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 Tema 3  : Tokoh dan Penemu                                     

Subtema 1  :  Penemu yang Mengubah Dunia 

 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

PPKn 3.2 Memahami hak, 

kewajiban 

dan tanggungjawab 

sebagai warga dalam 

kehidupan sehari-hari 

di rumah, sekolah, 

dan 

masyarakat sekitar 

4.2 Melaksanakan 

kewajiban 

menegakkan 

aturan dan menjaga 

ketertiban di 

lingkungan rumah, 

sekolah dan 

masyarakat 

Hak, kewajiban, dan 

tanggungjawab 

sebagai warga 

Mengamati 

 Membaca tentang proses 

transmisi energi listrik  

 Mengamati proses 

hantaran listrik di 

lingkungan sekitar 

 Membaca dan 

membandingkan dua 

jenis teks 

 Membaca proses 

konversi energi listrik  
 

Menanya 

 Tanya jawab berbagai 

hal tentang penemuan  
 

Mengumpulkan 

Informasi/Mencoba 

 Mengumpulkan 

informasi teks tentang 

perubahan energi listrik 

pada pembangkit listrik 

mikrohidro 

 Mencari informasi dari 

teks fiksi sejarah 

tentang keutuhan 

wilayah nusantara 

Indonesia. 
 

 Sikap: 

Observasi tentang 

sikap spiritual 

(menghayati 

karunia Tuhan); 

sikap sosial 

(tanggung jawab, 

disiplin, 

kerjasama, rasa 

ingin tahu, 

berfikir kritis dan 

kretif) dengan 

menggunakan 

rubrik 

 Pengetahuan 

Tes Tertulis/  

Lisan tentang:  

 Hak, kewajiban, 

dan 

tanggungjawab 

sebagai warga; 

Teks penjelasan 

(eksplanasi ) 

ilmiah; teks cerita 

fiksi sejarah; 

poligon; Energi 

 

 32JP 
 Buku Tematik 

Kelas VI Tema3  

 Media gambar 

 Casette tape 

recorder 

 Bahan rangkaian 

listrik 

 Alat musik, 

peluit dll 

 Perlengkapan 

untuk 

eksperimen  

 Surat kabar, 

majalah, tabloid, 

internet 

 Lingkungan 

sekolah 

 Narasumber 

 Buku-buku yang 

relevan 

 

Bahasa 

Indonesia 

3.2 Menguraikan isi teks 

penjelasan 

(eksplanasi) 

ilmiah tentang 

penyebab perubahan 

dan sifat benda, 

hantaran panas,energi 

listrik dan 

perubahannya, serta 

tata surya dengan 

bantuan guru dan 

teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih 

dan 

 Teks penjelasan 

(eksplanasi ) 

ilmiah 

 Teks cerita fiksi 

sejarah 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

memilah kosakata 

baku 

4.2 Menyajikan teks 

penjelasan 

(eksplanasi) ilmiah 

tentang penyebab 

perubahan dan sifat 

benda, hantaran 

panas, 

energi listrik dan 

perubahannya, serta 

tata 

surya secara mandiri 

dalam bahasa 

Indonesia 

lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku 

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 

Menalar/Mengasosiasi 

 Melakukan eksplorasi 

tentang polygon 

(menentukan ciri-ciri) 

 Mengidentifikasi poligon 

pada beragam benda 

dalam kehidupan sehari-

hari 

 Mengembangkan rasa 

bangga sebagai bangsa 

Indonesia dengan 

menyanyikan lagu 

daerah  

 Mempraktikkan latihan 

gerakan gerobak 

dorong, push up, dan 

sit up, untuk mengukur 

status kebugaran 

jasmani pribadi 

 Mengidentifikasi 

perbedaan beberapa 

jenis poligon 

 Mengklasifikasikan 

poligon berdasarkan 

jenis dan jumlah sudut 

 Mengidentifikasi 

perbedaan kehidupan 

rakyat Indonesia 

sebelum dan setelah 

ditemukannya roda. 

 Mengidentifikasi 

pengaruh listrik 

listrik, konversi 

energi listrik, dan 

transmisi energi 

listrik; 

Keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas antar 

ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan 

kehidupan 

manusia 

 Keterampil-an: 

Unjuk Kerja/ 

Praktik 

Menilai proses 

pembelajaran   

(mengamati 

kegiatan peserta 

didik dalam 

proses eksplorasi: 

data, diskusi, 

menganalisis 

data, dan 

pembuatan 

laporan/pre-

sentasi) 

Praktik bernyanyi 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

kosakata baku 

4.4 Mengolah dan 

menyajikan 

teks cerita fiksi 

sejarah 

tentang keutuhan 

wilayah 

nusantara Indonesia 

dan 

hubungannya dengan 

negara tetangga 

secara 

mandiri dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis 

dengan memilih dan 

memilah kosakata 

baku 

terhadap kehidupan 

masyarakat di 

lingkungan sekitar 

 Mengidentifikasi 

hubungan antar 

poligon. 

 Mengklasifikasi 

polygon berdasarkan 

sisi dan sudutnya. 

 Mengaitkan kewajiban 

dan tanggung jawab 

dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah, 

sekolah dan 

lingkungan sekitar. 

 Memainkan pola irama 

lagu dengan bertepuk 

tangan 

 Melakukan percobaan 

tentang pembangkit 

listrik 

 
 

Mengomunikasikan 

• Membuat laporan hasil 

observasi tentang 

hantaran listrik 

 Menyanyikan lagu 

daerah dan bertepuk 

tangan sesuai pola 

dan bertepuk 

tangan ritmis - 

Harmoni dan 

simbol teks lagu;  

Push up dan 

kelentukan 

tungkai 

 

 

 

Matematika 3.7 Memilahkan poligon 

oleh garis simetri dan 

dengan simetri rotasi 

4.3 Membentuk/ 

menggambar bangun 

datar gabungan 

sederhana serta 

menghitung luasnya 

Poligon  

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

3.1 Mengidentifikasi 

kegunaan energi 

listrik, konversi energi 

listrik, transmisi  

energi listrik, dan 

berpartisipasi dalam 

penghematannya 

dalam kehidupan 

Energi listrik, 

konversi energi 

listrik, dan transmisi 

energi listrik 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

seharihari 

4.3 Membuat laporan 

hasil percobaan 

tentang hantaran 

listrik yang 

mencakuppengumpul

an 

data, penyajian data, 

dan 

penarikan kesimpulan 

irama 

 Menyajikan isi teks 

eksplanasi ilmiah ttg 

hantaran energi listrik 

 Melaporkan hasil 

pengamatan tentang 
perubahan kehidupan 

sebagai dampak dari 

penemuan 

 Menyajikan teks 

penjelasan eksplanasi 

ilmiah tentang 

perubahan energi 

listrik 

 Melaporkan hasil 

percobaan tentang 

perubahan bentuk 

energi. 

 Melaporkan hasil 

pengamatan tentang 

pengaruh listrik pada 

kehidupan rakyat 

Indonesia dalam aspek 

sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan 

kebudayaan 

 Melaporkan hasil 

pengamatan tentang 

pengaruh listrik pada 

kehidupan rakyat 

Indonesia dalam aspek 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

3.1 Mengemukakan 

keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas antar 

ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan 

kehidupan manusia 

dalam aspek sosial, 

ekonomi, 

pendidikan, dan 

budaya dalam 

masyarakat 

Indonesia  

 

4.1 Menyajikan hasil 

pengamatan 

terhadap 

keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas antar 

ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan 

Aspek keruangan 

dan konektivitas 

antar ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan 

kehidupan manusia 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

kehidupan manusia 

dalam aspek sosial, 

ekonomi, 

pendidikan, dan 

budaya dalam 

masyarakat 

Indonesia dalam 

bentuk 

cerita,tulisan atau 

media lainnya 

sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan 

budaya 

 Menceritakan 

pengalaman 

menegakkan aturan 

dan menjaga ketertiban 

di lingkungan sekolah 

 Mempraktikkan 

kewajiban 

menegakkan aturan 

dan menjaga ketertiban 

di lingkungan sekolah. 

 Mempraktikkan 

latihan lari zigzag 

untuk mengukur 

statuskebugaran 

jasmani pribadi secara 

sederhana. 

 Mempraktikan sikap 

jujur dan sportif dalam 

permainan. 

 

Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.2 Mengenal harmoni 

dan 

simbol teks lagu 

sederhana 

4.6 Menyanyikan lagu 

daerah 

dua suara dengan 

iringan 

Harmoni dan simbol 

teks lagu 

Pendidikan 

Jasmani, 

Olahraga, dan 

Kesehatan 

3.5 Memahami konsep 

latihan 

kebugaran jasmani, 

dan 

pengukuran status 

kebugaran jasmani 

pribadi 

secara sederhana 

(contoh: 

menghitung denyut 

nadi, 

menghitung 

kemampuan 

melakukan push up, 

menghitung 

kelentukan 

Push up dan 

kelentukan tungkai 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

tungkai). 

4.5 Mempraktikkan 

latihan 

kebugaran jasmani, 

dan 

pengukuran status 

kebugaran jasmani 

pribadi 

secara sederhana 

(contoh: 

menghitung denyut 

nadi, 

menghitung 

kemampuan 

melakukan push up, 

menghitung kelentukan 

tungkai). 
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Tema 3 : Tokoh dan penemu 

Subtema 2 :  Penemuan dan Manfaatnya   

 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

PPKn 3.2 Memahami hak, 

kewajiban 

dan tanggungjawab 

sebagai warga dalam 

kehidupan sehari-hari 

di rumah, sekolah, 

dan 

masyarakat sekitar 

4.2 Melaksanakan 

kewajiban 

menegakkan 

aturan dan menjaga 

ketertiban di 

lingkungan rumah, 

sekolah dan 

masyarakat 

Hak, kewajiban 

dan tanggungjawab 

sebagai warga 

Mengamati 

 Mengamati gambar, 

benda-benda, dan 

penemuan yang ada di 

sekitar 

 Mengamati keragaman 

penemuan dan 

manfaatnya bagi 

keberlanjutan kehidupan 

manusia 

 Mengamati hasil 

kerajinan tangan origami 

 Mengamati alat music 

 Mengamati bahan-bahan 

untuk membuat 

rangkaian listrik 

sederhana 

 Mengamati simetri putar 

pada gambar 

 Mengamati pemanfaatan 

energi listrik dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Menanya 

 Menanya tentang 

benda-benda yang 

diamati berkaitan 

dengan manfaat 

 Sikap: 

Observasi tentang 

sikap spiritual 

(menghayati 

karunia 

Tuhan);sikap 

sosial (tanggung 

jawab, disiplin, 

kerjasama, rasa 

ingin tahu, 

berfikir kritis, 

kreatif,dan 

sportif) dengan 

menggunakan 

rubrik 

 Pengetahuan 

Tes Tertulis/  

Lisan tentang:  

    Hak,kewajiban 

dan tanggung 

jawab 

sebagai warga; 

Teks penjelasan 

(eksplanasi ) 

ilmiah; poligon; 

 

 
 Buku Tematik 

Kelas V  Tema 1  

 Media gambar 

 Casette tape 

recorder 

 Bahan rangkaian 

listrik 

 Alat musik, 

peluit dll 

 Perlengkapan 

untuk eksperi-

men  

 Surat kabar, 

majalah, tabloid,  

internet  

 Lingkungan 

sekolah 

 Narasumber 

 Buku-buku yang 

relevan 

 

Bahasa 

Indonesia 

3.2 Menguraikan isi teks 

penjelasan 

(eksplanasi) 

ilmiah tentang 

penyebab 

perubahan dan sifat 

benda, hantaran 

panas, 

energi listrik dan 

perubahannya, serta 

tata 

surya dengan bantuan 

guru dan teman 

Teks penjelasan 

(eksplanasi ) ilmiah 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

dalam 

bahasa Indonesia 

lisan dan 

tulis dengan memilih 

dan 

memilah kosakata 

baku 

4.2 Menyajikan teks 

penjelasan 

(eksplanasi) ilmiah 

tentang penyebab 

perubahan dan sifat 

benda, hantaran 

panas, 

energi listrik dan 

perubahannya, serta 

tata 

surya secara mandiri 

dalam bahasa 

Indonesia 

lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku 

 

ditermukannya benda-

benda tersebut. 

 Menanyakan hal-hal 

yang ingin diketahui 

tentang origami 

 Menanya tentang hal-

hal yang ingin 

diketahui tentang 

rangkaian listrik 

sederhana 

 Menanya tentang 

penemuan lampu lalu-

lintas 
 

Mengumpulkan 

Informasi/Mencoba 

 Melakukan eksplorasi 

tentang simetri 

 Melakukan percobaan 

untuk menemukan 

simetri yang terdapat 

pada bangun datar 

 Melakukan wawancara 

tentang penemuan di 

sekitar sekolah 

 Berdiskusi tentang hak 

dan kewajiban 

 Menerapkan rangkaian 

listri sederhana parallel 

melalui percobaan 

 Mempraktikkan cara 

Energi listrik, 

konversi energi 

listrik, dan 

transmisi energi 

listrik; 

Keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas; 

Harmoni dan 

simbol teks lagu; 

Kebugaran 

jasmani 

 Keterampil-an: 

Unjuk Kerja/ 

Praktik 

Menilai proses 

pembelajaran   

(mengamati 

kegiatan peserta 

didik dalam 

proses eksplorasi 

data, diskusi, 

menganalisis 

data, dan 

pembuatan 

laporan/pre-

sentasi) 

Matematika 3.7 Memilahkan poligon 

oleh garis simetri dan 

dengan simetri rotasi 

4.5 Mengamati pola atau 

melakukan 

percobaan untuk 

menemukan jumlah 

sudut segi tiga dan 

segi empat 

Poligon  

Ilmu 3.1 Mengidentifikasi Energi listrik, 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Pengetahuan 

Alam 

kegunaan energi 

listrik, konversi 

energi listrik, 

transmisi  energi 

listrik, dan 

berpartisipasi dalam 

penghematannya 

dalam kehidupan 

seharihari 

4.3 Membuat laporan 

hasil percobaan 

tentang hantaran 

listrik yang 

mencakuppengumpul

an 

data, penyajian data, 

dan 

penarikan 

kesimpulan 

konversi energi 

listrik, dan transmisi 

energi listrik 

mengukur kebugaran 

jasmani 

 Melakukan eksplorasi 

dan pengelompokkan 

bangun datar berdasar 

simetri lipat dan putar. 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Mebandingkan polygon 

berdasarkan 

sifatsifatnya 

 Mengidentifikasi simetri 

putar pada poligon 

 Mengidentifikasi 

kegunaan energi listrik 

 Melakukan percobaan 

untuk menemukan 

simetri yang terdapat 

pada bangun datar 

 Menjelaskan contoh 

tentang pemanfaatan 

energi listrik 

 Melakukan langkah 

langkah cara mengukur 

kebugaran jasmani 

dengan satu jenis tes 

kebugaran 

 Menghubungkan hak, 

kewajiban, dan 

tanggung jawab 

sehubungan dengan 

 

 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

3.1 Mengemukakan 

keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas antar 

ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan 

kehidupan manusia 

dalam aspek sosial, 

ekonomi, 

pendidikan, dan 

budaya dalam 

masyarakat 

Indonesia  

 

Aspek keruangan 

dan konektivitas 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

4.1 Menyajikan hasil 

pengamatan 

terhadap 

keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas antar 

ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan 

kehidupan 

manusia dalam 

aspek sosial, 

ekonomi, 

pendidikan, dan 

budaya dalam 

masyarakat 

Indonesia dalam 

bentuk 

cerita,tulisan atau 

media lainnya 

pemanfaatan energi 

listrik dalam 

kehidupan seharihari 

 Mengidentifikasi 

keragaman penemuan 

dan manfaatnya bagi 

keberlanjutan 

kehidupan manusia 

 Mengidentifikasi simetri 

lipat dan simetri putar 

pada poligon 

 

 

 

Mengkomunikasikan 

 Mempresentasikan 

keragaman penemuan 

dan pengaruhnya bagi 

keberlanjutan 

kehidupan manusia 

dalam bidang sosial, 

ekonomi, pendidikan, 

dan budaya 

 Melaporkan hasil 

pengamatan tentang 

manfaat listrik dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Menjelaskan secara lisan 

manfaat listrik bagi 

kehidupan manusia 

menggunakan kosakata 

Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.2 Mengenal harmoni 

dan 

simbol teks lagu 

sederhana 

4.7 Memainkan ansambel 

alat 

musikcampuran 

dengan 

membaca partitur 

sederhana 

4.5 Membuat pola irama 

sederhana untuk 

iringan lagu dengan 

simbol panjang 

Harmoni dan simbol 

teks lagu 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

pendek bunyi dan 

mengembangkan 

pola irama 

4.8 Menampilkan musik 

nusantara dengan alat 

musik 

sederhana 

baku dan bahasa yang 

runtut 

 Menulis laporan berisi 

penjelasan tentang 

penemuan 

menggunakan kosakata 

baru 

 Menyajikan hasil analisis 

tentang polygon 

berdasarkan sifat-

sifatnya 

 Memainkan ansambel 

alat musik campuran 

dengan membaca 

partitur sederhana 

 Menampilkan music 

nusantara dengan alat 

musik sederhana 

 Menampilkan music 

nusantara dengan alat 

musik sederhana 

 Mengomunikasikan 

secara tertulis tentang 

hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab 

sehubungan dengan 

penemuan dan 

pengaruhnya bagi 

masyarakat 

 Menulis teks eksplanasi 

tentang cara kerja dan 

rangkaian listrik pada 

Pendidikan 

Jasmani, 

Olahraga, dan 

Kesehatan 

3.11 Memahami dan 

cara 

mengukur kebugaran 

jasmani dengan salah 

satu 

jenis tes kebugaran 

4.11 Menyajikan cara 

mengukur 

kebugaran jasmani 

dengan 

salah satu jenis tes 

kebugaran. 

Kebugaran jasmani 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

lampu lalu lintas 

menggunakan kosakata 

baku 

 Membuat laporan hasil 

percobaan tentang 

hantaran listrik 

 Mempraktikkan cara 

mengukur kebugaran 

jasmani dengan salah 

satu jenis tes 

kebugaran 

 Menyajikan laporan 

tertulis hasil eksplorasi 

tentang simetri 

 Mengomunikasikan 

secara lisan tentang 

hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab 

sehubungan dengan 

penemuan dan 

pengaruhnya bagi 

masyarakat 

 Menyajikan keragaman 

penemuan dan 

pengaruhnya bagi 

keberlanjutan 

kehidupan manusia 

dalam bidang sosial, 

ekonomi, pendidikan, 

dan budaya 

 Menyajikan manfaat 

listrik dalam 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

kehidupan sehari hari 

 Menyajikan hak, 

kewajiban, dan 

tanggung jawab 

sehubungan dengan 

penemuan dan 

pengaruhnya bagi 

masyarakat 

 Memainkan ansambel 

alat musik campuran 

dengan membaca 

partitur sederhana 

 Menampilkan musik 

nusantara dengan alat 

musik sederhana 

 Menyajikan harmoni dan 

simbol teks lagu 

sederhana 

 Memainkan ansambel 

alat musik campuran 

dengan membaca 

partitur sederhana 

 Menyajikan tentang cara 

kerja dan rangkaian 

listrik pada lampu lalu 

lintas dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan bahasa yang 

runtut 
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Tema 3 : Tokoh dan penemu 

Subtema 3 :  Ayo, Menjadi Penemu   

 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

PPKn 3.2 Memahami hak,  

kewajiban dan 

tanggungjawab 

sebagai 

warga dalam 

kehidupan 

sehari-hari di rumah, 

sekolah, 

dan masyarakat 

sekitar 

4.2 Melaksanakan 

kewajiban 

menegakkan aturan 

dan menjaga 

ketertiban di 

lingkungan rumah, 

sekolah dan 

masyarakat 

3.1 Memahami moralitas 

yang terkandung 

dalam sila Pancasila 

di rumah, sekolah, 

dan lingkungan 

masyarakat sekitar 

4.1 Memberikan contoh 

pelaksanaan nilai-

nilai dan moral 

Pancasila dalam 

kehidupan sehari-

 Hak,  kewajiban 

dan 

tanggungjawab 

sebagai warga 

 Sila Pancasila  

Mengamati 

 Membaca hubungan 

nilai-nilai Pancasila 

dengan sikap sehari-

hari 

 Mengamati kehidupan 

berolahraga 

masyarakat di sekitar 

 Mengamati tentang 

listrik dan baterai ; 

bagaimana 

pengaruhnya bagi 

masyarakat sekitar 

 Mengamati gambar-

gambar poligon dan 

tangram 

 Membaca teks biografi 
 

Menanya 

 Menanya hasil percobaan 

listrik statis 

 Menanya berdasarkan 

teks eksplanasi tentang 

listrik statis 

 Menanya tentang baterai 

 

Mengumpulkan 

 Sikap: 

Observasi tentang 

sikap spiritual 

(menghayati 

karunia Tuhan); 

sikap sosial 

(tanggung jawab, 

disiplin, 

kerjasama, rasa 

ingin tahu, 

berfikir kritis dan 

kreatif) dengan 

menggunakan 

rubrik 

 Pengetahuan 

Tes Tertulis/  

Lisan tentang:  

 Hak, kewajiban, 

dan 

tanggungjawab 

sebagai warga; 

Sila Pancasila ; 

Teks penjelasan 

(eksplanasi ) 

 

 
 Buku Tematik 

Kelas V  Tema 1  

 Media gambar 

 Casette tape 

recorder 

 Bahan rangkaian 

listrik 

 Alat musik, 

peluit dll 

 Perleng-kapan 

untuk eksperi-

men  

 Surat kabar, 

majalah, tabloid,  

internet dll 

 Lingkungan 

sekolah 

 Narasumber 

 Buku-buku yang 

relevan 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

hari di lingkungan 

keluarga, sekolah, 

dan masyarakat 

Informasi/Mencoba 

 Menemukan informasi 

tentang sikap cinta 

tanah air dari teks 

pidato Habibie. 

 Mengumpulkan 

informasi tentang 

pengaruh olahraga bagi 

kehidupan masyarakat 

di lingkungan sekitar. 

 Mengumpulkan 

informasi tentang hak 

dan kewajiban, serta 

sikap tanggung jawab 

sebagai seorang 

penemu. 

 Mengumpulkan 

informasi tentang 

nilai-nilai yang harus 

dimiliki oleh seorang 

penemu 

 Melakukan percobaan 

tentang arus listrik 

pada benda-benda di 

sekitar 

 Bereksplorasi menjadi 

penemu cilik 

 Melakukan eksplorasi 

tentang batera 
 

Menalar/Mengasosiasi 

ilmiah; teks 

pidato persuasif; 

poligon; Energi 

listrik, konversi 

energi listrik, dan 

transmisi energi 

listrik; 

Keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas antar 

ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan 

kehidupan 

manusia; 

Harmoni dan 

simbol teks lagu; 

Kebugaran 

jasmani  

 Keterampil-an: 

Unjuk Kerja/ 

Praktik 

Menilai proses 

pembelajaran   

(mengamati 

kegiatan peserta 

didik dalam 

proses eksplorasi: 

Bahasa 

Indonesia 

3.2 Menguraikan isi teks 

penjelasan 

(eksplanasi) 

ilmiah tentang 

penyebab 

perubahan dan sifat 

benda, 

hantaran panas, 

energi listrik 

dan perubahannya, 

serta tata 

surya dengan bantuan 

guru 

dan teman dalam 

bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis 

dengan memilih dan 

memilah kosakata 

baku 

4.2 Menyajikan teks 

penjelasan 

(eksplanasi) ilmiah 

tentang 

penyebab perubahan 

dan 

sifat benda, hantaran 

panas, 

energi listrik dan 

perubahannya, serta 

tata 

 Teks penjelasan 

(eksplanasi) 

ilmiah 

 Teks pidato 

persuasif 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

surya secara mandiri 

dalam 

bahasa Indonesia 

lisan dan 

tulis dengan memilih 

dan 

memilah kosakata 

baku 

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 

 Melakukan eksplorasi 

perubahan(konversi) 

energi gerak menjadi 

energi listrik pada 

listrik statis. 

 Menggambar bentuk 

bangun datar gabungan 

sederhana dan 

menghitung luasnya. 

 Menemukan simetri 

putar dan simetri lipat 

dari kreasi bangun 

datar. 

 Membuat pola irama 

sederhana untuk 

iringan lagu dengan 

simbol panjang pendek 

bunyi dan 

mengembangkan pola 

iringan 

 Menunjukkan apresiasi 

terhadap karyanya 

sebgai anugrah Tuhan 

YME. 

 Membentuk/ 

menggambar bangun 

datar gabungan 

sederhana serta 

menghitung luasnya. 

 Menjelaskan hubungan 

energi listrik dan 

baterai. 

data, diskusi, 

menganalisis 

data, dan 

pembuatan 

laporan/pre-

sentasi) 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

bahasa Indonesia 

lisan dan 

tulis dengan memilih 

dan 

memilah kosakata 

baku 

 Menjelaskan perubahan 

kehidupan masyarakat 

dengan ditemukannya 

baterai. 

 Menjelaskan isi teks 

eksplanasi ilmiah 

tentang perubahan 

energi listrik. 

 Menjelaskan contoh 

sikap yang 

mencerminkan 

nilainilai Pancasila dari 

biografi Habibie di 

lingkungan rumah, 

sekolah dan 

masyarakat 
 

Mengomunikasikan 

 Menyajikan laporan hasil 

percobaan tentang 

konversi energi pada 

listrik statis. 

 Menyajikan   cara 

menghitung luas 

polygon pada kertas 

berpetak(satuan non 

baku) dengan strategi 

yang tepat. 

 Menghitung luas 

polygon pada kertas 

berpetak(satuan non 

Matematika 3.7 Memilahkan poligon 

oleh 

garis simetri dan 

dengan 

simetri rotasi 

4.3 Membentuk/ 

menggambar 

bangun datar 

gabungan 

sederhana serta 

menghitung 

luasnya 

Poligon  

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

3.1 Mengidentifikasi 

kegunaan energi 

listrik, konversi 

energi listrik, 

transmisi  energi 

listrik, dan 

berpartisipasi dalam 

penghematannya 

dalam kehidupan 

seharihari 

4.3 Membuat laporan 

hasil percobaan 

tentang hantaran 

listrik yang 

mencakuppengumpul

an 

Energi listrik, 

konversi energi 

listrik, dan transmisi 

energi listrik 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

data, penyajian data, 

dan 

penarikan 

kesimpulan 

baku) dengan strategi 

yang tepat. 

 Menyajikan teks 

eksplanasi ilmiah 

tentang perubahan 

energi listrik. 

 Menyanyi lagu daerah 

dua suara. 

 Mempraktikkan sikap 

yang mencerminkan 

nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari 

di lingkungan rumah, 

sekolah dan 

masyarakat. 
 Mempraktikkan latihan 

gerakan push up, dan 

sit up, untuk mengukur 

status kebugaran 

jasmani pribadi secara 

sederhana. 

 Melaporkan hasil 

pengamatan 

perkembangan 

kehidupan rakyat 

Indonesia dalam aspek 

sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan 

budaya karena 

pengaruh olahraga. 

 Mempraktikkan sikap 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

3.1 Mengemukakan 

keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas antar 

ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan 

kehidupan manusia 

dalam aspek sosial, 

ekonomi, 

pendidikan, dan 

budaya dalam 

masyarakat 

Indonesia  

 

4.1 Menyajikan hasil 

pengamatan 

terhadap 

keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas antar 

ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan 

kehidupan 

manusia dalam 

aspek sosial, 

ekonomi, 

pendidikan, dan 

budaya dalam 

Keragaman aspek 

keruangan dan 

konektivitas 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

masyarakat 

Indonesia dalam 

bentuk 

cerita,tulisan atau 

media lainnya 

yang mencerminkan 

pelaksanaan hak, 

kewajiban dan 

tanggung jawab 

sebagai seorang 

penemu. 

 Menyajikan laporan hasil 

observasi tentang 

energi listrik dan 

baterai. 

 Menyajikan teks 

penjelasan eksplanasi 

ilmiah tentang energi 

listrik dan baterai 

 Mengomunikasikan hasil 

pengamatan tentang 

perubahan kehidupan 

masyarakat sekitar di 

aspek sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan 

budaya dengan 

ditemukannya baterai. 

 Mempraktikkan lari dan 

lompat untuk 

mengukur status 

kebugaran jasmani 

pribadi secara 

sederhana.   

 Membuat laporan 

dalam bentuk teks 

eksplanasi 

 Membuat laporan teks 

Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.2 Mengenal harmoni 

dan 

simbol teks lagu 

sederhana 

4.5 Membuat pola irama 

sederhana untuk 

iringan lagu 

dengan simbol 

panjang 

pendek bunyi dan 

mengembangkan 

pola iringan 

4.6 Menyanyikan lagu 

daerah 

dua suara dengan 

iringan 

Harmoni dan simbol 

teks lagu 

Pendidikan 

Jasmani, 

Olahraga, dan 

Kesehatan 

3.5 Memahami konsep 

latihan 

kebugaran jasmani, 

dan 

pengukuran status 

kebugaran 

jasmani pribadi 

secara 

sederhana (contoh: 

menghitung denyut 

nadi, 

menghitung 

kemampuan 

Kebugaran jasmani 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

melakukan push up, 

menghitung 

kelentukan 

tungkai). 

3.11 Memahami dan 

cara 

mengukur kebugaran 

jasmani 

dengan salah satu 

jenis tes 

kebugaran 

4.5 Mempraktikkan 

latihan 

kebugaran jasmani, 

dan 

pengukuran status 

kebugaran 

jasmani pribadi 

secara 

sederhana (contoh: 

menghitung denyut 

nadi, 

menghitung 

kemampuan 

melakukan push up, 

menghitung 

kelentukan 

tungkai). 

4.11 Menyajikan cara 

mengukur 

kebugaran jasmani 

dengan 

salah satu jenis tes 

kebugaran 

pidato persuasive 

tentang nilai-nilai 

Pancasila. 
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