
Tema 4 : Peduli Lingkungan Sosial 
Subtema 1 : Lingkungan Sosialku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.1   Memahami 
simbol-simbol sila 
Pancasila dalam 
lambing negara 

“Garuda 
Pancasila” 

4.1.  Mengamati dan 
menceritakan 
perilaku di sekitar 
rumah dan 
sekolah dan 
mengaitkan 
dengan 
pemahamannya 
terhadap simbol-
simbol Pancasila  

 

• Simbol-simbol 
sila Pancasila 

Mengamati 

 Mengamati gambar 
misalnya: gambar 
lingkungan pedesaan yang 
bersih, gambar lambang 
negara “Garuda Pancasila”, 
gambar kondisi rapat dib 
alai desa yang dipimpin 
oleh pak lurah, gambar 
permainan olahraga 

 Mengamati lingkungan 
sekitar peserta didik, 
seperti gunung, sungai, 
jalan, sekolah, rumah-
rumah penduduk 

 Mendengarkan penjelasan 
guru tentang lingkungan 
sosial 

 Mengamati perilaku di 
sekitar rumah 

 Membaca teks, misalnya 
tentang: lingkungan yang 
indah, kerja bakti di 
lingkungan 

 Membaca surat pribadi 

 Mengamati benda di 
sekitar, misalnya: benda 
filateli, uang, dsb 

 Mengamati harga benda-

Sikap 

 Observasi 
tentang 
sikap 
santun, 
peduli, 
tanggungjaw
ab 

  
Pengetahuan 

 Tes 
Tertulis/Lisan 
tentang: 
Uang; 
Isi teks yang 
dibaca; 
kebersihan 
lingkungan; 
Grafik 

 Penugasan 
tentang 
Menulis 
cerita 

 

Keterampilan 

 Unjuk Kerja 
tentang: 
Menyanyi-
kan lagu; 
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 Media gambar: 
Gambar 
lambang 
negara: 
“Pancasila” 

 Struktur 
organisasi 
lembaga 
Pemerintahan 
masyarakat 
(RT, RW, 
Kelurahan) 

 Berbagai benda 
pos 

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.3   Mengemukakan 
isi teks surat 
tanggapan pribadi 
tentang 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 

komunikasi dan 
transportasi serta 
permasalahan dan 
lingkungan sosial 
di daerah dengan 
bantuan guru dan 

 Isi teks surat 
tanggapan 
pribadi  



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosa kata 
bahasa daerah 
untuk membantu 

pemahaman 
4.3   Mengolah dan 

menyajikan teks 
surat tanggapan 
pribadi tentang 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi dan 
transportasi serta 
permasalahan dan 
lingkungan sosial 
di daerah secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosa kata 
bahasa daerah 
untuk membantu 

penyajian 
 

benda yang ada di sekitar, 
misalnya: harga benda-
benda pos 

 Mendengarkan lagu  
dengan pola irama rata 
bertanda birama enam, 
misalnya: lagu “Desaku” 

 Mengamati hasil karya 
yang terbuat dari bahan 
alam dan buatan 

 Mengamati gerakan 
menolong teman dalam 
sebuah permainan 
 

Menanya 

 Menanya tentang gambar 
yang diamati, misalnya: 
ciri-ciri lingkungan yang 
sehat, simbol sila-sila yang 
ada dalam Pancasila 

 Menanya tentang gambar 
kegiatan dib alai desa yang 
diamati, misalnya: kegiatan 
apa, siapa yang memimpin 
rapat, di mana kegiatan 
dilaksanakan, dsb 

 Menanya tentang keadaan 
lingkungan yang diamati 

 Menanya tentang perilaku 
di sekitar rumah terkait 
dengan sila kedua 
Pancasila 

Melakukan 
gerakan lari 
sambil 
menggen-
dong teman; 
Bermain 
peran 

 Produk 
tentang 
Prakarya 
dengan 
bahan alam/ 
bahan 
buatan 
danDan 
Keranjang  
 
 

 
 

Matematika 3.6  Menentukan 
strategi 
pemecahan 
masalah dengan 

 Bilangan 

 Statistika 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

mengurangi, 
menambah, dan 
menukarkan 
sejumlah uang 

3.14 Menentukan 
perbandingan data 
menggunakan 

tabel grafik 
batang, dan grafik 
lingkaran 

4.2.Merumuskan 
dengan kalimat 
sendiri, membuat 
model matematika, 
dan memilih 
strategi yang 
efektif dalam 
memecahkan 
masalah nyata 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan, 
pengurangan, 
perkalian, 
pembagian 
bilangan bulat, 
waktu, panjang, 

berat benda, dan 
uang, serta  
memeriksa 
kebenaran 
jawabannya 

4.11 Mengumpulkan, 

 Bertanya jawab mengenai 
lingkungan sosial 

 Menanya tentang teks yang 
dibaca, misalnya: tokoh 
dalam teks, isi teks. 

 Menanya tentang surat 
pribadi yang dibaca, 

misalnya; isi surat, bagian-
bagian surat, cara 
mengirimkan surat 

 Menanya tentang benda-
benda yang diamati, 
misalnya: namanya, 
kegunaannya,  

 Menanya tentang harga 
benda-benda yang diamati 

 Menanya tentang lagu yang 
didengarkan, misalnya: 
judul, isi lagu, mulai 
ketukan berapa, dsb 

 Menanya tentang hasil 
karya yang diamati, 
misalnya: bahan yang 
digunakan, cara membuat 

 Menanya tentang gerakan 
badan 

 Menanya tentang 
permainan olahraga yang 
ada pada gambar 
 
 
 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

mencatat, menata, 
dan menyajikan 
data menggunakan 
tabel dan grafik 
batang 

4.14. Mengumpulkan 
dan menata data 

kategorikal atau 
diskrit dan 
menampilkan data 
menggunakan 
bagan dan grafik, 
termasuk grafik 
batang vertikal 
dan horizontal 
dengan label 
terurut sesuai 
dengan grafik 
batang horizontal 

 

Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 

 Mengidentifikasi isi teks 
tentang lingkungan sosial 

 Mendiskusikan tentang isi 
surat dan bagian-bagian 
surat 

 Membuat surat 

 Mengidentifikasi benda-
benda yang ada di sekitar 

 Mengumpulkan informasi 
tentang  harga benda yang 
ada di lingkungan sekitar 

 Menghitung biaya, 
misalnya, biaya pengiriman 
surat 

 Mendiskusikan  tentang 
pola irama rata dari sebuah 
lagu bertanda birama enam 

 Mendiskusikan tentang 
lingkungan sosial, 
misalnya: balai desa, 
fungsi, struktur organisasi 
dan kegiatan yang 
dilakukan 

 Berlatih bermain peran 

misalnya tentang kerja 
bakti di lingkungan sekitar 
rumah 

 Mendiskusikan tentang 
permainan olahraga 

 Membuat prakarya dari 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.2 Membedakan pola 
irama rata dan 
bervariasi lagu 
bertanda birama 
enam 

3.4  Mengetahui cara 
mengolah bahan 

alam dan buatan 
untuk membuat 
prakarya 

 
4.4  Membentuk karya 

dekoratif dari 

 Pola irama rata 
dan bervariasi 
bertanda 
birama enam 

 Cara mengolah 
bahan alam 
dan buatan 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

bahan lunak 
4.5  Menyanyi lagu 

wajib dan lagu 
permainan dari 
daerah sesuai 
dengan isi lagu 

bahan 
alam/buatan/plastisin/tan
ah liat 

 Membuat grafik dari data 
yang ada 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Menyimpulkan isi teks  

 Menyimpulkan isi surat 
dan bagian-bagiannya 

 Mengelompokkan benda-
benda yang ada di 
lingkungan sekitar 

 Menentukan nilai mata 
uang 

 Membandingkan nilai mata 
uang 

 Menyimpulkan cara 
menghitung biaya yang 
dibutuhkan 

 Menentukan lagu dengan 
pola irama rata bertanda 
birama enam 

 Menyimpulkan fungsi balai 
desa, struktur organisasi 
dan kegiatan yang 

dilakukan 

 Menyimpulkan cara 
melakukan permainan 

 Menyimpulkan cara 
membuat grafik 
berdasarkan data 
 

Pendidikan 

Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.4  Mengetahui cara 

memilih dan 
mengenakan 
pakaian untuk 
berolahraga, cara 
pemanasan dan 
pendinginan, serta 
bergerak secara 
kuat, tepat, 
koordinatif dalam 
rangka 
pengembangan 
kebugaran jasmani 
melalui permainan 
sederhana dan 
atau tradisional. 

4.4  Mempraktikkan 
cara memilih dan 
mengenakan 
pakaian untuk 
berolahraga, cara 

pemanasan dan 
pendinginan, 
serta bergerak 
secara kuat, 
tepat, koordinatif 
dalam rangka 

 Cara memilih 

dan 
mengenakan 
pakaian untuk 
berolahraga, 
cara 
pemanasan 
dan 
pendinginan, 
bergerak secara 
kuat, tepat, 
koordinatif 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

pengembangan 
kebugaran 
jasmani melalui 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional. 

Mengomunikasikan 

 Menyampaikan isi teks 
secara lisan 

 Menyampaikan tanggapan 
tentang isi surat 

 Menyanyikan lagu dengan 
pola irama rata bertanda 

birama enam 

 Menceritakan tentang 
lingkungan sosial yang 
diamati 

 Menceritakan surat yang 
dibuat 

 Bermain peran 

 Mempraktikkan permainan 
olahraga 

 Menyajikan grafik dari data 
yang ada 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Tema 4 : Peduli Lingkungan Sosial 
Subtema 2 : Permasalahan di Lingkungan Sosialku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.3.Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik 
individu di rumah, 

sekolah dan 
masyarakat 

4.3 Berinteraksi 
dengan beragam 
orang di 
lingkungan 
rumah, sekolah, 
masyarakat 

 

• Makna 
keberagaman 
karakteristik 

Mengamati 

 Mengamati gambar, 
misalnya: sungai yang 
bersih dan kotor, gambar 
pasar terapung, gambar 
toilet yang bersih dan 
kotor, alat-alat kebersihan, 
kemacetan lalu lintas, 
rambu-rambu lalu lintas 

 Mengamati lampu merah 

 Mendengarkan penjelasan 
guru tentang fungsi sungai 

 Mendengarkan contoh 
guru dalam membaca puisi 

 Mengamati cara 
memecahkan masalah 
terkait dengan uang 

 Mengamati contoh 
prakarya 

 Mendengarkan penjelasan 
guru tentang berbagai 
fasilitas umum yang ada di 
lingkungan sekitar 

 Membaca teks tentang 

kewajiban untuk menjaga 
kebersihan lingkungan 
yang merupakan 
tanggungjawab bersama 

 Mengamati potongan 

Sikap 

 Observasi 
tentang sikap 
santun, peduli, 
tanggungjawab 

 Penilaian diri 
tentang sikap 
santun, peduli, 
tanggungjawab 

 
Pengetahuan 

 Tes 
Tertulis/Lisan 
tentang: Uang; 
Isi puisi; 
Isi teks yang 
dibaca; 
Kebersihan 
lingkungan; 
Menulis cerita; 
Grafik 
 

Keterampilan 

 Unjuk Kerja 

tentang: 
Membaca puisi;  
Melakukan 
gerakan 
berjalan 
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 Pecahan uang 
kertas dan 
logam 

 Berbagai 
gambar: pasar 
terapung, 
sungai yang 
kotor, toilet 
yang bersih dan 
kotor, alat-alat 
kebersihan, 
kemacetan lalu 
lintas, lampu 
lalu lintas 

 Plastisin/tanah 
liat/adonan 
tepung 

 Contoh bentuk 
sayuran, buah-
buahan dan 
ikan yang 
dibuat dari 
bahan lunak 

 Kartu gambar 

 Brosur harga 

 Peta lokasi 

Bahasa 
Indonesia 

3.3 Mengemukakan 
isi teks surat 
tanggapan pribadi 
tentang 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, dan 
transportasi serta 
permasalahan dan 
lingkungan sosial 

di daerah dengan 
bantuan guru dan 
teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 

 Isi teks surat 
tanggapan 
pribadi  



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
pemahaman 

4.3 Mengolah dan 
menyajikan teks 
surat tanggapan 

pribadi tentang 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, dan 
transportasi serta 
permasalahan dan 
lingkungan sosial 
di daerah secara 
mandiri dalam  
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
penyajian 

gambar tentang sikap yang 
baik dan tidak baik saat 
bermain  

 Mengamati gambar anak-
anak melakukan 
permainan di taman 

 Mengamati alat 
transportasi 

 Mengamati peta lokasi 

 Membaca tarif biaya 
angkutan umum 

 Mendengarkan penjelasan 
guru tentang pentingnya 
saling menghargai 

 Mengamati peta Indonesia 

 Mengamati data pada 
grafik 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
tentang gambar 

 Mengajukan pertanyaan 
tentang fungsi/manfaat 
sungai 

 Menanya tentang puisi 
yang dibacakan guru, 
misalnya: judul, 
isi/makna puisi 

 Menanya tentang cara 
memecahkan masalah 
terkait dengan uang 

 Menanya tentang prakarya 

berjinjit;  
Bermain peran; 
Menirukan 
aturan 
lalulintas 
dalam 
permainan; 

Mencerita-kan 
pengalaman; 
Menyanyi-kan 
lagu; 
Mewawanca-rai 
teman 

 Hasil Karya: 

 Benda 
dekoratif 
dengan 
bahan lunak 

 Poster 
 
 

 
 

 Peta Indonesia 

 Syair lagu 

 Contoh grafik 
batang dan 
lingkaran 
 

Matematika 3.6 Menentukan 
strategi 
pemecahan 

masalah dengan 
mengurangi, 
menambah, dan 
menukarkan 
sejumlah uang 

3.14 Menentukan 

 Bilangan 

 Statistika 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

perbandingan data 
menggunakan 
tabel grafik 
batang, dan grafik 
lingkaran 

4.2. Merumuskan 
dengan kalimat 

sendiri, membuat 
model matematika, 
dan memilih 
strategi yang 
efektif dalam 
memecahkan 
masalah nyata 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan, 
pengurangan, 
perkalian, 
pembagian 
bilangan bulat, 
waktu, panjang, 
berat benda, dan 
uang, serta  
memeriksa 
kebenaran 
jawabannya 

4.11 Mengumpulkan, 
mencatat, menata, 
dan menyajikan 
data 
menggunakan 
tabel dan grafik 

yang telah diamati, 
misalnya: bahan yang 
dipakai dan cara 
membuatnya 

 menanya tentang fasilitas 
umum yang ada di sekitar 
tempat tinggal 

 Bertanya jawab tentang isi 
teks yang dibaca 

 Menanya tentang 
kewajiban untuk menjaga 
lingkungan, sikap yang 
baik dan tidak baik ketika 
bermain 

 Menanya tentang 
permainan yang dapat 
dilakukan di taman 

 Menanya cara membuat 
poster 

 Menanya tentang 
kebiasaan berangkat dan 
pulang sekolah 

 Menanya tentang 
peraturan lalu lintas 

 Menanya fungsi dan cara 
kerja lampu merah 

 Menanya tentang berbagai 
alat transportasi yang 
digunakan 

 Menanya tentang tarif 
biaya angkutan umum 

 Menanya tentang 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

batang 
4.14. Mengumpulkan 

dan menata data 
kategorikal atau 
diskrit dan 
menampilkan data 
menggunakan 

bagan dan grafik, 
termasuk grafik 
batang vertikal 
dan horizontal 
dengan label 
terurut sesuai 
dengan grafik 
batang horizontal  

pentingnya saling 
menghargai 

 Menanya tentang pulau-
pulau yang ada di 
Indonesia, keberagaman 
suku bangsa, bahasa dan 
agama 

 Menanya tentang grafik 
 

Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 

 Mengidentifikasi dan 
mendiskusikan masalah-
masalah yang terjadi 
apabila lingkungan kotor 
seperti terlihat pada 
gambar 

 Mengidentifikasi fungsi 
sungai 

 Mendiskusikan dan 
mengidentifikasi lapangan 
pekerjaan yang 
berkembang jika sungai 
berfungsi dengan baik 

 Mendiskusikan tentang isi 
puisi 

 Mengerjakan soal latihan 

untuk menyelesaikan 
masalah berkaitan dengan 
uang 

 Mengidentifikasi bahan 
alam dan bahan buatan 
yang dapat digunakan 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.4 Mengetahui cara 
mengolah bahan 
alam dan buatan 
untuk membuat 
prakarya  

 
4.4 Membentuk karya 

dekoratif dari 
bahan lunak  

 

 Cara mengolah 
bahan alam dan 
buatan untuk 
membuat 
prakarya 

Pendidikan 
Jasmani, 

Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.4 Mengetahui cara 
memilih dan 

mengenakan 
pakaian untuk 
berolahraga, cara 
pemanasan dan 
pendinginan, serta 
bergerak secara 

 Cara memilih 
dan 

mengenakan 
pakaian untuk 
berolahraga, 
cara pemanasan 
dan 
pendinginan, 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

kuat, tepat, 
koordinatif dalam 
rangka 
pengembangan 
kebugaran 
jasmani melalui 
permainan 

sederhana dan 
atau tradisional. 

4.4 Mempraktikkan 
cara memilih dan 
mengenakan 
pakaian untuk 
berolahraga, cara 
pemanasan dan 
pendinginan, serta 
bergerak secara 
kuat, tepat, 
koordinatif dalam 
rangka 
pengembangan 
kebugaran 
jasmani melalui 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional. 

bergerak secara 
kuat, tepat, 
koordinatif 

untuk membuat prakarya 

 Mendiskusikan cara 
mengolah bahan alam dan 
bahan buatan untuk 
membuat prakarya 

 Memilih bahan lunak 
untuk dibuat karya 
dekoratif 

 Mengidentifikasi fasilitas 
umum yang ada di 
lingkungan sekitar 

 Mendiskusikan tentang 
kewajiban dan 
tanggungjawab terhadap 
kebersihan lingkungan 
serta tindakan yang dapat 
dilakukan untuk 
memelihara kebersihan 
lingkungan 

 Mendiskusikan sikap yang 
baik dan tidak baik ketika 
bermain 

 Mencoba melakukan 
gerakan pemanasan, 
berjalan berjinjit, tangan 
diangkat ke atas dan 
gerakan pendinginan 

 Mendiskusikan poster 
yang akan dibuat, bahan-
bahan dan cara 
membuatnya 

 Membuat poster 

 Mendiskusikan mengenai 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

pengalaman datang 
terlambat dan alasannya 

 Mendiskusikan penyebab 
kemacetan lalulintas 

 Menulis cerita 
berdasarkan gambar yang 
diamati 

 Mendiskusikan tentang 
naskah cerita drama 

 Mendiskusikan tentang 
fungsi lampu merah 

 Mengidentifikasi alat 
transportasi umum 

 Menghitung biaya menuju 
tempat tertentu dengan 
menggunakan angkutan 
umum 

 Mendiskusikan 
pentingnya saling 
menghargai 

 Mengidentifikasi pulau-
pulau besar yang ada di 
Indonesia dan keragaman 
sukubangsa, bahasa dan 
agama 

 Mendiskusikan tentang 

grafik 

 Melakukan wawancara 
dengan teman mengenai 
daerah asal 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menyimpulkan akibat 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

yang terjadi apabila 
lingkungan kotor dan 
lingkungan bersih 

 Menyimpulkan fungsi 
sungai 

 Menyimpulkan lapangan 
pekerjaan yang 
berkembang jika sungai 
berfungsi dengan baik 

 Menyimpulkan tentang isi 
puisi 

 Memeriksa kebenaran 
pemecahan masalah yang 
telah dibuat 

 Menyimpulkan bahan 
alam dan buatan yang 
dapat dipakai untuk 
membuat prakarya 

 Menyimpulkan cara 
mengolah bahan alam dan 
buatan untuk membuat 
prakarya 

 Membuat karya dekoratif 
dengan menggunakan 
bahan lunak yang telah 
dipilih 

 Menyimpulkan kewajiban 

warga untuk menjaga 
lingkungan yang 
merupakan tanggung 
jawab bersama dan 
tindakan yang dapat 
dilakukan untuk 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

memelihara kebersihan 
lingkungan 

 Mengelompokkan sikap 
yang baik dan tidak baik 

 Menyimpulkan perlunya 
melakukan kegiatan 
pemanasan dan 
pendinginan sebelum dan 
sesudah melakukan  
gerakan fisik 

 Menyimpulkan bahan-
bahan dan cara membuat 
poster 

 Menyimpulkan penyebab 
siswa terlambat ke 
sekolah 

 Menyimpulkan penyebab 
kemacetan lalulintas 

 Membuat naskah cerita 
drama dan membagi peran 

 Menyimpulkan fungsi 
lampu merah 

 Mengelompokkan jenis-
jenia alat transportasi 

 Menemukan cara 
menghitung biaya yang 

harus dikeluarkan untuk 
menuju tempat tertentu 

 Menyimpulkan pentingnya 
saling menghargai dan 
menghormati 

 Menyimpulkan keragaman 
sukubangsa, bahasa dan 
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agama 

 Membandingkan grafik 
batang dan grafik 
lingkaran 

 Menuliskan data daerah 
asal teman dalam tabel 

 
Mengomunikasikan 

 Menceritakan perasaan 
apabila lingkungan di 
sekitar kotor  

 Memberikan tanggapan 
terhadap kondisi 
lingkungan  

 Menyampaikan 
kesimpulan tentang fungsi 
sungai 

 Menyampaikan hasil 
identifikasi tentang 
lapangan pekerjaan  

 Membaca puisi 

 Menyampaikan hasil 
pemecahan masalah yang 
telah dibuat 

 Menceritakan hasil karya 
dekoratif yang telah 

dibuat 

 Menyampaikan hasil 
kesimpulan tentang 
kewajiban warga untuk 
menjaga lingkungan dan 
tindakan untuk 
memelihara lingkungan 
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 Menyampaikan tindakan 
yang baik dan tidak baik 
dilakukan 

 Mempraktikkan gerakan 
dan berkompetisi 
mencapai garis tertentu 

 Menceritakan poster yang 
telah dibuat 

 Menyampaikan hasil 
simpulan tentang 
penyebab kemacetan 
lalulintas 

 Bermain drama 

 Mempraktikkan aturan 
lalu lintas dalam 
permainan olahraga 

 Menceritakan alat 
transportasi yang sering 
digunakan 

 Menyampaikan hasil 
perhitungan biaya 
transportasi 

 Menyampaikan hasil 
diskusi tentang 
pentingnya saling 
menghormati dan 

menghargai 

 Menceritakan keragaman 
sukubangsa, agama dan 
bahasa 

 Menyampaikan data 
dalam bentuk grafik 

 Menyanyikan lagu 



Tema 4 : Peduli Lingkungan Sosial 
Subtema 3 : Kepedulian Terhadap Lingkungan 
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PPKn 3.2 Mengetahui hak 
dan kewajiban  
sebagai warga 
dalam kehidupan 

sehari-hari di 
rumah dan di 
sekolah 

4.2  Melaksanakan 
kewajiban sebagai 
warga dalam 
kehidupan sehari-
hari di rumah dan 
sekolah  

• hak dan 
kewajiban  

Mengamati 

 Mengamati gambar hutan, 
gunung, dsb 

 Mendengarkan penjelasan 
guru tentang gunung, 
hutan dan fungsinya 

 Mendengarkan lagu “Naik 
Gunung” 

 Membaca atau 
mendengarkan legenda 
tentang “Gunung Arjuna” 

 Mendengarkan penjelasan 
guru tentang reboisasi 

 Mengamati data, misalnya: 
tentang jumlah pohon yang 
ditanam saat reboisasi, 
data alat tulis di toko 
buku, dsb 

 Membaca teks tentang 
kegiatan kebersamaan 
dalam memelihara 
lingkungan sosial 

 Mendengarkan penjelasan 
guru tentang fungsi air 

sungai 

 Mengamati permainan 
memindahkan bola 
pingpong dengan 
menggunakan belahan 

Sikap 

 Observasi 
tentang sikap 
santun, peduli, 
tanggungjawab 

 Penilaian antar 
teman tentang 
sikap santun, 
peduli, 
tanggungjawab 

 
Pengetahuan 

 Tes 
Tertulis/Lisan 
tentang: 
Manfaat 
gunung, hutan, 
sungai; Makna 
kebersamaan;  
Cara-cara 
pelestarian 
lingkungan; 
Uang 
Soal cerita 

Grafik 
 
Keterampilan 

 Unjuk Kerja 
tentang 

30JP  Buku Tematik 
Kelas III Tema 
4  

 Media gambar 

 Contoh grafik 

 Contoh benda 
terbuat dari 
barang bekas 

 Pecahan uang 
kertas dan 
logam 

 Berbagai alat 
tulis 

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.3 Mengemukakan 
isi teks surat 
tanggapan pribadi 
tentang 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, dan 
transportasi serta 
permasalahan dan 
lingkungan sosial 

di daerah dengan 
bantuan guru dan 
teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 

 Isi teks surat 
tanggapan 
pribadi  
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dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
pemahaman  

3.4  Menggali 
informasi dari teks 
dongeng tentang 

kondisi alam 
dengan bantuan 
guru atau teman 
dalam bahasa  
Indonesia lisan 
dan tulis yang 
dapat diisi dengan 
kosakata bahasa 
daerah untuk 
membantu 
pemahaman  

 
4.3 Mengolah dan 

menyajikan teks 
surat tanggapan 
pribadi tentang 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, dan 

transportasi serta 
permasalahan dan 
lingkungan sosial 
di daerah secara 
mandiri dalam  
bahasa Indonesia 

pipa atau bambu 

 Mengamati benda souvenir 
dari bahan bekas 

 Mengamati gambar 
berbagai tempat wisata di 
Indonesia 

 Membaca/mendengarkan 
legenda tentang tempat 
wisata, misalnya: Danau 
Toba 

 Mengamati uang 

 Membaca soal cerita  

 Mengamati majalah 
dinding sekolah 

 Mendengarkan penjelasan 
guru tentang gerak jalan 

 Mengamati benda-benda di 
sekitar lingkungan siswa 

 Mengamati gambar tentang 
kepedulian terhadap 
lingkungan, misalnya: 
mematikan lampu saat 
tidak digunakan, 
mematikan kran air, 
memilah sampah, dsb 

 

Menanya 

 Menanya tentang fungsi 
gunung dan hutan 

 Menanya tentang isi lagu 
“Naik Gunung” 

 Menanya tentang legenda 

Melakukan 
permainan 
memindahkan 
bola; 
Melakukan 
gerak jalan; 
Menceritakan 

legenda 
 

 Hasil Karya 
tentang 
kerajinan dari 
bahan bekas 
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lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
penyajian 

 

4.4  Menyampaikan 
teks dongeng 
tentang kondisi 
alam dalam 
bentuk permainan 
peran secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
penyajian 

 

“Gunung Arjuna” 

 Menanya tentang manfaat 
reboisasi 

 Menanya tentang data, 
misal: jumlah pohon yang 
ditanam, jumlah alat tulis 
yang ada di took buku 

 Bertanya jawab tentang 
teks yang dibaca 

 Menanya tentang fungsi 
air sungai dan teknik 
penyaringan air yang 
dilakukan PDAM 

 Menanya tentang cara 
melakukan permainan 
memindahkan bola 
pingpong 

 Menanya tentang benda 
souvenir yang dibuat dari 
bahan bekas 

 Menanya tentang tempat 
wisata yang ada di 
Indonesia 

 Menanya legenda tentang 
Danau Toba 

 Menanyakan cara untuk 

menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
uang 

 Menanya tentang fungsi 
dan cara membuat 
majalah didnding sekolah 

Matematika 3.6 Menentukan 
strategi 
pemecahan 
masalah dengan 
mengurangi, 

menambah, dan 
menukarkan 
sejumlah uang 

3.14 Menentukan 
perbandingan data 
menggunakan 

 Bilangan 

 Statistika 
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tabel grafik 
batang, dan grafik 
lingkaran 4.11 
Mengumpulkan, 
mencatat, menata, 
dan menyajikan 
data 

menggunakan 
tabel dan grafik 
batang 

4.2.Merumuskan 
dengan kalimat 
sendiri, membuat 
model matematika, 
dan memilih 
strategi yang 
efektif dalam 
memecahkan 
masalah nyata 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan, 
pengurangan, 
perkalian, 
pembagian 
bilangan bulat, 
waktu, panjang, 

berat benda, dan 
uang, serta  
memeriksa 
kebenaran 
jawabnya 

4.11Mengumpulkan, 

 Menanya tentang gerak 
jalan  

 Menanya tentang bahan 
pembuatan benda-benda 
yang ada di sekitarnya 

 Menanya tentang sikap 
kepedulian terhadap 

lingkungan 
 

Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 

 Mendiskusikan fungsi 
gunung dan hutan 

 Mendiskusikan perlunya 
menjaga kelestarian 
gunung dan hutan 

 Berlatih menyanyikan lagu 
“Naik Gunung” 

 Mendiskusikan tentang 
legenda yang 
dibaca/didengar 

 Mendiskusikan tentang 
reboisasi dan cara-cara 
pelestarian lingkungan 

 Berlatih membaca data 
dari grafik yang 

ditampilkan 

 Mendiskusikan isi teks 
tentang kegiatan 
kebersamaan dalam 
memelihara lingkungan 
social 
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mencatat, menata, 
dan menyajikan 
data 
menggunakan 
tabel dan grafik 
batang 

 

 Mengidentifikasi tentang 
fungsi air sungai 

 Berlatih melakukan 
permainan memindahkan 
bola pingpong 

 Mengidentifikasi benda 
souvenir yang terbuat dari 

bahan bekas 

 Mengidentifikasi bahan 
bekas yang akan 
digunakan 

 Mengidentifikasi tempat-
tempat wisata yang ada di 
Indonesia 

 Mendiskusikan legenda 
Danau Toba 

 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
uang 

 Mendiskusikan fungsi dan 
cara membuat majalah 
dinding sekolah 

 Mendiskusikan cara 
berjalan yang kompak 
antara gerakan tangan 
dan kaki semua anggota 

dan variasi gerakan saat 
berjalan 

 Mendiskusikan pakaian 
yang tepat untuk gerak 
jalan 

 Melakukan latihan 
berbaris dengan rapi, 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.1 Mengenal karya 
seni gaya dekoratif 

3.2 Membedakan pola 
irama rata dan 
bervariasi lagu 
bertanda birama 
enam 

4.3 Menghias benda 
gaya dekoratif 
dengan media 
yang ada di 
lingkungan sekitar 

4.5 Menyanyi lagu 
wajib dan lagu 
permainan dari 
daerah sesuai 
dengan isi lagu 

 

 Karya seni 
dekoratif 

 Pola irama rata 
dan bervariasi 
lagu bertanda 
birama enam 

Pendidikan 
Jasmani, 

Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.4 Mengetahui cara 
memilih dan 

mengenakan 
pakaian untuk 
berolahraga, cara 
pemanasan dan 
pendinginan, serta 
bergerak secara 

 Cara memilih 
dan 

mengenakan 
pakaian untuk 
berolahraga, 
cara 
pemanasan 
dan 
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kuat, tepat, 
koordinatif dalam 
rangka 
pengembangan 
kebugaran 
jasmani melalui 
permainan 

sederhana dan 
atau tradisional. 

4.4 Mempraktikkan 
cara memilih dan 
mengenakan 
pakaian untuk 
berolahraga, cara 
pemanasan dan 
pendinginan, serta 
bergerak secara 
kuat, tepat, 
koordinatif dalam 
rangka 
pengembangan 
kebugaran 
jasmani melalui 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional. 

pendinginan, 
bergerak 
secara kuat, 
tepat, 
koordinatif 

kompak dan kreatif 

 Mengidentifikasi bahan-
bahan yang digunakan 

 Mendiskusikan 
penggunaan bahan-bahan 
alam seperti: kayu yang 
berlebihan dan upaya 
untuk melestarikan hutan 

 Membuat cerita 
berdasarkan gambar yang 
diamati 

 Mengidentifikasi sikap-
sikap peduli terhadap 
lingkungan  
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menyimpulkan fungsi 
gunung dan hutan 

 Menyimpulkan cara 
menjaga kelestarian hutan 

 Menemukan pola irama 
lagu berbirama enam 

 Menjawab pertanyaan 
tentang legenda yang 
dibaca/didengar 

 Menyimpulkan manfaat 

reboisasi dan cara-cara 
untuk mlestarikan 
lingkungan 

 Membuat  grafik dari data 
yang ditampilkan 

 Menjawab pertanyaan 
sesuai teks yang dibaca 
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 Menyimpulkan tentang 
fungsi air sungai dan 
teknik penyaringan air 
oleh PDAM 

 Menyimpulkan cara 
memindahkan bola 
pingpong menggunakan 
belahan pipa atau bambu 

 Menyimpulkan kerajinan 
yang akan dibuat dan 
bahan bekas yang 
digunakan 

 Menyimpulkan berbagai 
tempat wisata yang dapat 
dikunjungi 

 Menyimpulkan makna 
legenda Danau Toba 

 Menemukan cara untuk 
menyelesaikan masalah 
berkaitan dengan uang 

 Menyimpulkan fungsi dan 
cara membuat majalah 
dinding 

 Menyimpulkan cara 
berjalan yang kompak 
antara gerakan tangan 
dan kaki semua anggota 

dan variasi gerakan saat 
berjalan 

 Menyimpulkan pakaian 
yang tepat untuk gerak 
jalan 

 Menyimpulkan bahan-
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bahan pembuatan benda-
benda yang ada di sekitar 

 Menyimpulkan cara-cara 
melestarikan hutan 

 Menyimpulkan isi cerita 

 Menyimpulkan sikap-
sikap peduli lingkungan 

 
Mengomunikasikan 
• Menceritakan pengalaman 

mendaki atau bermain di 
gunung atau hutan 

 Menyampaikan hasil 
diskusi mengenai fungsi 
gunung dan hutan serta 
cara melestarikannya 

 Menyanyikan lagu “Naik 
Gunung” 

 Menceritakan dengan 
bahasa sendiri legenda 
yang telah dibaca 

 Menceritakan cara-cara 
melestarikan lingkungan 

 Menyajikan grafik dari 
data yang telah 
disediakan 

 Menceritakan tentang 
kegiatan kebersamaan di 
lingkungannya 

 Menyampaikan hasil 
identifikasi mengenai 
fungsi air sungai  

 Menceritakan tentang 
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PDAM 

 Menulis ajakan menjaga 
kebersihan dengan huruf 
tegak bersambung 

 Memberikan tanggapan 
terhadap gambar tentang 
sikap peduli lingkungan 

 Mempraktikkan 
permainan memindahkan 
bola pingpong 

 Membuat dan 
menampilkan hasil 
kerajinan tangan yang 
dibuat 

 Menceritakan pengalaman 
mengunjungi tempat 
wisata 

 Menceritakan dengan 
bahasa sendiri legenda 
Danau Toba 

 Menampilkan hasil 
penyelesaian masalah 
berkaitan dengan uang 

 Memajang hasil karya 
dalam majalah dinding 
sekolah 

 Melakukan gerak jalan 
dengan yang tepat 

 Menyampaikan hasil 
identifikasi bahan-bahan 
pembuatan benda-benda 
yang ada di sekitar 

 Menyampaikan hasil 
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diskusi mengenai cara-
cara melestarikan hutan 

 Menyampaikan cerita 
berdasarkan gambar 

 Menampilkan hasil 
identifikasi sikap peduli 
lingkungan pada tabel 

  
 


