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Tema 4 : Globalisasi  
Subtema 1 : Globalisasi di Sekitarku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn 3.6 Memahami saling 
ketergantungan 
dalam membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

4.6 Menyajikan realita 
keberagaman untuk 
mendorong saling 
ketergantungan 
dalam membangun 
dan mengokohkan 
kehidupan 
kebangsaan 

  Saling 
ketergantun
gan dalam 

membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

 Keberagam
an untuk 
mendorong  
saling 
ketergantun
gan dalam 
membangun 
dan 
mengokoh 
kan 
kehidupan 

kebangsaan 

Mengamati  

 Mengamati berbagai produk 
yang ada di sekitar kita 

 Mengamati gambar dan 
membaca  teks pada buku 
siswa yang berhubungan 
dengan tema yang dipelajari  

 Mengamati tentang konversi 
energi listrik 

 Mengamati kemasan batik dan 
juga berbagai kemasan produk 
yang mereka bawa dari rumah 

 Mengamati gerakan dasar 
kuda-kuda dan membaca teks 

 Mengamati alat peraga yang 
digunakan guru dalam 
pembelajaran 

 Memperhatikan peragaan yang 
dilakukan oleh guru dalam 
membuat batik 

 Mengamati teknik melakukan 
sikap pasang dalam pencak 

silat 
 
Menanya  

 Tanya jawab  sekitar globalisasi 

 Saling Tanya jawab  tentang  
batik  

Penilaian 
 
Sikap  
 
Observasi  

 Sikap siswa saat 
mengerjakan tugas 

 Sikap siswa  pada 
saat diskusi  

 Sikap siswa pada 
saat pembelajaran 

    (tanggung jawab, 
kerja keras, 
menghargai) 

 
Tugas  

 Membuat teks 
laporan eksplanasi 

 Membuat laporan 
hasil pengamatan 

 
 
Pengetahuan  

Tes lisan 

 Menjelaskan 
konversi energy 
listrik 

 Menjelaskan 

 
32JP 

 Buku 
Tematik 
Kelas VI  

Tema 4  

 Media 
gambar 

 Casette 
tape 
recorder 

 Bahan 
rangkaian 
listrik 

 Alat 
musik, 
peluit dll 

 Perleng-
kapan 
untuk 
eksperi-
men  

 Surat 
kabar, 

majalah, 
tabloid, 
print out 
internet 
dll 

 

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 

 Teks 
Penjelasan 
(eksplanasi) 
ilmiah 
tentang  

penyebab 
perubahan 
dan sifat 
benda, 
hantaran 
panas, 
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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 

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 

energi listrik 
dan 
perubahann
ya, serta 
tata surya  

 Teks 
penjelasan 

(eksplanasi) 
ilmiah 
tentang 
penyebab 
perubahan 
dan sifat 
benda, 
hantaran 
panas, 
energi listrik 
dan 
perubahann
ya, serta 
tata surya  

 Tanya jawab  dari mana produk 
disekitar kita  tersebut berasal 

 Saling menanyakan terhadap 
jaring-jaring kubus dan balok 

 Tanya  jawab  tentang peranan 
penting listrik di era globalisasi 

 Tenya jawab langsung kepada 
guru/pelatih atau temannya 
tentang hal yang mereka ingin 
ketahui lebih lanjut tentang 
teknik dasar kuda-kuda dalam 
pencak silat 

 
Mengumpulkan 
informasi/Mencoba 

 Mendiskusikan  asal atau 
Negara yang memproduksi 
barang-barang yang ada di 
sekitar mereka 

 Mengumpulkan informasi 
mengenai Batik 

 Mendiskusikan  merancang dan 
membuat batik  

 Mengumpulkan data tentang 
Seni Tradisional Indonesia yang 
Mendunia  

 Mendiskusikan mengenai 
Pencak Silat dan Globalisasi 

 Mengumpulkan data  tentang 
konversi energi listrik serta  
Peranan Listrik di Era 
Globalisasi  

pengaruh listrik 
dalam berbagai 
aspek kehidupan 

 Menjelaskan 
memahami konsep 
tentang sifat-sifat 
kubus dan balok 

 Menjelaskan saling 
ketergantungan 
dalam membangun 
kehidupan 
kebangsaan di era 
globalisasi. 

 Menjelaskan maksud 
„menembus ruang 
danwaktu‟ 

 Menjelaskan tentang 
globalisasi dan 
memberikan contoh 
atau fakta yang 
mereka temukan 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 Menceritakan 
pengalaman mereka 
tentang penggunaan 
listrik 

 
Tes tertulis 

 Menuliskan 4 sifat 
kubus 

 Menuliskan 4 sifat 

Matematik
a 

3.6Mengenal diagonal 
ruang 

dan diagonal sisi 
dalam bangun ruang 
sederhana 

4.4Membentuk/mengga
mbar bangun ruang 
gabungan 

 Diagonal 
ruang 
dan 
diagonal sisi 
dalam 
bangun 
ruang  

 Bangun 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

sederhana serta 
menghitung 
volumenya 

ruang  

 Menghitung 
volume  

 Berdiskusi bagaimana cara 
merancang kemasan batik yang 
menarik 

 Mencoba  gerakan dasar kuda-
kuda serta teknik melakukan 
sikap pasang dalam pencak 
silat 

 Siswa mendiskusikan secara 
berkelompok hasil pengamatan 
mereka terhadap jaring-jaring 
kubus dan balok 

 
Menalar /Mengasoaiasi 

 Menganalisis asal atau Negara 
yang memproduksi barang-
barang yang ada di sekitar kita 

 Membuat rancangan batik  

 Membatik  

 Menganalisis tentang Seni 
Tradisional Indonesia yang 
Mendunia 

 Menghubungkan tentang 
konversi energi listrik serta  
peranan listrik di era globalisasi   

 Membuat rancangan kemasan 
batik 

 Membuat kemasan batik 

 Berlatih gerakan dasar kuda-
kuda serta teknik melakukan 
sikap pasang dalam pencak  
silat 

 Menganalisis secara 

balok 

 Menuliskan 
persaman kubus 
dan balok 

 Menjelaskan 
pengaruh listrik di 
era globalisasi 

 Menjelaskan 
struktur teks 
laporan investigasi  

 Menjelaskan konsep 
tentang volume 

 Menuliskan 
membangun 
kehidupan 
kebangsaan di era 
globalisasi. 

 
Keterampilan 
Produk  

 Rancang motif 
batik  

 Batik 
 
Unjuk kerja 

 Memperagakan  

kuda-kuda  dengan 
teknik yang benar 

 Memperagakan 
sikap pasang  
dengan teknik yang 
benar 

Ilmu 
Pengetahu
an Alam 

3.1 Mengidentifikasi 
kegunaan energi 
listrik,konversi 
energy listrik, 
transmisi energy 
listrik, dan 
berpartisipasi dalam 
penghematannya 
dalam kehidupan 
seharihari 

4.3 Membuat laporan 
hasil percobaan 
tentang hantaran 
listrik yang 
mencakup 
pengumpulan data, 
penyajian data, dan 
penarikan 
kesimpulan 

 Kegunaan 
energi 
listrik, 
konversi 

energy 
listrik, 
transmisi 
energy 
listrik 

 Laporan 
hasil 
percobaan 
tentang 
hantaran 
listrik 

Ilmu 
Pengetahu
an Sosial 

3.1 Mengemukakan 
keragaman aspek 
keruangan dan 
konektivitas antar 
ruang, waktu, 
perubahan dan 
keberlanjutan 
kehidupan manusia 
dalam aspek 
sosial, ekonomi, 
pendidikan, dan 

 Pengaruh 
globalisasi 
terhadap 
berbagai 
aspek 
dalam 
kehidupan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

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 masyarakat 
Indonesia dalam 
bentuk cerita,tulisan, 
atau media lainnya 

berkelompok hasil pengamatan 
mereka terhadap jaring-jaring 
kubus dan balok 
 

Mengomunikasikan  

 Menyampaikan hasil 
pengamatannya mengenai asal 

atau Negara yang memproduksi 
barang-barang yang ada di 
sekitar kita dihubungkan 
dengan globalisasi 

 Mempresentasikan rancangan 
batik serta hasil karyannya 
berupa batik 

 Menyampaikan hasil 
pengamatannya tentang Seni 
Tradisional Indonesia yang 
Mendunia  

 Menyampaikan hasil 
pengamatannya tentang 
konversi energi listrik serta  
peranan listrik di era globalisasi   

 Mempresentasikan rancangan 
kemasan batik serta hasil 
karyanya  

 Melakukan gerakan dasar 
kuda-kuda serta teknik 

melakukan sikap pasang dalam 
silat 

 Menyampaikan hasil 
pengamatannya tentang jaring-
jaring kubus dan balok secara 

 Memperagakan 
seni bela diri 
pencak silat 

 

Seni 
Budaya 
dan 
Prakarya 

3.1 Mengenal karya dua 
dan tiga dimensi 
berdasarkan 
prinsip seni dan 
karya seni rupa 
nusantara 

4.2 Menggambar di 

atas kain dengan 
teknik merintang 
warna 

4.13Membuat karya 
kerajinan batik 
berdasarkan motif 

 Karya seni 
rupa dua 
dan tiga 
dimensi  

 Teknik 
merintang 
warna 

   Batik  
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

hias daerah berkelompok 
 Pendidika

n 
Jasmani, 
Olahraga, 
dan 
Kesehatan 

3.4 Memahami konsep 
variasi dan 
kombinasi 
pola gerak dasar 
lokomotor dan non 
lokomotor untuk 

membentuk gerakan 
dasar (langkah, 
serangan, dan 
belaan(dengan 
tangan dan kaki) 
olahraga beladiri. 

4.4 Mempraktikkan 
variasi dan 
kombinasi pola 
gerak dasar 
lokomotor 
dan non lokomotor 
untuk membentuk 
gerakan dasar 
(langkah, serangan, 
dan belaan (dengan 
tangan dan kaki) 
olahraga beladiri. 

 Olahraga 
beladiri 
(Pencak 
silat) 
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Tema 4 : Globalisasi  
Subtema 2 : Globalisasi dan Manfaatnya 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn 3.6 Memahami saling 
ketergantungan 
dalam membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

4.6 Menyajikan realita 
keberagaman untuk 
mendorong saling 
ketergantungan 
dalam membangun 
dan mengokohkan 
kehidupan 
kebangsaan 

 Saling 
ketergantun
gan dalam 
membangu
n 

kehidupan 
kebangsaan 

 Keberagam
an untuk 
mendorong 
saling 
ketergantun
gan dalam 
membangu
n dan 
mengokoh 
kan 
kehidupan 
kebangsaan  

Mengamati  

 Mengamati foto peralataan 
elektronik yang memberikan 
pengaruh besar terhadap 
terjadinya globalisasi 

 Menyimak teks yang dibacakan 
secara berantai 

 Mengamati lingkungan sekitar 
sekolah dan menuliskan 
kejadian-kejadian yang 
membuktikan bahwa 
globalisasi juga terjadi di 
daerah mereka 

 Mengamati beberapa benda 
bangun ruang di kelas 

 Membaca senyap bacaan 
tentang masyarakat di 
Kampung Naga 

 Membaca dan mencermati 
cerita tentang kehidupan 
pertemanan dan hidup saling 
melengkapi dalam 
keberagaman antar warga 
sekolah 

 Mengamati kehidupan di 
sekitar dan melakukan diskusi 
untuk menemukan perubahan 
positif dalam kehidupan 
masyarkat di sekitar mereka di 
bidang sosial pendidikan, dan 

 
Penilaian 
 
Sikap  
Observasi 

 Sikap siswa saat 
mengerjakan tugas 

 Sikap siswa  pada 
saat diskusi    

 Sikap siswa pada 
saat pembelajaran 
(Tekun,mandiri,perc
aya diri) 

 
 
Tugas  

 Membuat tulisan 
eksplanasi peran 
hantaran listrik dan 
perkembangan 
teknologi terhadap 
globalisasi 

 Analisa pengaruh 
globalisasi terhadap 
perubahan 

kehidupan rakyat  
ndonesia. 

 Membuat Teks fiksi 
sejarah  

 Bermain peran  

 
32JP 

 Buku 
Tematik 
Kelas VI  
Tema 4 

 Media 

gambar 

 Casette 
tape 
recorder 

 Bahan 
rangkaia
n listrik 

 Alat 
musik, 
peluit dll 

 Perleng-
kapan 
untuk 
eksperi-
men  

 Surat 
kabar, 
majalah, 
tabloid, 

print out 
internet 
dll 

 

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 

 Teks 
penjelasan 
(eksplanasi) 
ilmiah 
tentang 
penyebab 

perubahan 
dan sifat 
benda, 
hantaran 
panas, 
energi 



- 2120 - 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

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 dantulis dengan 
memilih dan 
memilahkosakata 
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 

listrik 
dan 
perubahann
ya, serta 
tata surya 
 
 

 Teks 
penjelasan 
(eksplanasi) 
ilmiah 
tentang 
penyebab 
perubahan 
dan sifat 
benda, 
hantaran 
panas, 
energi 
listrik dan 
perubahann
ya, serta 
tata surya 
 
 

 Teks cerita 
fiksi 

sejarah 
tentang 
keutuhan 
wilayah 
nusantara 
Indonesia 

budaya di masa sebelum 
globalisasi dan di era 
globalisasi saat ini 

 Mengamati peta wilayah Asia 
tenggara 

 Membaca dalam hati teks fiksi 
sejarah 

 Mencermati gambar rumah 
yang boros energi 

 Membaca senyap teks tentang 
budaya hemat listrik. 

 Mengamati beragam bentuk 
kemasan minuman berbentuk 
bangun ruang 

 Membaca dan mencermati 
cerita tentang kehidupan 
pertemanan dan hidup saling 
melengkapi dalam 
keberagaman antar warga 
sekolah 

 Membaca informasi tentang 
gerakan hemat energi 

 Mengamati musik ansambel 
bisa melalui alat elektronik dan 
non elektronik yang ada 
disekolah 

 
Menanya  

 Tanya jawab sekitar pemakaian 
listrik dalam kehidupan sehari-
hari 

 Saling menanya mengenai  

 Mengampanyekan 
Poster hemat energi 

 Laporan eksplanasi 
gerakan hemat 
energi 

 
 

 
Pengetahuan 
Tes lisan 

 Menjelaskan 
pengaruh globalisasi 

 Menjelaskan 
bagaimana 
menyikapi arus 
globalisasi. 

 Menjelaskan  
pengaruh positif dan 
pengaruh negatif 
globalisasi dan 
menyikapinya 

 
 
Tes tertulis 

 Mencari volume 
prisma segitiga 

 Menghitung  volume 
bangun ruang 
silinder  

 Menjelaskan  
manfaat yang 
dirasakan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

memilah 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 
 

dan 
hubungann
ya dengan 
negara 
tetangga  
 
 
 
 

 Teks cerita 
fiksi 
sejarah 
tentang 
keutuhan 
wilayah 
nusantara 
Indonesia 
dan 
hubungann
ya dengan 
negara 
tetangga  
 

perkembangan teknologi yang 
banyak digunakan 
dalam,kehidupan sehari-hari, 

 Tanya jawab mengenai  benda-
benda hasil perkembangan 
teknologi yang menggunakan 
listrik 

 Saling bertanya pengaruh 
benda elektronik terhadap 
terjadinya globalisasi 

 Tanya jawab mengenai 
terjadinya globalisasi 

 Tanya jawab kejadian-kejadian 
yang membuktikan bahwa 
globalisasi juga terjadi di 
daerah mereka termasuk di 
sekitar sekolah 

 Tanya jawab beberapa benda 
bangun ruang di kelas dan 
mencari tahu langkah-langkah 
dalam menemukan kapasitas 
isi/volume bangun ruang 
prisma segitiga 

 Tanya jawab  tentang 
masyarakat di Kampung Naga. 

 Tanya jawab tentang 
kehidupan pertemanan dan 
hidup saling melengkapi dalam 
keberagaman antar warga 
sekolah 

 Tanya jawab mengenai 
perubahan positif dalam 

masyarakat karena 
pengaruh 
globalisasi. 

 Mejelaskan 
pengaruh energi 
listrik terhadap 
terjadinya 

globalisasi. 

 Mencari volume 
bangun ruang, 
menghitung 
volumenya 

 
Keterampilan 
 
Produk 

 Poster 

 Mainan dari bentuk 
silinder 

 Gambar bangun 
ruang gabungan 
pada kertas berpetak  

 
Unjuk kerja 

 Melakukan 
gerakan dasar 
bela diri dengan 

teknik yang 
benar 

 Melakukan 
gerakan dasar 
Pencak Silat 

Matematika 3.6 Mengenal diagonal 
ruang dan diagonal 
sisi dalam bangun 
ruang sederhana 

3.8 Memecahkan 
masalah sederhana 
melibatkan juring, 
busur, prisma, 
silinder, piramida, 
atau kerucut 

 Diagonal 
ruang dan 
diagonal 
sisi dalam 

bangun 
ruang 
sederhan 

 Juring, 
busur, 
prisma, 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

4.7 Menghitung luas 
permukaan prisma 
dan silinder 

4.9 Menggunakan 
juring,kesamaan 
busur, prisma, 
silinder, piramida, 
dan     kerucut  
Untuk memecahkan 
masalah sederhana 

silinder, 
piramida, 
atau 
kerucut 

 Luas 
permukaan 
prisma dan 

silinder 
 

kehidupan masyarkat di 
sekitar mereka di bidang sosial 
pendidikan, dan budaya di 
masa sebelum globalisasi dan 
di era globalisasi saat ini. 

 Tanya jawab tentang mengenai 
peta wilayah Asia tenggara 

 Tanya jawab  teks fiksi sejarah 

 Tanya jawab  beragam bentuk 
kemasan minuman berbentuk 
bangun ruang 

 Tanya jawab  tentang gerakan 
hemat energi 

 Saling bertanya mengenai  
musik ansambel  

 
Mengumpulkan 
informasi/Mencoba 

 Mendiskusikan pengaruh 
benda elektronik terhadap 
terjadinya globalisasi 

 Membaca sumber lain selain 
buku teks mengenai terjadinya 
globalisasi serta kejadian-
kejadian yang membuktikan 
bahwa globalisasi juga terjadi 

di daerah mereka termasuk di 
sekitar sekolah 

 Mendiskusikan beberapa 
benda bangun ruang di kelas 
mencari tahu langkah-langkah 
dalam menemukan kapasitas 

 Memperagakan 
musik ansambel  

Ilmu 
Pengetahua
n Alam 

3.1 Mengidentifikasi 
kegunaan energi 
listrik, konversi 
energy listrik, 
transmisi energy 
listrik, dan 
berpartisipasi dalam 
penghematannya 
dalam kehidupan 
seharihari 

4.3 Membuat laporan 
hasil percobaan 
tentang hantaran 
listrik yang 
mencakup 
pengumpulan data, 
penyajian data, 

danpenarikan      
kesimpulan  

 Energi 
listrik, 
konversi 
energy 
listrik, 
transmisi 
energy 
listrik 

 laporan 
hasil 
percobaan  

Ilmu 
Pengetahua
n Sosial 

3.1Mengemukakan   
keragaman aspek 
keruangan dan 
konektivitas antar 

 Perubahan 
kehidupan 
manusia 
sebagai 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

ruang,waktu, 
perubahan dan 
keberlanjutankehidu
pan manusia 
dalamaspek 
sosial,ekonomi, 
pendidikan, dan 
budaya 
dalammasyarakat 
Indonesia 

4.1 Menyajikan hasil 
pengamatan terhadap 
keragaman aspek 
keruangan dan 
konektivitas antar 
ruang, waktu, 
perubahan dan 
keberlanjutan 
kehidupanmanusia 
dalam aspek sosial, 
ekonomi,pendidikan, 
dan budaya dalam 
masyarakat 
Indonesia dalam 
bentuk cerita,tulisan 
atau media lainnya 

akibat 
positif dari 
globalisasi 
 

 Laporan 
hasil 
observasi 

manfaat 
globalisasi 
dalam 
kehidupan 
manusia 
dalam 
aspek 
sosial, 
ekonomi, 
pendidikan, 
dan 
budaya. 

 
 

isi/volume bangun ruang 
prisma segitiga 

 Mendiskusikan tentang 
masyarakat di Kampung Naga 

 Mendiskusikan tentang 
kehidupan pertemanan dan 
hidup saling melengkapi dalam 

keberagaman antar warga 
sekolah 

 Mendiskusikan mengenai 
perubahan positif dalam 
kehidupan masyarkat di 
sekitar mereka di bidang sosial 
pendidikan, dan budaya di 
masa sebelum globalisasi dan 
di era globalisasi saat ini 

 Mendiskusikan  mengenai peta 
wilayah Asia tenggara 

 Mendiskusikan   teks fiksi 
sejarah 

 Mendiskusikan beragam 
bentuk kemasan minuman 
berbentuk bangun ruang 

 Mendiskusikan  tentang 
gerakan hemat energi 

 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganalisa beberapa 
pernyataan kejadian yang 
merupakan pengaruh/bukan 
pengaruh globalisasi, dan 
menuliskan alasannya 

Seni 

Budaya dan 
Prakarya 

3.1 Mengenal karya dua 

dan tiga dimensi 
berdasarkan prinsip 
seni dan karya seni 
rupa nusantara 

4.3 Menggambar poster 
Dengan menerapkan 

 Karya seni 
rupa dua 
dan tiga 
dimensi 
(dompet) 
 

 Poster  
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tataletak sesuai 
prinsip seni. 

4.16 Membuat produk 
olahan sampah 
organik atau sampah 
anorganik di 
lingkungan sekitar 
berkarya seni 

4.7Memainkan 
ansambel alat musik 
campuran dengan 
membaca partitur 
sederhana 

 
 

 Produk 
olahan 
sampah 
organik atau 
sampah 

anorganik  
 

 Ansambel  

 Menyimpulkan arti Globalisasi 

 Menganalisis  tentang 
pengaruh listrik dan 
perkembangan teknologi 
terhadap terjadinya globalisasi  

 Menyimpulkan hubungan 
persamaan dan perbedaan 

antara perkembangan 
teknologi, listrik, dan 
globalisasi 

 Eksplorasi menggunakan 
kemasan berbentuk balok 
untuk membuktikan cara 
mencari volume prisma segitiga  

 Menyimpulkan cerita tentang 
kehidupan pertemanan dan 
hidup saling melengkapi dalam 
keberagaman antar warga 
sekolah 

 Menyimpulkan terdapat 
hubungan saling 
ketergantungan antar warga 
masyarakat yang berbeda 

 Menganalisis memanfaatkan 
keberagaman antar warga 
sekolah untuk masa yang akan 

datang untuk memperkokoh 
pertemanan mereka dengan 
hidup saling melengkapi 

 Menghubungkan berbagai 
sumber , tentang beberapa 
bentuk kerjasama Indonesia 
dengan negara-negara tetangga 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, 
dan 
Kesehatan 

3.4 Memahami konsep 
variasi dan 
kombinasi 
pola gerak dasar 
lokomotor dan non 
lokomotor untuk 
membentuk gerakan 
dasar (langkah, 
serangan, dan 
belaan (dengan 
tangan dan kaki) 
olahraga beladiri. 

4.4 Mempraktikkan 
variasi dan 

kombinasi pola gerak 
dasar lokomotor dan 
non lokomotor untuk 
membentuk gerakan 
dasar (langkah, 
serangan, dan belaan 

 Pencak silat 
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(dengan tangan dan 
kaki) olahraga 
beladiri. 
 
 

di wilayah asia tenggara 

 Membuat teks fiksi sejarah 
berdasarkan informasi yang 
mereka dapat, dengan 
memperhatikan kriteria 

 Memainkan cerita fiksi sejarah 
tersebut, dalam bentuk drama 

sederhana  

 Menganalisa  pentingnya 
kerjasama dengan semua 
anggota keluarga di rumah. 

 Menemukan pemborosan 
energi 

 Melakukan gerakan peduli 
energi dan melakukan patroli 
energi di sekolah 

 Membuat poster yang berisi 
ajakan untuk melakukan sikap 
hidup hemat energi 
berdasarkan kriteria yang 
diberikan 

 Mengampanyekan poster ke 
setiap kelas, kemudian 
memasang poster tersebut di 
tempat-tempat strategis di 
seputar sekolah 

 Eksplorasi membuktikan 
rumus volume silinder 
menggunakan kertas/karton 

 Membuat satu mainan dari 
bentuk silinder kemudian 
menghitung volumenya. 

 Menemukan bentuk bangun 
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ruang silinder dari benda-
benda yang ada di rumah dan 
menghitung volumenya 

 Menemukan contoh pengaruh 
positif dan pengaruh negatif 
globalisasi dan menyikapinya  

 Menghitung volume bangun 

ruang dari bendabenda kreasi 
mereka yang terbuat dari 
beragam kotak kemasan bekas 
makanan 

 Latihan gerakan dasar pencak 
silat dengan teknik yang benar 

 Menghubungkan globalisasi 
dengan  musik ansambel  

 
Mengomunikasikan  

 Mempresentasikan mengenai 
Globalisasi serta hasil 
pengamatannya terhadap 
pengaruh/bukan pengaruh 
globalisasi 

 Menyampaikan hasil eksplorasi 
menggunakan kemasan 
berbentuk balok untuk 
membuktikan cara mencari 
volume prisma segitiga  

 Mempresentasikan hasil 
pengamaatannya  tentang 
kehidupan pertemanan dan 
hidup saling melengkapi dalam 
keberagaman antar warga 
sekolah  
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 Menyampaikan hasil 
pengamatan  tentang beberapa 
bentuk kerjasama Indonesia 
dengan negara-negara tetangga 
di wilayah asia tenggara 

 Mempresentasikan  teks fiksi 
sejarah berdasarkan informasi 

yang mereka dapat 

 Memerankan  cerita fiksi 
sejarah tersebut, dalam bentuk 
drama sederhana  

 Mempresentasikan hasil karya 
berupa poster yang berisi 
ajakan untuk melakukan sikap 
hidup hemat energi 
berdasarkan kriteria yang 
diberikan 

 Mengampanyekan poster ke 
setiap kelas, kemudian 
memasang poster tersebut di 
tempat-tempat strategis di 
seputar sekolah 

 Mendemontrasikan  
membuktikan rumus volume 
silinder menggunakan 
kertas/karton dari benda-
benda kreasi mereka yang 

terbuat dari beragam kotak 
kemasan bekas makanan dan 
menghitung volumenya 

 Mempresentasikan karya  
mainan dari bentuk silinder 
kemudian menghitung 
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volumenya 

 Memperagakan gerakan dasar 
pencak silat dengan teknik 
yang benar dengan penuh 
semangat dan penuh rasa 
bangga dengan pencak silat 
sebagai olahraga bela diri 

tradisional Indonesia 

 Memperagakan musik 
ansambel  

 



- 2129 - 
 

Tema 4 : Globalisasi  
Subtema 3 : Globalisasi dan Cinta Tanah Air 
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PPKn 3.6 Memahami saling 
ketergantungan 
dalam membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

4.6 Menyajikan realita 
keberagaman 
untuk 
mendorong saling 
ketergantungan 
dalam membangun 
dan mengokohkan 
kehidupan 
kebangsaan 

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-
hari di 
lingkungan 
keluarga, sekolah, 

 Saling 
ketergantungan 
dalam 
membangun 

kehidupan 
kebangsaan 

 Keberagaman 
untuk 
mendorong 
saling 
ketergantungan 
dalam 
membangun 
dan 
mengokohkan 
kehidupan 
kebangsaan 

 Moralitas yang 
terkandung 
dalam sila 
Pancasila di 
rumah, 
sekolah, dan 
lingkungan  

masyarakat 
sekitar 

 Pelaksanaan 
nilai-nilai dan 
moral Pancasila 
dalam 

Mengamati 

 Mengamati poster 
bertuliskan “Berpikir 
Global, Bertindak Lokal” 

 Membaca senyap cuplikan 
berita dari berbagai media 
yang terdapat di buku 
(sesuai tema) 

 Mengamati foto contoh 
kemasan 

 Mengamati gerakan 
pasang 11 dan 12  

 Membaca berantai 
mengenai  Teknologi Hijau 
di Era Globalisasi 

 Mengamati cara kerja 
panel listrik tenaga surya 
dalam gambar 

 Mengamati beberapa 
poster yang menunjukkan 
tentang mencintai produk 
Indonesia 

 Siswa mengamati 

keterampilan dasar 
langkah dalam pencak 
silat, yaitu: langkah 
depan, langkah belakang, 
langkah samping, dan 
langkah serong 

Penilaian  
 
Sikap  
 
Observasi  

 Sikap siswa saat 
mengerjakan tugas 

 Sikap siswa  pada 
saat diskusi  

 Sikap siswa pada 
saat pembelajaran 
(Bekerja sama, 
disiplin, tertib, 
mandiri, saling 
menghargai) 

 
Tugas 

 Diskusi 
mengidentifikasi 
perilaku ideal 
dalam kehidupan 
masyarakat 
menghadapi era 
globalisasi. 

 Tulisan eksplanasi 
tentang hantaran 
listrik pada panel 
surya 

 

 
32JP 

 Buku 
Tematik 
Kelas VI  
Tema 4  

 Media 
gambar 

 Casette 
tape 
recorder 

 Bahan 
rangkaian 
listrik 

 Alat 
musik, 
peluit dll 

 Perleng-
kapan 
untuk 
eksperi-
men  

 Surat 
kabar, 
majalah, 

tabloid, 
print out 
internet 
dll 
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dan masyarakat kehidupan 
sehari-hari di 
 

 Mengamti Tari bertema 
bisa melalui media 
elektronik dan non 
elektronik yang ada di 
sekolah 

 
Menanya 

 Tanya jawab mengenai  
poster bertuliskan 
“Berpikir Global, Bertindak 
Lokal” seperti  

 Tanya jawab mengenai  
cuplikan berita dari 
berbagai media yang 
terdapat di buku (sesuai 
tema) 

 Saling bertanya mengenai 
“ kemasan.” Yang dapat 
menarik minat pembeli 

 Tanya jawab mengenai  
gerakan pasang 11 dan 12 

 Mendiskusikan teks 
tentang  Teknologi Hijau di 
Era Globalisasi 

 Tanya jawab cara kerja 
panel listrik tenaga surya 

 Saling bertanya mengenai  
poster yang menunjukkan 
tentang mencintai produk 
Indonesia 

 Bertanya mengenai  
keterampilan dasar 

Pengetahuan  
Tes Lisan  

 Menjelaskan 
Mengenai  poster  

 Menjelaskan 
mengenai “ 
kemasan.” yang 

dapat menarik 
minat pembeli 

 
Tes Tertulis 

 Menjelaskan 
tentang  Teknologi 
Hijau di Era 
Globalisasi 

 Menjelaskan cara 
kerja panel listrik 
tenaga surya 

 Mencari bangun 
ruang, 

 Mencari volume 
bangun ruang 

 
Produk 

 Brosur  

 Batik  

 
Unjuk kerja 

 Gerakan dasar 
Pencak Silat 

 Memperagakan   
Tari bertema  

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 dansifat 

benda, hantaran 
panas, energi 
listrik dan 
perubahannya, 
serta tata surya 
secara mandiri 

 Teks penjelasan 
(eksplanasi) 
ilmiah tentang 
penyebab 
perubahan dan 
sifat benda, 
hantaran 
panas, energi 
listrik dan 
perubahannya, 
serta tata surya  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teks penjelasan 
(eksplanasi) 
ilmiah tentang 
penyebab 
perubahan 

dansifat 
benda, 
hantaran 
panas, energi 
listrik dan 
perubahannya, 
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dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis 
dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku. 

serta tata surya  langkah dalam pencak 
silat 

 Saling bertanya 
mengenai  Tari bertema  

 
Mengumpulkan informasi 

 Mendiskusikan tentang 

materi Globalisasi yang 
diibaratkan seperti 
gelanggang pertaruhan 
bangsa dan umat manusia  

 Mengumpulkan informasi 
pengaruh Globalisasi 
terhadap  berbagai bidang 
kehidupan, dan tak 
seorangpun dapat 
mengisolasi diri atau 
mengelak dari hal tersebut 

 Mendiskusikan  tentang 
bagaimana menyikapi 
arus globalisasi, bahwa 
siswa harus mampu 
menyaring atau memilah, 
mengambil hal yang positif 
dan meninggalkan yang 
negatif 

 Mendiskusikan  cara yang 
bisa dilakukan adalah 
memegang teguh nilai-
nilai luhur dan akar 
budaya sebagai bangsa 
Indonesia 

 
Proyek  

 Pameran 
 

 
 

Matematika 3.6 Mengenal diagonal 
ruang dan diagonal 
sisi dalam 
bangun ruang 
sederhana 

3.8 Memecahkan 
masalah sederhana 
melibatkan juring, 
busur, prisma, 
silinder, piramida, 
atau kerucut 

4.7 Menghitung luas 
permukaan prisma  
dan silinder 

4.9 Menggunakan 
juring, 
kesamaan busur, 
prisma, silinder, 
piramida, dan  
kerucut untuk 
memecahkan 

masalah sederhana 

 Diagonal ruang 
dan diagonal 
sisi dalam 
bangun ruang 
sederhana 

 Juring, 
busur, prisma, 
silinder, 
piramida, atau 
kerucut 

 Menghitung 
luas 
permukaan 
prisma  dan 
silinder 
 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.1 Mengidentifikasi 
kegunaan energi 
listrik, konversi 
energy 
listrik, transmisi 

 Sikap hidup 
hemat listrik di 
era globalisasi 
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energy listrik, 
dan berpartisipasi 
dalam 
penghematannya 
dalam kehidupan 
seharihari 

4.3 Membuat laporan 
hasil percobaan 
tentang hantaran 
listrik yang 
mencakup 
pengumpulan data, 
penyajian data, dan 
penarikan 
kesimpulan 

 
 

 Laporan hasil 
percobaan 
tentang 
hantaran 
listrik  

 Mendiskusikan  cuplikan 
berita dari berbagai media 
yang terdapat di 
buku(sesuai tema)  

 Menuliskan pokok 
pikiran(ide utama) dalam 
teks tersebut 

 Mendiskusikan cara 
membuat  kemasan.yang 
menarik 

 Mendiskusikan  gerakan 
pasang 11 dan 12. Dalam 
pencak silat 

 Mendiskusikan  cara kerja 
panel listrik tenaga surya 
dalam gambar 

 Mengumpulkan informasi 
makna  poster yang 
menunjukkan tentang 
mencintai produk 
Indonesia 

 Mendiskusikan tentang  
keterampilan dasar 
langkah dalam pencak 
silat 

 Mendiskusikan 

mengenai  Tari bertema  
 
Menalar/Mengasosiasi  

 Menganalisis  tentang 
materi Globalisasi yang 
diibaratkan seperti 

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 

 Perubahan 
kehidupan 
masyarakat di 
era globalisasi. 

 Perilaku ideal 
dalam 
menyikapi arus 
globalisasi 
dalam 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia. 

 Membuat 
laporan tentang 
hantaran listrik 
pada panel 
surya melalui 
pengamatan 



- 2133 - 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

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 

gambar gelanggang pertaruhan 
bangsa dan umat manusia 

 Menyimpulkan  pengaruh 
Globalisasi terhadap  
berbagai bidang 
kehidupan, dan tak 
seorangpun dapat 

mengisolasi diri atau 
mengelak dari hal tersebut 

 Menganalisis bagaimana 
menyikapi arus 
globalisasi, bahwa siswa 
harus mampu menyaring 
atau memilah, mengambil 
hal yang positif dan 
meninggalkan yang negatif 

 Memegang teguh nilai-
nilai luhur dan akar 
budaya sebagai bangsa 
Indonesia 

 Menganalisan  cuplikan 
berita dari berbagai media 
yang terdapat di buku. 
(sesuai tema) 

 Membuat  kemasan.yang 
menarik 

 Berlatih   gerakan pasang 

11 dan 12. Dalam pencak 
silat 

 Menyimpulkan   cara kerja 
panel listrik tenaga surya 
dalam gambar 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.1 Mengenal karya 
dua dan tiga 
dimensi 
berdasarkan 
prinsip 
seni dan karya 
seni rupa 
nusantara 

4.16 Membuat produk 
olahan sampah 

organik atau 
sampah anorganik 
di lingkungan 
sekitar 

 
4.11Memperaga 

 Karya seni 
rupa dua dan 
tiga dimensi 
(kemasan) 

 
 
 
 

 Karya dari 
barang bekas 

(kemasan) 
 

 
 
 
 



- 2134 - 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

kan tari 
bertema 
sesuai 
dengan 
busana 
pokok gaya 
tari daerah 

4.12  Menyajikan 
tari bertema 
sesuai 
dengan rias 
dan busana 
gaya tari 
daerah 
dengan 
iringan 

 

 Tari 
bertema 
 

 Menyimpulkan  makna  
poster yang menunjukkan 
tentang mencintai produk 
Indonesia 

 Berlatih  keterampilan 
dasar langkah dalam 
pencak silat 

 Menghubungkan  
globalisasi dengan Tari 
bertema  

 
Mengomunikasikan  

 Membuat sebuah brosur 
untuk mengampanyekan 
hemat energi listrik yang 
akan disebarkan kepada 
masyarakat 

 Mempresentasikan 
kerangka brosur tersebut  

 Membuat kemasan untuk 
mengemas produk 
keterampilan yang telah 
mereka buat di minggu 
sebelumnya, yaitu batik 
dan patung nusantara 

 Mempresentasikan  
langkah-langkah membuat 
kemasan berbentuk 
piramida dan kerucut, 
yaitu langkah-langkah 
membuat jaring-jaring. 

 Siswa menceritakan 
melalui tulisan tentang 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.4 Memahami 
konsep variasi dan 
kombinasi pola 
gerak 
dasar lokomotor 
dan non lokomotor 
untuk membentuk 
gerakan dasar 
(langkah, serangan, 
dan belaan(dengan 

tangan dan kaki) 
olahraga beladiri. 

4.4 Mempraktikkan 
variasi dan 
kombinasi pola 
gerak dasar 

 Olahraga 
beladiri    
pencak silat  
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lokomotor dan non 
lokomotor untuk 
membentuk 
gerakan 
dasar (langkah, 
serangan, dan 
belaan (dengan 
tangan dan kaki) 
olahraga beladiri. 

pengalaman menggunakan 
produk dalam negeri dan 
mendeskripsikan produk 
yang mereka pakai secara 
rinci 

 Mempresentasikan proses 
pembuatan batik  di depan 

teman dan guru 

 Mempresentasikan 
rancangan pameran  

 Memperagakan  Tari 
bertema  

 Pameran  

 
 


