahan 
rangkaian 
listrik 

 Alat musik, 
peluit dll 

 Perlengkapan 
untuk 
eksperimen  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet  

 dll 
 

 

4.5 Menerapkan nilai-
nilai persatuan dan 
kesatuan pada masa 
penjajahan, 
pergerakan nasional 
dan kemerdekaan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.3 Menguraikan isi 
teks pidato persuasif 
tentang cinta tanah 
air dan sistem 
pemerintahan serta 
layanan masyarakat 
daerah dengan 
bantuan guru dan 
teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku 

Teks pidato persuasif 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4.3 Menyampaikan 
teks pidato persuasif 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

tentang cinta tanah 
air dan sistem 
pemerintahan serta 
layanan masyarakat 
daerah secara 
mandiri dalam 

bahasa Indonesia 
lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah 
kosakata baku 

dari beragam perbedaan. 

 Mengamati sudut pada 
beragam benda di lingkungan 
sekitar 

 Mengamati dengan teliti 
permainan kelompok lain dan 
membuat catatan tentang 
bagaimana mereka 
melakukan permainan 
tersebut dan bagaimana 
mereka menyanyikan lagu 
pengiring saat bermain 

 
Menanya 

 Membuat pertanyaan tentang 
bacaan Hidup Rukun dalam 
Perbedaan 

 Bertukar pertanyaan yang 
telah mereka buat tentang 
sudut pada gambar mozaik 

 Membuat pertanyaan tentang 
sudut yang mereka temukan 
pada motif selimut 

 Membuat pertanyaan tentang 
berbagai hal yang ingin 

mereka ketahui lebih lanjut 
tentang Kerukunan di antara 
para tokoh dalam cerita 

 Menuliskan pertanyaan 
tentang berbagai hal yang 

masa persiapan 
kemerdekaan) 

 
Keterampilan: 

 Portofolio (Misal: 
mencari dan 
mengolah 
informasi, serta 
presentasi tentang 
sistem adaptasi 
tumbuhan;  
mengukur sudut 
menggunakan 
satuan non baku; 
kerjasama 
membuat gerak 
tari dan formasi 
tarian; diskusi 
dan menceritakan 
pengalaman 
mempraktikkan 
nilai-nilai 
persatuan; 
investigasi 
tentang 

menemukan; 
lompat tegak saat 
menghindari bilah 
bambu 

Matematika 3.3 Menentukan 
besar sudut yang 
ditemukan dalam 
kehidupan sehari-
hari di rumah, 
sekolah dan tempat 
bermain dengan 
satuan tidak baku 
dan satuan derajat 
termasuk sudut 
antara arah mata 
angin dan sudut di 
antara dua jarum jam 

Besaran sudut  

 4.2 Membuat garis-
garis dengan bantuan 
benang yang 
menghubungkan dua 
buah titik sudut 
dalam kubus atau 
balok dan 
menemukan bangun 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

datar baru yang bisa 
dibentuk oleh 
benang-benang 
tersebut dan 
menggambarkannya 
dalam bentuk sketsa 

mereka ingin 
ketahui lebih lanjut tentang 
komposisi tari dan 
penampilan yang dilakukan 
oleh kelompok lain. 

 Menuliskan pertanyaan 
tentang berbagai hal yang 
ingin mereka ketahui lebih 
tentang penampilan dan lagu 
hasil karya setiap kelompok 
 

Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 

 Mengukur sudut 
menggunakan satuan non-
buku (busur kertas kreasi 
sendiri) 

 Mencari informasi tentang 
sistem adaptasi 

 Mengukur dan membuktikan 
prediksi  

 Merancang gerak dasar tarian 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan eksplorasi 

menggunakan kertas origami 
atau kertas lain dengan sudut 
siku-siku untuk mengukur 

 4.6 Mengukur besar 
sudut yang 
ditemukan dalam 
kehidupan sehari-
hari di rumah, 
sekolah dan tempat 
bermain dengan 
satuan derajat 
termasuk sudut 
antara arah mata 
angin dan sudut di 
antara dua jarum jam 
 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.7 Mengidentifikasi 
cara makhluk hidup 
menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 

Sistem adaptasi 
tumbuhan  
 
 

 4.5 Menyajikan 
laporan hasil 

pengamatan tentang 
adaptasi makhluk 
hidup yang ditemui di 
lingkungan sekitar 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.2 Menunjukkan 
pemahaman sebab 
dan akibat terjadinya 
perubahan 
masyarakat 
Indonesia dari masa 

pergerakan 
kemerdekaan sampai 
dengan awal 
reformasi dalam 
kehidupan berpolitik, 
berkebangsaan, dan 
bernegara 

Masa pergerakan 
kemerdekaan sampai 
dengan awal 
reformasi Indonesia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Mengidentifikasi jenis sudut 
yang ditemukan pada 
beragam benda di sekitar 

 Mempraktikkan tarian dengan 
formasi berdasarkan sudut 

 Membuktikan prediksi sudut. 

 Melakukan eksplorasi 
mengukur sudut 
menggunakan tiga sudut 
pada bangun datar siku-siku 
dari kertas 

 Membandingkan hasil 
pengukuran mereka dengan 
siswa lain, dan menuliskan 
perbedaan atau 
persamaannya. 

 Melakukan eksplorasi 
bersama teman untuk 
menemukan strategi sehingga 
menghasilkan kesimpulan 
yang sama.  

 Mendiskusikan jenis sudut 
yang mereka temukan dalam 
formasi tarian yang 
ditampilkan oleh kelompok 
lain. 

 Menggambar sudut tersebut, 
menuliskannya, dan 
menjelaskan 

 

 4.2 Menyajikan hasil 
pemahaman tentang 
sebab dan akibat 
terjadinya perubahan 
masyarakat 
Indonesia dari masa 
pergerakan 
kemerdekaan sampai 
dengan awal 
reformasi dalam 
kehidupan berpolitik, 
berkebangsaan, dan 

bernegara dalam 
bentuk tulisan 

 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.3 Mengenal estetika 
gerak dan komposisi 
kelompok dalam tari 

Tarian bertema 
perjuangan 
 

 4.3 Menggambar  



- 2080 - 

 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

poster dengan 
menerapkan tata 
letak sesuai prinsip 
seni 

Mengkomunikasikan 

 Menyajikan laporan 
berdasarkan percobaan yang 
dilakukan. 

 Mencoba membuat busur dari 
kertas origami, mengikuti 
langkah-langkah yang 
diberikan 

 Menyajikan laporan 
investigasi 

 Mempraktikkan teknik 
lompatan dalam permainan 
Rangku Alu 

 Mempresentasikan linimasa 
tentang perubahan kehidupan 
masyarakat dari masa 
persiapan kemerdekaan 
Indonesia hinga proklamasi 
dalam kelompok kecil. 

 Menggunakan penggaris 
untuk menggambar sebuah 
sudut yang mereka inginkan 

 Melakukan evaluasi saling 
memprediksi besar sudut 
dengan 6 teman yang 
berbeda. 

 Mencatat hasil prediksi 
mereka 

 Membuktikan hasil prediksi 
menggunakan busur untuk 
membuktikan apakah 

 4.9 Menemukan 
gerak tari bertema 

berdasarkan 
pengembangan 
gagasan dan 
imajinasi 

 

 4.10 Merangkaikan 
tari bertema 
berdasarkan gagasan 
dan imajinasi dengan 
iringan music 

 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, 
dan 
Kesehatan 

3.3 Memahami konsep 
variasi dan kombinasi 
gerak dasar atletik 
jalan, lari, lompat, 
dan lempar dengan 
kontrol yang baik 
melalui permainan 
dan atau olahraga 
tradisional. 

Permainan 
tradisional “rangku 
Alu” 
 

 4.3 Mempraktikkan 
variasi dan kombinasi 
gerak dasar atletik 
jalan, lari, lompat, 
dan lempar dengan 
kontrol yang baik 
melalui permainan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

dan atau olahraga 
tradisional. 
 
 
 
 

 
 

perkiraan mereka mendekati 
ukuran yang sesungguhnya 

 Mempraktikkan permainan 
tradisional Rangku Alu 
dengan menyanyikan kreasi 
lagu dengan tema Rukun 
dalam Perbedaan. 

 Setiap kelompok bergantian 
menampilkan permainan 
sambil bernyanyi. 

 Menceritakan makna yang 
terkandung dalam lagu 
Rukun dalam Perbedaan yang 
telah ditampilkan masing-
masing kelompok serta nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya.  

 
 
 



- 2082 - 

 

Tema 2 : Persatuan dalam Perbedaan. 
Subtema 2 : Bekerja Sama Mencapai Tujuan  
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 
 
 

 
 

3.5 Memahami Nilai-
nilai Persatuan pada 
masa penjajahan, 
pergerakan nasional 
dan kemerdekaan 

Nilai-nilai Persatuan Mengamati 

 Membaca senyap teks tentang 
lebah. 

 Menemukan jenis hewan yang 
hidup menyendiri(solitaire) 
dan jenis hewan yang hidup 
dalam kelompok (sosial), 
beserta sistem adaptasinya. di 
sekitar sekolah, contoh: 
semut, kecoa, kupu-kupu, 
ayam, bebek, cacing, siput, 
katak, burung, dsb. (serangga 
adalah jenis hewan yang 
mudah ditemukan) 

 Mengamati sudut pada 
bangun datar segienam pada 
rambu lalulintas untuk 
menemukan sudut refleks. 

 Mengamati beragam benda 
berbentuk bangun datar di 
sekitar sekolah untuk 
menemukan jenis-jenis sudut 
pada benda tersebut dengan 
memperhatikan sifat-sifat 
sudut yang telah dipelajari. 

 Menyimak teks pidato bung 
Tomo 

 Mengamati gambar beberapa 

Penilaian hasil 
belajar dilakukan 
melalui observasi, 

penilaian diri, 
penilaian 
antarteman, dan 
jurnal (catatan 
pendidik) 
 
Sikap: 

 Observasi, 
penilaian diri, 
penilaian 
antarteman 
didik, atau jurnal  

 
Pengetahuan: 

 Tes tertulis dan 
penugasan  

sistem adaptasi 
hewan 
 

Keterampilan: 

 Portofolio 
(eksplorasi 
tentang sudut; 
hasil investigasi 
pengelompokkan

32 JP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 
2  

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Bahan 
rangkaian 
listrik 

 Alat musik, 
peluit dll 

 Perlengkapan 
untuk 
eksperimen  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 

 

4.5 Menerapkan nilai-
nilai persatuan dan 
kesatuan pada masa 
penjajahan, 
pergerakan nasional 
dan kemerdekaan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

Bahasa 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Menggali nformasi 
dari teks laporan 
investigasi tentang 
ciri khusus makhluk 
hidup dan 
lingkungan, serta 
campuran dan 
larutan dengan 
bantuan guru dan 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah osakata 
baku 

Teks laporan 
investigasi  

 4.1 Mengamati,  
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

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 

contoh kerja sama 

 Mengamati dan menganalisa 
foto di masa perjuangan 

diplomasi. 
 Mengamati semut dan sistem 

adaptasi dan kehidupannya. 
 

Menanya 

 Membuat pertanyaan tentang 
lebah. 

 bertukar pertanyaan tentang 
jenis hewan yang hidup 
menyendiri (solitaire) dan 
jenis hewan yang hidup 
dalam kelompok (sosial), 
beserta sistem adaptasinya. di 
sekitar sekolah, contoh: 
semut, kecoa, kupu-kupu, 
ayam, bebek, cacing, siput, 
katak, burung, dsb. (serangga 
adalah jenis hewan yang 
mudah ditemukan) 

 Membuat pertanyaan tentang 
beragam benda berbentuk 
bangun datar di sekitar 

sekolah untuk menemukan 
jenis-jenis sudut pada benda 
tersebut dengan 
memperhatikan sifat-sifat 
sudut yang telah dipelajari. 

sistem adaptasi 
hewan; pidato 
persuasif cinta 
tanah air; 
Kerjasama 
membuat gerak 

tari dan formasi 
tarian; tulisan 
fiksi sejarah 
tentang cinta 
tanah air, 
persatuan dan 
keja sama untuk 
mencapai tujuan; 
garis waktu 
perubahan 
kehidupan rakyat 
Indonesia dari 
masa perjuangan 
kemerdekaan 
hingga sekarang; 
diskusi tentang 
nilai-nilai kerja 
sama; mengukur 
besar sudut 
antara dua jarum 
jam; kreasi 
musik pengiring 
tari jaranan; 
laporan hasil 
observasi 

 
 

 

3.4 Menggali 
informasi dari teks 
cerita fiksi sejarah 
tentang keutuhan 
wilayah nusantara 
Indonesia dan 
hubungannya dengan 
negara tetangga 
dengan bantuan guru 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah 
kosakata baku 

 

 

4.4 Mengolah dan 
menyajikan teks 
cerita fiksi sejarah 
tentang keutuhan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

wilayah nusantara 
Indonesia dan 
hubungannya dengan 
negara tetangga 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia 

lisan dan tulis 
dengan memilih dan 
memilah kosakata 
baku 

 Menulis pertanyaan tentang 
teks pidato bung Tomo 

 Menulis pertanyaan tentang 
gambar kerja sama 

 Membuat pertanyaan tentang 
foto di masa perjuangan 

diplomasi. 
 Menulis pertanyaan tentang 

semut dan sistem adaptasi 

dan kehidupannya. 
 

Mengumpulkan 
informasi/eksplorasi 

 Eksplorasi untuk memahami 
sifat-sifat sudut. 

 Menjawab pertanyaan tentang 
persatuan, kerja sama, dan 
semangat cinta tanah air 

dalam pidato bung Tomo. 
 

Menalar/mengasosiasi 

 Berkreasi membuat satu teks 
pidato persuasif dengan tema 
semangat persatuan dan cinta 
tanah air 

 Menemukan sebanyak 
mungkin contoh-contoh kerja 
sama yang yang ada 
di lingkungan sekitar 

 Bekerjasama menciptakan 

kehidupan 
semut/hewan 
lain; diskusi 
membuat 
kesepakatan 
kelas; gambar 

denah lokasi 
rumah dengan 
menerapkan 
materi sudut 
untuk mengukur 
dua tempat; Lari 

 

3.3 Menguraikan isi 
teks pidato persuasif 
tentang cinta tanah 
air dan sistem 
pemerintahan serta 
layanan masyarakat 
daerah dengan 
bantuan guru dan 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Menyampaikan 
teks pidato persuasif 
tentang cinta tanah 
air dan sistem 
pemerintahan serta 
layanan masyarakat 
daerah secara mandiri 
dalam bahasa 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 
 
 

Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku 

beberapa gerakan dasar 
tarian kuda lumping serta 
menciptakan beberapa 
formasi sederhana 

 Berkreasi menggunakan 
barang-barang yang ada di 
sekitar sekolah, seperti 
batang daun pisang atau 
sapu bekas, untuk diguankan 
sebagai kuda- kudaan 

 Membuat sebuah teks fiksi 
sejarah sederhana 

 Menuliskan perubahan-
perubahan yang terjadi pada 
kehidupan bangsa Indonesia 
dari tahun 1945 hingga 
sekarang dalam bentuk garis 
waktu 

 Berlatih menemukan sudut 
yang terbentuk di antara dua 
jarum jam tanpa 
menggunakan busur derajat 

 Menyimpulkan hubungan 
antara jarum jam dengan 
sudut. 

 Berkreasi membuat musik 
pengiring untuk tarian kuda 
lumping dengan 
menggunakan barang-barang 
yang ada di lingkungan 

Matematika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Menentukan besar 
sudut yang 

ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari 
di rumah, sekolah 
dan tempat bermain 
dengan satuan tidak 
baku dan satuan 
derajat termasuk 
sudut antara arah 
mata angin dan sudut 
di antara dua jarum 
jam 

Besaran sudut 

 

4.6 Mengukur besar 
sudut yang 
ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari 
di rumah, sekolah 
dan tempat bermain 
dengan satuan derajat 
termasuk sudut 
antara arah mata 
angin dan sudut di 
antara dua jarum jam 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.7 Mengidentifikasi 
cara makhluk hidup 
menyesuaikan diri 

Adaptasi makhluk 
hidup 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
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Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
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 dengan lingkungan sekolah, seperti botol bekas 
tong plastik bekas cat atau 
bekas air mineral, dan tutup 
panci bekas. 

 Memainkan melodi lagu 
“Jaranan” 

 Mengukur sudut di antara 
dua arah mata angin. 

 Menggambar denah lokasi 
rumah dengan menggunakan 
arah mata angin. 

 Menentukan besar sudut 
yang dibentuk di antara dua 
tempat. 
 

Mengkomunikasikan 

 Menuliskan hasil pengamatan 
pada tabel yang tersedia. 

 Menuliskan hasil observasi 
dalam bentuk teks laporan 
investigasi tentang sistem 
adaptasi tumbuhan 

 Menuliskan nama kegiatan 
dari kerja sama dan tujuan 
yang akan dicapai 

 Menciptakan beberapa 
gerakan baru dan 
mempraktikkannya dalam 
kelompok. 

 Mempraktikkan beberapa 

 

4.5 Menyajikan 
laporan hasil 
pengamatan tentang 
adaptasi makhluk 
hidup yang ditemui 

di lingkungan sekitar 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Menunjukkan 
pemahaman sebab 
dan akibat terjadinya 
perubahan 
masyarakat 
Indonesia dari masa 
pergerakan 
kemerdekaan sampai 
dengan awal reformasi 
dalam kehidupan 
berpolitik, 
berkebangsaan, 
dan bernegara 

Masa pergerakan 
kemerdekaan sampai 
dengan awal 
reformasi Indonesia 

 

4.2 Menyajikan hasil 
pemahaman tentang 
sebab dan akibat 
terjadinya perubahan 
masyarakat Indonesia 
dari masa pergerakan 
kemerdekaan sampai 
dengan awal reformasi 
dalam kehidupan 
berpolitik, 
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berkebangsaan, dan 
bernegara dalam 
bentuktulisan 

permaianan yang melibatkan 
keterampilan lari, jalan, dan 
lompat. 
 Seni Budaya 

dan Prakarya 
 

3.3 Mengenal estetika 
gerak dan komposisi 
kelompok dalam tari 

Estetika gerak dan 
komposisi dalam tari 

 

4.9 Menemukan gerak 
tari bertema 
berdasarkan 
pengembangan 
gagasan dan imajinasi 

 

 

4.10 Merangkaikan 
tari bertema 
berdasarkan gagasan 
dan imajinasi dengan 
iringan musik 

 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, 
dan 
Kesehatan  
 
 
 
 

 

3.3 Memahami 
konsep variasi 
dan kombinasi gerak 
dasar atletik jalan, 
lari, lompat, dan 
lempar dengan 
kontrol yang baik 
melalui permainan 
dan atau olahraga 

tradisional 

Gerak dasar atletik  

 

4.3 Mempraktikkan 
variasi dan kombinasi 
gerak dasar atletik 
jalan, lari, lompat, 
dan lempar dengan 
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kontrol yang baik 
melalui permainan 
dan atau olahraga 
tradisional 
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Tema 2 : Persatuan dalam Perbedaan. 
Subtema 3 : Bersatu Kita Teguh  
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.4 Memahami Nilai-
nilai Persatuan pada 
masa penjajahan, 

pergerakan nasional 
dan kemerdekaan 

Nilai-Nilai persatuan Mengamati 

 Mengamati poster dan 
membaca teks “Besatu Kita 

Teguh 

 Mengamati gambar dan 
membaca teks dalam hati 
cara hewan beradaptasi 

 Membaca contoh teks pidato 
persuasif tentang 
perjuangan kemerdekaan 
dan persatuan dari berbagai 
sumber 

 Mengamati gambar dan 
membaca teks dalam hati 
dengan bacaan Lego-lego, 
Tari Adat Alor Bermakna 
Persatuan 

 Mengamati ikat kepala 
(udeng) yang membentuk 
pola segitiga 

 Mengamati gambar dan 
membaca teks dengan 

nyaring secara bergantian 
tentang permainan pindah 
bintang 
 

Menanya 

Penilaian hasil 
belajar dilakukan 
melalui observasi, 

penilaian diri, 
penilaian 
antarteman, dan 
jurnal (catatan 
pendidik) 
 
Sikap: 

 Observasi, 
penilaian diri, 
penilaian 
antarteman 
didik, atau 
jurnal (sikap 
yang 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan dalam 
kehidupan 
sehari-hari.  

 
Pengetahuan: 

 Tes tertulis dan 
penugasan 
(Hewan 
beradaptasi; 

32 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 
2  

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Bahan 
rangkaian 
listrik 

 Alat musik, 
peluit dll 

 Perlengkapan 
untuk 
eksperimen  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 

 

4.2 Menerapkan nilai-
nilai persatuan dan 
kesatuan pada masa 
penjajahan, 
pergerakan nasional 
dan kemerdekaan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.3 Menguraikan isi 
teks pidato persuasif 
tentang cinta tanah 
air dan sistem 
pemerintahan serta 
layanan masyarakat 
daerah dengan 
bantuan guru dan 
teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku 

teks pidato persuasif 

 
4.3 Menyampaikan 
teks pidato persuasif 
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tentang cinta tanah 
air dan sistem 
pemerintahan serta 
layanan masyarakat 
daerah secara mandiri 
dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku 

 Membuat pertanyaan dalam 
potongan-potongan kertas 
cara hewan beradaptasi 
Membuat pertanyaan 
tentang Lego-lego, Tari 
Adat Alor Bermakna 
Persatuan tentang nilai-nilai 
yang terkandung dalam 
tarian 

 Menulis pertanyaan tentang  
perjuangan kemerdekaan 
dan persatuan  

 Membuat pertanyaan 
tentang ikat kepala (udeng) 
yang membentuk pola 
segitiga 

 Bertukar pertanyaan tentang 
permainan pindah bintang 
 

Mengumpulkan 
informasi/eksplorasi 

 Mengenal dan melestarikan 
permainan tradisional 
melalui pidato persuasif 

 Mengumpulkan informasi 

tentang perjuangan 
kemerdekaan dan persatuan 
 

Menalar/mengasosiasi 

 Memberikan argumentasi 

perjuangan 
kemerdekaan dan 
persatuan; 

 
Keterampilan: 

 Portofolio (tari 
yang dilandasi 
nilai-nilai 
persatuan) 

 
 
 

 

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 3.3 Menentukan besar 
sudut yang 
ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari 
di rumah, sekolah 
dan tempat bermain 
dengan satuan tidak 

Besaran sudut 
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baku dan satuan 
derajat termasuk 
sudut antara arah 
mata angin dan sudut 
di antara dua jarum 
jam 

tentang pentingnya 
persatuan dan kesatuan 
bagi bangsa Indonesia. 

 Memberikan contoh sikap 
yang mencerminkan 
persatuan dan kesatuan 
dalam kehidupan sehari-
hari. 

 Menulis kesimpulan tentang 
tari lego-lego 

 Merancang sebuah tarian 
yang dilandasi nilai-nilai 
luhur 

 Menggambar sebuah segitiga 
 

Mengkomunikasikan 

 Menjelaskan secara ringkas 
cara melakukan tari lego-
lego. 

 Menceritakan salah satu 
tarian yang ada di 
daerahnya  yang memiliki 
nilai-nilai luhur. 

 Menulis laporan 
berdasarkan pengamatan 
tentang cara hewan 
menyesuaikan diri 

 Menampilkan tari yang 
dilandasi nilai-nilai 
persatuan secara 

 

4.6 Mengukur besar 
sudut yang 
ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari 
di rumah, sekolah 
dan tempat bermain 
dengan satuan derajat 
termasuk sudut 
antara arah mata 
angin dan sudut di 
antara dua jarum jam 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 
 

3.7 Mengidentifikasi 
cara makhluk hidup 
menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 

Makhluk hidup 
beradaptasi 

 

4.5 Menyajikan 
laporan hasil 
pengamatan tentang 
adaptasi makhluk 

hidup yang ditemui di 
lingkungan sekitar 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.2 Menunjukkan 
pemahaman sebab 
dan akibat terjadinya 
perubahan 

Masa pergerakan 
kemerdekaan sampai 
dengan awal 
reformasi Indonesia  
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masyarakat 
Indonesia dari masa 
pergerakan 
kemerdekaan sampai 
dengan awal reformasi 
dalam kehidupan 

berpolitik, 
berkebangsaan, dan 
bernegara 

berkelompok 

 

4.2 Menyajikan hasil 
pemahaman tentang 
sebab dan akibat 
terjadinya perubahan 
masyarakat Indonesia 
dari masa pergerakan 
kemerdekaan sampai 
dengan awal reformasi 
dalam kehidupan 
berpolitik, 
berkebangsaan, dan 
bernegara 
dalam bentuk tulisan 

 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.3 Mengenal estetika 
gerak dan komposisi 
kelompok dalam tari 

 

 

4.9 Menemukan gerak 
tari bertema 
berdasarkan 
pengembangan 
gagasan dan imajinasi 

 

Pendidikan 3.3 Memahami  
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Jasmani, 
Olahraga, 
dan 
Kesehatan  

konsep variasi dan 
kombinasi gerak 
dasar atletik jalan, 
lari, lompat, dan 
lempar dengan 
kontrol yang baik 

melalui permainan 
dan atau olahraga 
tradisional.. 

 

4.3 Mempraktikkan 
variasi dan kombinasi 
gerak dasar atletik 
jalan, lari, lompat, 
dan lempar dengan 
kontrol yang baik 
melalui permainan 
dan atau olahraga 
tradisional 

 

 


