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Tema 5 :  Permainana Tradisional 
Subtema 1 :  Olahraga Tradisional di Daerahku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKN 3.4  Mengetahui arti bersatu 
dalam keberagaman di 
rumah, sekolah dan 

masyarakat 
 

 Arti bersatu 
dalam 
keberagaman 
di rumah, 
sekolah, dan 
masyarakat 

 

Mengamati 

 Membaca bacaan dan 
mengamati gambar karya 
seni budaya daerah 
setempat 

 Mengamati perilaku di 
sekitar rumah dan 
sekolah 

 Mengamati cara melipat 
kertas 

 Mengamati gambar 
berbagai bangun datar 

 Mengamati kombinasi 
keterampilan gerak 
lokomotor yang 
diperagakan oleh guru 
 

Menanya 
Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta, gambar, 

dan atau peragaan berkaitan 
dengan: 

 Olahraga kesukaan 

 Berbagai macam olahraga 
tradisional 

 Lipatan vertikal  

 Lipatan horizontal  

Sikap 

 Observasi 
perubahan 
(teliti, santun, 
cermat, percaya 
diri, disiplin, 
dan kerjasama) 

 
Pengetahuan 

 Tertulisan dan 
tugas berkaitan 
dengan: simbol 
sila-sila 
pancasila, teks 
permainan 
tradisional, seni 
tradisional, 
konsep 
kombinasi gerak 
lokomotor 

 
Keterampilan 

 Tes praktik/ 
kinerja 
berkaitan 
dengan teks 
perminan, 
menggunting 
bangun datar, 

40 JP  Buku Tematik 
kelas III tema 5 

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloiti, print 
out internet, 
dan lainnya. 

 Layang-layang 

 Kertas warna-
warni 

 Garmbar karya 
seni tradisional 

 Kerta HVS 

 Baju olahraga 

 Pensil warna/ 
krayon/ cat 
air/ spidol 
 

4.4  Mensimulasikan bentuk- 
bentuk kebersatuan dalam 
keberagaman di rumah, 
sekolah dan masyarakat 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.5 Menggali informasi dari 
teks permainan/dolanan 
daerah tentang kehidupan 
hewan dan tumbuhan 
dengan bantuan guru atau 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis 
yang dapat diisi dengan 
kosakata bahasa daerah 
untuk membantu 
pemahaman 

 Teks 
Permainan 
Tradisional 

4.5 Mendemonstrasikan teks 

permainan/dolanan daerah 
tentang kehidupan hewan 
dan tumbuhan secara 
mandiri dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis 
yang dapat diisi dengan 
kosakata bahasa daerah 
untuk membantu 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

penyajian 
 

 Simbol-simbol Pancasila 

 Perilaku di sekitar rumah 

 Sifat simetri bangun datar 

 Karya seni budaya daerah 
setempat 

 Gerak lokomotor (jalan, 
lari, dan lompat) 

 Kegiatan pengisi waktu 
luang 

 
Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
Mengumpulkan informasi 
berkaitan dengan: 

 Mempraktikan bermain 
engrang 

 Bermain layang-layang 

 Membaca teks laporan  

 Melipat kertas untuk 
membuktikan simetri 
lipat pada bangun datar 

 Mengidentifikasi daerah 
asal karya seni 

 Menggambar berbagai 
bagun datar 

 Menggunting berbagai 
bangun datar 

 Mendiskusikan tentang 
seni dan olahraga 
tradisional 

 Membuat karya seni 
budaya daerah setempat 

melipat kertas 
simetris, motif 
dekoratif, 
menyelesaikan 
soal 

 

 
 

Matematika 3.7 Menemukan sifat simetri 
bangun datar (melalui 
kegiatan menggunting dan 
melipat atau cara lainnya), 

simetri putar dan 
pencerminan 
menggunakan benda- 
benda konkrit 

 

 Sifat simetri 
bagun datar 

4.3.1. Membuktikan simetri 
putar yang dimiliki oleh 
suatu bangun datar  

 

Seni Budaya 
dan 
Prakarya 

3.5  Memahami makna karya 
seni budaya dengan bahasa 
daerah setempat  

 

 Karya seni 
budaya 
daerah 
setempat 

4.17Menceritakan makna 
karya seni budaya dengan 
bahasa daerah setempat 

 

Pendidikan 
Jasmani, 

Olahraga, 
dan 
Kesehatan 

3.1 Mengetahui konsep gerak 
kombinasi pola gerak dasar 

lokomotor dalam berbagai 
bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional. 

 

 Kombinasi 
gerak dasar 

lokomotor 

4.1 Mempraktikkan kombinasi 
pola gerak dasar lokomotor 
yang dilandasi konsep 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

gerak dalam berbagai 
bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional. 

 
Menalar/Mengasosiasi 
Menganalisiss dan membuat 
kesimpulan tentang:  

 Membandingkan hasil 
lipatan berbagai bangun 
datar 

 Membuat kesimpulan 
tentang karya seni 
budaya daerah setempat 

 Membuat kesimpulan 
tentang olahraga 
tradisional 

 Menemukan hubungan 
antara jenis lipatan bagun 
datar 

 Mengelompokkan seni 
tradisional berbagai 
daerah berdasarkan 
bahan, corak dan lainnya  

 Mengelompokkan 
olahraga tradisional 
berdasarkan jenis 
keterampilan gerak 

 

Mengomunikasikan 
Menjelaskan/ 
mempresentasikan/ 
mempraktikkan 

 Olahraga tradisional di 
Indonesia 

 Karya seni tradisional di 
Indonesia 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Sifat simetri bagun datar 

 Menggambar berbagai 
bagun datar 

 Mempraktikkan 
permainan layang-layang 

 Melipat kertas untuk 

membuktikan simetri 
lipat pada bangun datar 

 Menggambar berbagai 
bagun datar 

 Menggunting berbagai 
bagun datar 

 Makna lambang sila-sila 
Pancasila 

 Menyelesaikan soal-soal 
perkalian dan pembagian 

 Menjawab pertanyaan 
tentang teks laporan 

 Mempraktikan bermain 
engrang 

 Bermain layang-layang 

 Membaca teks laporan  

 Melipat kertas untuk 
membuktikan simetri 

lipat pada bangun datar 

 Mengidentifikasi daerah 
asal karya seni tertentu 

 Menggambar berbagai 
bagun datar 

 Menggunting berbagai 
bangun datar 

 Melakukan percobaan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

menemukan simetri lipat 
pada bangun datar 

 Menyelesaikan soal-soal 
perkalian 
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Tema 5 :  Permainana Tradisional 
Subtema  2 :  Permainan Tradisional di Daerahku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKN 3.4  Mengetahui arti bersatu 
dalam keberagaman di 

rumah, sekolah dan 
masyarakat 

 

 Arti bersatu 
dalam 
keberagaman 
di rumah, 
sekolah, dan 
masyarakat 

Mengamati 

 Memperhatikan contoh 
permainan tradisional 
dan modern  

 Mengamati cara 
pembuatan mainan dari 
bahan alam 

 Membaca teks tertang 
permainan tradisional 

 Mengamati cara bercocok 
tanam sayuran 

 Mengamati peragaan 
gerak non-lokomotor yang 
diperagakan olah guru 

 Mangamati gambar-
gambar bangun datar 

 Membaca berbagai teks 
tentang permainan 
tradisional 

 Membaca teks tentang 
bercocok tanaman 

sederhana 

 Membaca tentang 
pencerminana bangun 
datar tak beraturan 

 
 
Menanya 

Sikap 

 Observasi 
perubahan 
(teliti, santun, 
cermat, percaya 
diri, disiplin, 
dan kerjasama) 

 
Pengetahuan 

 Tes tertulis  dan 
tugas berkaitan 
dengan: arti 
bersatu dalam 
keberagaman di 
rumah sekolah 
dan masyarakat, 
konsep gerak 
non-lokomotor 
dalam 
permainan 
tradisional, teks 

diagram/label 
tentang anggota 
keluarga dan 
kerabat, sifat 
simetri bangun 
datar, tata cara 
menanam sayur, 
Karya dekoratif 

40 J{  Mobil-mobilan 
dari kulit jeruk 

 Robot-robotan 

 Tususk gigi 

 Botol air 
mnieral  

 Kardus beks 

 Bentuk bangun 
datar dari 
kertas 

 Kaleng bekas 

 Kerikil 

 Pot plastik 

 Sekop 

 Bibit bawang 
merah atau 
cabai 

 Karung bekas 

 Alat penyiram 
tananam 

 Pupuk kandang 

 Kapur tulis 

 Pita  

 Kardus bekas 
 

4.4  Mensimulasikan bentuk-
bentuk kebersatuan dalam 
keberagaman di rumah, 
sekolah dan masyarakat 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.5  Mengenal teks 
diagram/label tentang 
anggota keluarga dan 
kerabat dengan bantuan 
guru atau teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman 

 

 Teks diagram 
/label tengan 
anggota 
keluarga dan 
kerabat 

4.5  Membuat teks 
diagram/label tentang 
anggota keluarga dan 
kerabat secara mandiri 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

membantu penyajian Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta, gambar, 
dan atau peragaan berkaitan 
dengan: 

 Keberagaman di rumah, 
sekolah dan masyarakat 

 Anggota keluarga dan 
kerabat 

 Sifat simetri bangun datar 

 Rotasi dan pencerminan 
suatu bangun datar 

 Karya dekoratif berbahan 
lunan 

 Kombinasi gerak non-
lokomotor dalam 
permainan tradisional 

 Suku bangsa dan 
permainan tradisional 
dari berbagai daerah 

 Pencerminan bangun 
datar 

 Pencerminan bangun 
datar tak beraturan 

 
Mengumpulkan Informasi 
/mencoba 
Mengumpulkan informasi 
berkaitan dengan: 

 Membaca teks tentang 
keberagaman di rumah, 

dari bahan 
lunak, rotasi 
dan 
pencerminan 
bangun datar 

 

Keterampilan 

 Tes praktik/ 
kinerja 
berkaitan 
dengan teks 
menyelesaikan 
soal, praktik 
permainan 
tradisional, 
bercocok tanam 
sayuran 

 
 
 

Matematika 3.7 Menemukan sifat simetri 
bangun datar (melalui 
kegiatan menggunting dan 
melipat atau cara lainnya), 
simetri putar dan 

pencerminan 
menggunakan benda- 
benda konkrit 

 

 Sifat simetri 
bangun datar 

 Rotasi 

 Pencerminan 
bagung datar 

4.3 Menunjukkan hasil rotasi 
dan pencerminan suatu 
bangun datar dengan 
menggunakan gambar 

 
4.6 Membentuk dan 

menggambar berbagai 
bangun datar yang 
diperoleh melalui kegiatan 
melipat dan menggunting 
atau cara lainnya 

 

Seni Budaya 
dan 
Prakarya 

3.4 Mengetahui cara mengolah 
bahan alam dan buatan 
untuk membuat prakarya 

 

 Karya 
dekoratif dari 
bahan lunak 

 Menanam 
sayuran 4.4 Membentuk karya dekoratif 

dari bahan lunak 
 
4.16Menanam tanaman sayur 

di lingkungan sekitar  
 

Pendidikan 3.2 Mengetahui konsep gerak  Kombinasi 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Jasmani, 
Olahraga, 
dan 
Kesehatan 

kombinasi pola gerak dasar 
non-lokomotor dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional. 

 

pola gerak 
non 
lokomotor  

sekolah dan masyarakat 

 Mengidentifikasi gerak 
non-lokomotor dalam 
permainan sederhana  

 Mempraktikkan secara 
individual pola gerak 
lokomotor 

 Mempraktikkan secara 
individual gerak 
berpindah tempat 

 Mempraktikkan gerak 
melempar, manangkap, 
melambung, memukul, 
dan menyepak 

 Melakukan permainan 
kolaborasi dengan teman 

 Menuliskan makanan 
faforit 

 Berdiskusi tentang makna 
bersatu dan keberagaman 

 Melakukan permainan 
goncang kaleng 

 Menanam tanaman sayur 
di dalam pot 

 Melakukan percobaan 
pencerminan benda 

 Menggambar bayangan 
objek 

 
Menalar/ Mengasosiasi 
Menganalisiss dan membuat 
kesimpulan tentang: 

4.2 Mempraktikkan kombinasi 
pola gerak dasar non-
lokomotor yang dilandasi 
konsep gerak dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau 
permainan tradisional. 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Menjelaskan langkah 
pembuatan mainan dari 
bahan alami dan buatan 

 Menemukan hubungan 
antara pupuk, air dengan 
kesuburan tanaman 

 Menemukan hubungan 
kesuburan tanaman 
dengan cahaya matahari 

 Membuat kesimpulan 
tentang gerak non-
lokomotor dalam 
permainan tradisional 

 Membuat kesimpulan 
tentang simetri bagun 
datar 

 
Mengomunikasikan 
Menjelaskan/ 
mempresentasikan/ 
mempraktikkan 

 Membuat mainan 
sederhana dari bahan 
alami dan buatan 

 Membuat bangun datar 
dari bahan kertas 

 Menerapkan konsep sisi 
dan titik pada bangun 
datar, persegi panjang, 
dan segitiga 

 Mempraktikkan 
permainan goncang 
kaleng 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Menceritakan tentang 
permainan goncang 
kaleng 

 Menanam tanaman sayur 
di dalam pot 

 Melakukan percobaan 
pencerminan benda 

 Melakukan permainan 
tradisional menggunakan 
media kelereng 

 Melakukan berbagai gerak 
pemanasan dalam 
berolahraga 

 Menggambar hasil 
pencerminan bangun 
datar 

 Melakukan lomba 
permainan tradisional 

 Menggambar bayangan 
objek 

 Menceritakan kembali isi 
teks bacaan dengan 
bahasa sendiri 

 Membersihkan kelas dan 
kebon sekolah 

 Menggambar objek 
dengan cat air 
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Tema 5 :  Permainana Tradisional 
Subtema 3 :  Melestarikan Olahraga dan Permainan Tradisional 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.4 Mengetahui arti bersatu 
dalam keberagaman di 

rumah, sekolah dan 
masyarakat 

 

 Arti bersatu 
dalam 
keberagaman 
di rumah, 
sekolah, dan 
masyarakat 

Mengamati 

 Mengamati sifat bangun 
ruang dalam bagun datar 

 Mengamati peragaan 
gerak tentang permainan 
tradisional yang 
diperagakan guru 

 Membaca teks tentang 
upaya pelestarian 
permainan tradisional 

 Mengamati benda asli 
atau gambar tentang 
bangun datar, permainan 
tradisional, benda gaya 
dekoratif. 

 Mengamati gambar atau 
benda hasil karya seni 
tradisional 

 Membaca informasi 
tentang permainan sepak 
takraw 

 Membaca informasi 
tentang karapan sapi 
 

Menanya 
Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 

Sikap 

 Observasi 
perubahan 
(teliti, santun, 
cermat, percaya 
diri, disiplin, 
dan kerjasama) 

 
Pengetahuan 

 Tes Tertulis dan 
tugas berkaitan 
dengan: arti 
bersatu dalam 
keberagaman di 
rumah sekolah 
dan masyarakat, 
konsep gerak 
non-lokomotor 
dalam 
permainan 
tradisional, teks 

diagram/label 
tentang anggota 
keluarga dan 
kerabat, sifat 
simetri bangun 
datar, dan Karya 
dekoratif dari 
bahan lunak, 

40 JP  Congklang 

 Permainan 
bekel 

 Kamus 
bahasa 
Indonesia 

 Gambar aneka 
kerajinan 
tradisional 

 Gunting 

 Bangun datar 
dari kertas 
karton 

 Bola kasti 
 
 

4.4 Mensimulasikan bentuk-
bentuk kebersatuan dalam 
keberagaman di rumah, 
sekolah dan masyarakat 

 

Bahasa 
Indonsia  

3.5  Mengenal teks 
diagram/label tentang 
anggota keluarga dan 
kerabat dengan bantuan 
guru atau teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman 

 

 Teks diagram 
/label anggota 
keluarga dan 
kerabat 

4.5  Membuat teks 
diagram/label tentang 
anggota keluarga dan 
kerabat secara mandiri 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

membantu penyajian penjelasan, fakta, gambar, 
dan atau peragaan berkaitan 
dengan: 

 Arti bersatu dalam 
keberagaman di rumah, 
sekolah, dan masyarakat 

 Bentuk kesatuan dalam 
keberagaman di rumah, 
sekolah, dan masyarakat 

 Permainan tradisional 
daerah setempat 

 Unsur dan sifat bangun 
datar 

 Rotasi dan pencerminan 
bangun datar 

 Karya seni budaya 
setempat 

 Benda gaya dekoratif 

 Konsep gerak kombinasi 
lokomotor dalam 
permainan tradisional 

 Tokoh-tokoh dalam 
wacana 

 
Mengumpulkan 

Informasi/Mencoba 

 Menuliskan kalimat 
tentang olahraga 
tradisional 

 Mengidentifikasi karya 
seni budaya setempat 

 Mendiskusikan kekayaan 

rotasi dan 
pencerminan 
bangun datar 

 
Keterampilan 

 Tes praktik/ 
kinerja 
berkaitan 
dengan teks 
menyelesaikan 
soal, praktik 
permainan 
tradisional. 

 
 
 

   

Matematika 3.8 Menemukan unsur dan 
sifat bangun datar 
sederhana berdasarkan 
pengamatan 

 

 Unsur dan 
sifat bangun 
datar 

  

4.10  Menghasilkan berbagai 
bangun datar yang 
diperoleh melalui kegiatan 
melipat dan menggunting 
atau cara lainnya 

 

SBDP 3.3  Memahami gerak kuat dan 
lemah dalam tari dengan 
menggunakan musik 
sebagai iringan 

 
3.5 Memahami makna karya 

seni budaya dengan 
bahasa daerah setempat 

 
 

 Gerak Tari 
dengan 
iringan musik 

 Karya seni 
budaya 
daerah 
setempat 

4.10Mengembangkan gerak 
alam sekitar ke dalam 

bentuk tari bertema 
mengacu pada gaya tari 
daerah berdasarkan level, 
tempo dan dinamika gerak 

 
4.17Menceritakan makna karya 

seni budaya dengan 
bahasa daerah setempat 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PJOK 3.1 Mengetahui konsep gerak 
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor dalam berbagai 
bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional. 

 
3.3  Mengetahui konsep gerak 

kombinasi pola gerak dasar 
manipulatif dalam berbagai 
bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional. 

 

 Gerak 
kombinasi 
gerak dasar 
lokomotor 

 Gerak 
kombinasi 
gerak dasar 
manipulatif 

budaya setempat 

 Membuat bangun datar 

 Menyebutkan nama 
permainan tradisional 

 Memberikan contoh 
permainan modern 

 Mendiskusikan tentang 
berbagai permainan 
tradisional 

 Menuliskan kosa kata 
tentang permainan 
tradisionla 

 Menemukan arti kata 
kosa kata baru dari 
kamus bahasa Indonesia 

 Mencari informasi 
tentang berbagai barang 
kerajinan tradisional dari 
internet 

 Mengidentifikasi karya 
seni daerah setempat 
yang berbentuk bangun 
datar 

 Mempraktikkan 
keterampilang gerak 

menendang bola takras 
secara berpasangan dan 
berkelompok dengan 
menunjukkan sikap 
kerjasama 

 Memperagakan 
keterampilan 
melemparkan dan 

4.1 Mempraktikkan kombinasi 
pola gerak dasar lokomotor 
yang dilandasi konsep 
gerak dalam berbagai 
bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional. 

 
4.3  Mempraktikkan kombinasi 

pola gerak dasar 
manipulatif yang dilandasi 
konsep gerak dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau 
permainan tradisional. 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

menangkap bola kasti 
secara berpasangan atau 
berkelompok 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Menemukan hubungan 
atara rotasi  dan 
pencerminan  

 Menemukan hubungan 
sisi dan sudut dalam 
bangun datar 

 
Mengomunikasikan 

 Membuat bangun datar 

 Memprtaktikkan gerak 
lokomotor dalam 
permainan tradisional 

 Menyampaikan pendapat 
tentang permainan 
tradisional 

 Mempresentasikan upaya 
pelestarian permainan 
tradisional 

 Mempresentasikan karya 
seni budaya setempat 

 Menggunting bangun 
datar dari kertas 

 Mempraktikkan gerak 
menendang bola takaraw 

 Membuat anyaman dari 
benda alam atau buatan 

 Membuat bangun datar 



- 1296 - 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Membuat karangan 
tentang permainan 
tradisional 

 Membuat contoh 
undangan 

 

 
 
 


