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Tema 5        : Wirausaha 
Subtema 1        : Kerja Keras Berbuah Kesuksesan 
 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.6 Memahami 
saling 

ketergantungan 
dalam 
membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

 

• Saling 
ketergantunga

n dalam 
membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

Mengamati 

 Membaca senyap kisah 
kerja keras Mbah 
Modjaer yag berhasil 
membuat ikan mujair bisa 
dibudidayakan di air 
tawar. 

 Mengamati gambar ikan 
mentah dan ikan goreng 
yang terdapat di buku 

 Membaca informasi 
singkat mengenai 
perbedaan fisik pada 
ikan mentah dan ikan 
goreng, kemudian 
menjawab pertanyaan 
bacaan 

 Mengamati beragam 
usaha yang ada di sekitar 

 Membaca berantai teks 
tentang kejujuran 

 Membaca senyap teks 
tentang tokoh wira usaha 
yang sukses menjadi 
pengusaha jamu 

 Mengamati beragam 

Sikap 

 Observasi: 
Pengamatan 
tentang 
perilaku siswa 
selama 
mengikuti 
proses 
pembelajaran 

 Penilaian diri: 
Siswa mengisi 
daftar cek 
tentang 
sikapnya   
saat berada di 
rumah 
maupun 
sekolah  

 Penilaian 
antar teman: 
siswa menilai 
pencapaian 
kompetensi 
sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan  
temannya 
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 Buku Tematik 
Kelas VI  
Tema 5 

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Lagu senam 
irama 

 Peluit  

 Perleng-kapan 
untuk 
eksperi-men  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet 
dll 

 Berbagai 
contoh benda 
atau gambar 
tentang 

produk 
olahan 
sampah atau 
barang bekas 

 Berbagai 
benda 
berbentuk 

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

Bahasa 
Indonesia 

3.1 Menggali 
informasi dari 
teks laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus makhluk 
hidup dan 

 Teks laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus 
makhluk hidup 
dan lingkungan 

 Teks 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

lingkungan, 
serta campuran 
dan larutan 
dengan bantuan 
guru dan teman 
dalam bahasa 

Indonesia lisan 
dan tulis dengan 
memilih dan 
memilah 
kosakata baku 

penjelasan 
(eksplanasi) 
penyebab 
perubahan dan 
sifat benda, 
hantaran 

panas  

wirausaha yang ada di 
lingkungan 

 Membaca informasi 
tentang jenis-jenis senam 

 

Menanya 

 Menuliskan beberapa 
pertanyaan tentang 
wirausaha 

 Menukar pertanyaan 
dengan seorang teman 

 Menanya tentang kegiatan 
percobaan perubahan 
suhu 

 
Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 

 Membaca senyap kisah 
kerja keras Pak Modjaer 
yag berhasil membuat 
ikan mujair bisa 
dibudidayakan di air 
tawar. 

 Membaca informasi 
singkat mengenai 
perbedaan fisik pada 
ikan mentah dan ikan 
goreng, kemudian 
menjawab pertanyaan 
bacaan 

pada saat  di 
sekolah 

 Jurnal: 
Catatan 
harian guru 
tentang sikap 
dan perilaku 
siswa 

 
Pengetahuan 

 Tes 
lisan/tertulis 
tentang: 
Perlunya 
saling 
ketergantung
an dan 
kerjasama 
dalam 
membangun 
kehidupan 
kebangsaan; 
Ciri khusus 
makhluk 
hidup dan 

lingkungan; 
Penyebab 
perubahan 
dan sifat 
benda, 
hantaran 
panas; 

balok dan 
kubus  

 

4.1 Mengamati, 
mengolah, dan 
menyajikan teks 
laporan 
investigasi 
tentang ciri 
khusus makhluk 
hidup dan 
lingkungan, 
serta campuran 
dan larutan 
secara mandiri 
dalam bahasa 

Indonesia lisan 
dan tulis dengan 
memilih dan 
memilah 
kosakata baku 

3.2 Menguraikan isi 
teks penjelasan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

(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 

 Membaca senyap teks 
tentang tokoh wira usaha 
yang sukses menjadi 
pengusaha jamu 

 Membaca informasi 

tentang jenis-jenis senam 
 

 Melakukan percobaan 
untuk mengetahui 
pengaruh suhu terhadap 
perubahan wujud benda 
berdasarkan instruksi. 

 Mendiskusikan bersama 
teman tentang aspek-
aspek yang mendukung 
keberhasilan usaha. 

 Mendiskusikan dengan 
orang tua tentang faktor-
faktor yang membuahkan 
kesuksesan 

 Melakukan wawancara 
dengan seorang tokoh di 
sekitar lingkungan 

 Mencari informasi tentang 

satu orang tokoh 
pengusaha yang ada di 
lingkungan sekitar 
sekolah dengan 
melakukan wawancara 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Menuliskan kesimpulan 

Prisma; 
Hubungan 
antara 
suhu, sifat 
hantaran, 
perubahan 

benda 
akibat 
pengaruh 
suhu; 
Dinamika 
interaksi 
manusia 
dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 
ekonomi; 
Pengaruh 
sebuah usaha 
terhadap 
kehidupan 
masyarakat   

 Penugasan 
tentang : 

Karangan 
sederhana 
berkaitan 
dengan saling 
ketergantunga
n dalam 
kehidupan;  
Pembuatan 

4.2    Menyajikan 
teks penjelasan 
(eksplanasi) 
ilmiah tentang 
penyebab 
perubahan 
dansifat benda, 
hantaran panas, 

energi listrik dan 
perubahannya, 
serta tatasurya 
secara mandiri 
dalam bahasa 
Indonesia lisan 
dan tulis dengan 
memilih dan 



- 2139 - 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

memilah 
kosakata baku. 

mengenai hubungan 
antara suhu dengan 
perubahan sifat benda 

 Melakukan percobaan 
yang sama menggunakan 
bahan-bahan lain untuk 
menemukan sebanyak 
mungkin contoh 
perubahan pada benda 
akibat pengaruh suhu 

 Menyimpulkan usaha 
yang dilakukan Mbah 
Moedjaer 

 Menuliskan hubungan 
usaha seorang tokoh 
dengan lingkungan alam 
serta pengaruhnya dalam 
kehidupan masyarakat di 
bidang ekonomi, sosial, 
dan budaya 

 Menganalisa informasi 
tentang hubungan saling 
ketergantungan antara 
warga masyarakat di 
lingkungan 

 Berkreasi membuat 
celengan dari kertas bekas 
menggunakan balon 
sebagai cetakan 

 Melakukan percobaan dan 
membandingkan larutan 
yang tercampur sempurna 

denah sekolah 
dengan 
perbandingan 
besar setiap 
ruang 
berdasarkan 

ukuran yang 
didapat  
 

Keterampilan:  

 Praktik 
tentang: Gerak 
aktivitas 
ritmik 
tanpa/dengan 
musik; 
Pembuatan 
celengan dari 
kertas   

 Produk tentang 
: Sampah 
organik atau 
sampah 
anorganik; 
Celengan dari 

kertas 

 Projek tentang: 
Pengolahan  
sampah 
organik atau 
sampah 
anorganik  

Matematika 3.8  
Memecah
kan 
masalah 
sederhana 
melibatka
n juring, 
busur, 
prisma, 
silinder, 
piramida, 
atau 
kerucut 

 Bangun ruang 
(balok dan 
kubus) 

4.4 
Membentuk/me
nggambar 
bangun ruang 
gabungan 
sederhana serta 
menghitung 
volumenya 

Ilmu 
Pengetahuan 

Alam 

3.5 Memahami 

hubungan 
antara suhu, 
sifat hantaran, 
perubahan 
benda akibat 
pengaruh suhu 
melalui 
pengamatan, 

 Hubungan 
antara suhu, 

sifat 
hantaran, 
perubahan 
benda akibat 
pengaruh 
suhu 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

serta 
mendeskripsik
an aplikasinya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

 

dan tidak tercampur 
sempurna melalui 
percobaan membuat 
minuman, misalnya teh 
dan jamu kunyit asam 

 Menganalisa dan 
mengolah informasi yang 
didapat dari hasil 
observasi dan wawancara 

 Mengerjakan soal problem 
solving bangun ruang 
gabungan 

 Mendesain celengan dari 
kertas bekas 

 Menganalisis dan 
menjawab pernyataan 
Betul/Salah tentang 
pengertian wirausaha dan 
mendiskusikannya dengan 
seorang teman. 

 Menganalisa beberapa 
jenis usaha dan 
mengklasifikasikannya ke 
dalam kelompok 
wirausaha dan bukan 

wirausaha  

 Mengerjakan latihan 
soal cerita hitung 
campur pecahan, 
persen, dan decimal 

 Melakukan gerakan 
dasar senam irama 

 Portofolio 
tentang: 
Kumpulan 
hasil penilaian 
sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
siswa yang 
dinilai oleh 
guru dari aspek 
kelengkapan, 
keruntutan, 
kebersihan dan 
kebermanfaata
n 

4.2  Melaksanakan 
percobaan 
tentang 
hantaran dan 
perubahan 
benda akiba 
tpengaruh suhu, 
serta 
mengidentifikasi 
variable bebas 
dan variable 
terikat dalam 
percobaan 
tersebut 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.5   Menelaah 
landasan dari 
dinamika 
interaksi 

manusia 
dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 
ekonomi 

 Dinamika 
interaksi 
manusia 
dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 
ekonomi 

4.5   Menyajikan 



- 2141 - 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

hasil telaah  
mengenai 
landasan dari 
dinamika 
interaksi 
manusia 

dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 
ekonomi dalam 
berbgai bentuk 
media (lisan, 
tulisan, 
gambar, oto, 
dan lainnya) 

untuk menambah 
kesehatan badan 

 Mencoba membuat jamu 
tradisional sederhana di 
rumah 

 Menghitung luas 
permukaan dinding dari 
setiap ruang yang berbeda 
di sekolah 

 Membuat denah sekolah 
dengan perbandingan 
besar setiap ruang 
berdasarkan ukuran yang 
didapat 

 
Mengomunikasikan 
• Mengomunikasikan 

tulisan mereka kepada 
seorang teman 

 Menuliskan laporan hasil 
percobaan dalam bentuk 
teks eksplanasi ilmiah 
tentang perubahan sifat 
benda akibat pengaruh 
suhu dengan 

memperhatikan kerapian 
tulisan, kosakata, tata 
bahasa, penggunaan 
huruf besar, serta tanda 
baca 

 Menuliskan kisah 
kesuksesan seorang 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.4  Menyajikan 
berbagai karya 
kreatif dalam 
kegiatan 
pameran dan 
pertunjukkan 

 Karya kreatif 

 Produk olahan 
sampah 
organik atau 
sampah 
anorganik 

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

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.7 Memahami 
konsep 
penyusunan 
rangkaian 

 Aktivitas 
gerak ritmik 
tanpa/denga
n musik   
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

langkah dan 
ayunan lengan 
secara 
sederhana 
bertema 
budaya daerah 

dan nasional 
mengikuti 
irama 
(ketukan) 
tanpa/dengan 
musik dalam 
aktivitas gerak 
ritmik. 

pewirausaha (penjual 
makanan, dsb) 

 Menuliskan kesimpulan 
hubungan sebuah 
wirausaha dengan badan 
usaha atau warga di 
sekitarnya 

 Mengomunikasikan isi 
cerita secara lisan kepada 
seorang teman 

 Menuliskan laporan hasil 
investigasi tentang 
campuran dan larutan 
berdasarkan hasil 
percobaan 

 Melakukan gerakan inti 
senam irama dengan 
teknik yang benar 

 Membuat sebuah diorama 
dari kotak bekas kemasan 
dengan beragam bentuk 
bangun ruang menjadi 
sebuah kota impian 

 

4.7 
Mempraktikka
n penyusunan 
rangkaian 
langkah dan 
ayunan lengan 
secara 
sederhana 
bertema 
budaya daerah 
dan nasional 
mengikuti 
irama 
(ketukan) 
tanpa/dengan 
musik dalam 
aktivitas gerak 
ritmik 
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Tema 5         : Wirausaha 
Subtema 2         : Usaha di Sekitarku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.6 Memahami 
saling 
ketergantung
an dalam 
membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

• Saling 
ketergantungan 
dalam 

membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

Mengamati 

 Mengamati gambar 
tentang berbagai usaha 

 Memperhatikan salah 
satu usaha yang 
terdapat pada gambar 
[misalnya : usaha 
pengrajin gerabah] 

 Mengamati berbagai 
kegiatan usaha di 
sekitar 

 Menelaah  sumber 
bacaan untuk mencari 
tahu lebih lanjut tentang 
Usaha Kecil Menengah 
(UKM) [misal : kerajinan 
tanah liat di Kasongan] 

 Mengamati kerajinan 
dari pewirausaha lokal 
[ misal : patung tanah 
liat nusantara] 

 Mengamati sifat 

hantaran benda akibat 
perubahan suhu dalam 
kehidupan sehari-hari 
[misalnya : wadah atau 
botol minum diisi 
dengan air hangat dan 
selanjutnya  

Sikap 

 Observasi: 
Pengamatan 
tentang perilaku 
siswa selama 
mengikuti proses 
pembelajaran 

 Penilaian diri: 
Peserta didik 
mengisi daftar 
cek tentang 
sikapnya   saat 
berada di rumah 
maupun sekolah  

 Penilaian antar 
teman: 
peserta didik 
menilai 
pencapaian 
kompetensi 
sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan  
temannya pada 
saat  di sekolah 

 Jurnal: Catatan 
harian guru 
tentang sikap 
dan perilaku 

 
32JP 

 Buku Tematik 
Kelas VI  
Tema 5 

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Alat musik, 
peluit dll 

 Perleng-kapan 
untuk 
eksperi-men  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet 
dll 

 

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

Bahasa 
Indonesia 

3.2 Menguraikan 
isi teks 
penjelasan 

(eksplanasi) 
ilmiah tentang 
penyebab 
perubahan dan 
sifat benda, 
hantaran 
panas, energi 
listrik dan 

 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 

perubahannya, 
serta tata 
surya dengan 
bantuan guru 
dan teman 
dalam bahasa 

Indonesia lisan 
dan tulis 
dengan 
memilih dan 
memilah 
kosakata baku 

 

diberi es batu]  

 Mengamati kemasan 
berbagai produk yang 
ditemukan di sekitar 

 Mengamati produk-
produk hasil wirausaha 
yang ada di sekitar 
mereka 

 Mengamati interaksi 
pewirausaha dengan 
lingkungannya  
(keluarga, sumber daya 
alam, masyarakat, dll) 

 Mengamati berbagai 
benda di sekitar 
berkaitan dengan sifat 
hantaran panasnya 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
mengenai kemasan 
sebuah produk 

 Mengajukan pertanyaan 
seputar wirausaha 

 

Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 

 Menggali informasi dari 
sumber bacaan untuk 
mencari tahu lebih 
lanjut tentang Usaha 
Kecil Menengah (UKM) 

siswa 
 
Pengetahuan 

 Tes tertulis/lisan 
tentang: saling 
ketergantungan 
dalam 
membangun 
kehidupan 
bangsa; 
Penyebab 
perubahan dan 
sifat benda, 
hantaran 
panas, energi 
listrik dan 
perubahannya;  
Volume bangun 
ruang 
berbentuk 
kubus, balok, 
dan silinder; 
Hubungan 
antara suhu, 
sifat hantaran, 

perubahan benda 
akibat pengaruh 
suhu;  Dinamika 
interaksi 
manusia 
dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 

4.2 Menyajikan 
teks penjelasan 
(eksplanasi) 
ilmiah tentang 
penyebab 
perubahan dan 
sifat benda, 
hantaran 
panas, energi 
listrik dan 

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

 

 Juring busur, 
prisma, dan 
piramida 

 Menggambar 
bangun ruang 
gabungan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

4.4 
Membentuk/me
nggambar 
bangun ruang 
gabungan 
sederhana serta 

menghitung 
volumenya 

 

kerajinan  

 Menggali informasi dari 
sumber bacaan tentang 
kemasan produk 

 Menggali informasi dari 
pewirausaha lokal untuk 
menemukan sikap dan 
nilai-nilai yang 
dibutuhkan untuk 
mengembangkan sebuah 
usaha 

 Mendiskusikan asal dari 
produk-produk yang ada 
di sekitar  

 mengumpulkan 
informasi mengenai 
produk yang ada di 
sekitar, dan mencari 
tahu asalnya 
(produsennya) 

 Melakukan percobaan 
untuk lebih memahami 
perpindahan panas 
secara konveksi  

 Mendiskusikan 

pertanyaan secara 
berpasangan 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menulis kesimpulan 
berdasarkan hasil 
diskusi 

budaya, dan 
ekonom;  Karya  

 Penugasan 
tentang : 
Rancangan 
kemasan dalam 
bentuk jaring-
jaring untuk 
menyimpan 
patung 
nusantara; 

 Identifikasi 
beragam usaha 
yang ada di 
sekitar 

 
Keterampilan:  

 Praktik tentang: 
Pembuatan patung 
dari tanah liat; 
Rangkaian gerak 
langkah kaki dan 
ayunan lengan 
senam irama;  

 Produk  : Patung 
dari tanah liat, 
Kemasan  

 Proyek tentang: 
Pembuatan patung 
dari tanah liat;  

 Portofolio tentang: 
Kumpulan hasil 

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

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.5 Memahami 
hubungan 
antara suhu, 
sifat 
hantaran, 

perubahan 
benda akibat 
pengaruh 
suhu melalui 
pengamatan, 
serta 
mendeskripsik
an aplikasinya 

 Hubungan 
antara suhu, 
sifat hantaran, 
perubahan 
benda akibat 
pengaruh suhu 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

4.2 Melaksanakan 
percobaan 
tentang 

hantaran dan 
perubahan 
benda akibat 
pengaruh suhu, 
serta 
mengidentifikas
i variable bebas 
dan variable 
terikat dalam 
percobaan 
tersebut 

 Membandingkan 
benda-benda yang 
mereka amati, 
berkaitan dengan sifat 
hantaran panasnya 
(benda-benda yang 
terbuat dari plastik, 
kayu, besi, dan 
aluminium) 

 Melakukan prediksi 
sebelum melaksanakan 
percobaan  

 Menulis penjelasan 
berdasarkan percobaan 

 Membuat patung dari 
tanah liat yang 
disesuaikan dengan 
budaya daerah 

 Menyelesaikan soal 
cerita tentang volume 
bangun ruang 
berbentuk kubus, 
balok, dan silinder 

 Menghitung volume 
dari kemasan 

 Membuat soal cerita 
sendiri tentang cara 
menghitung volume 
gabungan 

 Menjelaskan tentang 
kemasan patung 
(bentuk, sifat-sifat 

penilaian sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan 
siswa yang dinilai 
oleh guru dari 
aspek 

kelengkapan, 
keruntutan, 
kebersihan dan 
kebermanfaatan 

 
 

 
 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.5 Menelaah 
landasan dari 
dinamika 
interaksi 
manusia dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 

ekonomi 
 

 Dinamika 
interaksi 
manusia 
dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 
ekonom 

4.5 Menyajikan 
hasil telaah 
mengenai 
landasan dari 
dinamika 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

interaksi 
manusia dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 
ekonomi dalam 

berbgai bentuk 
media (lisan, 
tulisan, gambar, 
oto, dan 
lainnya) 

bangun, jaring-jaring, 
ukuran sisi, dan volume) 

 Menganalisis 
keterkaitan antara 
karya yang mereka 
buat dengan 
lingkungan alam, 
sosial, budaya, dan 
ekonomi 

 Menuangkan hasil 
analisis mereka 
dalam bentuk bagan, 
gambar, dan tulisan 

 Melakukan percobaan 
tentang hantaran panas 

 mempraktikkan 
senam irama 

 Membuat rancangan 
kemasan dalam bentuk 
jaring-jaring untuk 
menyimpan patung 
nusantara 

 Menulis penjelasan 
tentang patung 
nusantara yang telah 

mereka buat 
 
 
 

Mengomunikasikan 
• Memamerkan karya 

produk dan dijual dalam 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

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

 Karya dua dan 
tiga dimensi 

4.4 Membentuk 
karya patung 
sederhana dari 
berbagai media 
berdasarkan 
karya patung 
nusantara 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.7 Memahami 
konsep 
penyusunan 
rangkaian 
langkah dan 
ayunan lengan 
secara 
sederhana 

 Gerak 
rangkaian 
langkah kaki 
dan ayunan 
lengan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

bertema budaya 
daerah dan 
nasional 
mengikuti 
irama (ketukan) 
tanpa/dengan 

musik dalam 
aktivitas gerak 
ritmik. 

. 

kegiatan wirausaha di 
sekolah 

 Menceritakan kepada 
orang tua mereka proses 
pembuatan patung 
nusantara 

 Menulis laporan 
percobaan sifat hantaran 
panas  

 Menjelaskan 
pemahaman mengenai 
saling ketergantungan 
dalam proses produksi 
dan pemasaran produk 
patung nusantara 

 Membuat diagram 
ketergantungan dari 
sebuah wirausaha 
dengan usaha lain 

 Menuliskan pengalaman 
membuat produk dan 
kemasan untuk 
menampilkan proses, 
pengaruh suhu terhadap 
produk, dan manfaat 

produk bagi sekitar 

 Membuat peta pikiran 
dalam bentuk gambar 
yang mengilustrasikan 
interaksi antara 
manusia dan lingkungan 
alam, sosial, budaya, 
dan ekonomi dalam 

4.7 Mempraktikkan 
penyusunan 
rangkaian 
langkah dan 
ayunan lengan 
secara 
sederhana 
bertema budaya 
daerah dan 
nasional 
mengikuti 
irama (ketukan) 
tanpa/dengan 
musik dalam 
aktivitas gerak 
ritmik 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

berbagai bentuk media 
(lisan, tulisan, dan 
gambar) tentang sebuah 
wirausaha  

 Mempresentasikan peta 
pikiran mereka di 
depan kelas 
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Tema 5         : Wirausaha 
Subtema 3         : Ayo, Belajar Berwirausaha 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.6 Memahami 
saling 
ketergantung
an dalam 
membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

• Saling 
ketergantungan 
dalam 

membangun 
kehidupan 
kebangsaan 

Mengamati 

 Membaca dalam hati teks 
tentang kreativitas 
dalam berwirausaha 

 Membaca informasi 
tentang usaha bunga 
kering Ibu Made Yuliani 

 Membaca senyap teks 
tentang wirausaha cilik, 
anak-anak di pulau 
Lombok 

 Mengamati satu kegiatan 
wirausaha yang ada di 
lingkungan sekolah dan 
sekitarnya 

 Membaca senyap teks 
tentang pengelolaan 
sampah di Kampung 
Rawajati 

 Mengamati gambar proses 
pembusukan makanan 
dalam lubang biopori 

 Membaca dalam hati teks 
tentang wirausaha 
membuat kotak kemasan 

 Mengamati bagan 
keberagaman kegiatan 
anggota masyarakat 

 Mengamati lingkungan di 

Sikap 

 Observasi: 
Pengamatan 
tentang perilaku 
siswa selama 
mengikuti 
proses 
pembelajaran 

 Penilaian diri: 
Peserta didik 
mengisi daftar 
cek tentang 
sikapnya   saat 
berada di 
rumah maupun 
sekolah  

 Penilaian antar 
teman: 
peserta didik 
menilai 
pencapaian 
kompetensi 
sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan  
temannya pada 
saat  di sekolah 

 Jurnal: Catatan 

 
32JP 

 Buku Tematik 
Kelas VI  
Tema 5 

 Media gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Alat musik, 
peluit dll 

 Perleng-kapan 
untuk 
eksperi-men  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet 
dll 

 

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

Bahasa 
Indonesia 

3.2 Menguraikan 
isi teks 
penjelasan 

(eksplanasi) 
ilmiah tentang 
penyebab 
perubahan dan 
sifat benda, 
hantaran 
panas, energi 
listrik dan 

 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 

perubahannya, 
serta tata 
surya dengan 
bantuan guru 
dan teman 
dalam bahasa 

Indonesia lisan 
dan tulis 
dengan 
memilih dan 
memilah 
kosakata baku 

 

sekitar sekolah untuk 
menemukan satu jenis 
wirausaha 
 

Menanya 

 Mengajukan beberapa 
pertanyaan lisan terkait 
isi dialog 

 Wawancara dengan 
seorang pewira usaha 
yang cukup sukses yang 
tinggal dekat dengan 
rumah 

 
Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 

 Menyelesaikan latihan 
soal volume bangun 
ruang 

 Membuat poster untuk 
memperkenalkan produk  

 Bberkreasi membuat 
kotak kemasan untuk 
celengan kertas 

 Melakukan percobaan 

pembusukan roti 

 Mencari sebanyak 
mungkin contoh peristiwa 
pembusukan yang 
menguntungkan dan 
merugikan dalam 
kehidupan sehari-hari 

harian guru 
tentang sikap 
dan perilaku 
siswa 

 
Pengetahuan 

 Tes 
tertulis/lisan 
tentang: 
Kegiatan 
wirausaha yang 
ada di 
lingkungan 
sekolah dan 
sekitarnya; 
Hubungan 
interaksi usaha 
Bu Made 
dengan 
lingkungan 
alam dan 
masyarakatnya; 
Volume bangun;  
Poster; 
Pengelolaan 

sampah;  Proses 
pembusukan 
makanan dalam 
lubang biopori; 
Hubungan 
saling 
ketergantungan 
antara anggota 

4.2 Menyajikan 
teks penjelasan 
(eksplanasi) 
ilmiah tentang 
penyebab 
perubahan dan 
sifat benda, 
hantaran 
panas, energi 
listrik dan 
memilah 
kosakata baku 

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

 Juring busur, 
prisma, dan 
piramida 

 Menggambar 
bangun ruang 
gabungan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

kerucut 
 

 Berlatih senam irama 
bersama 

 Mengembangkan gerakan 
dari latihan dasar 
gabungan antara ayunan 
lengan dengan langkah 
kaki 

 Menuliskan dalam 
bentuk peta pikiran 
yang menarik disertai 
gambar dan warna 
dalam kertas/karton 

 Menghitunglah volume 
kotak kemasan untuk 
celengan kertas 

 Menuliskan hasil 
observasi dan wawancara 

 Menghitung volume 
kotak kemasan milik 
teman 

 Meggambarkan hubungan 
saling ketergantungan 
yang terjadi di antara 
warga masyarakat dengan 
adanya pewirausaha 

 Menuliskan kesimpulan 
tentang pentingnya hidup 
saling menghargai antar 
anggota masyarakat 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menganalisa variabel 

warga 
masyarakat 

 Penugasan 
tentang : 
Melakukan 
percobaan 
pembusukan 
roti  

Keterampilan:  

 Praktik tentang: 
Rangkaian gerak 
langkah kaki 
dan ayunan 
lengan senam 
irama;  

 Produk  : 
Celengan dari 
kertas; Poster  

 Proyek tentang: 
Pembuatan 
celengan dari 
kertas; Poster  

 Portofolio 
tentang: 
Kumpulan hasil 

penilaian sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan 
siswa yang dinilai 
oleh guru dari 
aspek 
kelengkapan, 

4.4 
Membentuk/me
nggambar 
bangun ruang 

gabungan 
sederhana serta 
menghitung 
volumenya 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.5 Memahami 
hubungan 
antara suhu, 
sifat 
hantaran, 
perubahan 
benda akibat 
pengaruh 
suhu melalui 
pengamatan, 
serta 
mendeskripsi
kan 
aplikasinya 

dalam 
kehidupan 
seharihari 

 Hubungan 
antara suhu, 
sifat hantaran, 
perubahan 
benda akibat 
pengaruh suhu 
 

4.2 Melaksanakan 
percobaan 
tentang 
hantaran dan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

perubahan 
benda akibat 
pengaruh 
suhu, serta 
mengidentifika
si variable 

bebas dan 
variable terikat 
dalam 
percobaan 
tersebut 

bebas dan variabel terikat 

 Menuliskan hasil 
pengamatan dalam 
bentuk teks eksplanasi 
dengan memperhatikan 
kerapian tulisan, 
penggunaan huruf besar, 
tanda baca, tata bahasa 
(SPOK) dengan benar dan 
pemilihan kosa kata baku 

 Menuliskan hubungan 
interaksi usaha Bu Made 
dengan lingkungan alam 
dan masyarakatnya 

 Mengidentifikasi variabel 
bebas dan variabel terikat 

 Menganalisis hubungan 
saling ketergantungan 
yang terjadi di lingkungan 
tempat tinggal anak-anak 
Lombok 

 Menganalisa untuk 
menemukan hubungan 
saling ketergantungan 
antara anggota 

masyarakat dari usaha 

 Menemukan peristiwa 
pembusukan yang terjadi 
di sekitar rumah 

 Memeriksa kesesuaian 
ukuran antara celengan 
dengan kotak yang 

keruntutan, 
kebersihan dan 
kebermanfaatan 

 
 

 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.5 Menelaah 
landasan dari 
dinamika 
interaksi 
manusia dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 
ekonomi 

 

 Dinamika 
interaksi 
manusia 
dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 
ekonom 

4.5 Menyajikan 
hasil telaah 
mengenai 

landasan dari 
dinamika 
interaksi 
manusia dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 
budaya, dan 
ekonomi dalam 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

berbgai bentuk 
media (lisan, 
tulisan, gambar, 
oto, dan 
lainnya) 

mereka buat 

 Menarik anak panah 
untuk menggambarkan 
hubungan saling 
ketergantungan antara 
anggota warga 
masyarakat 

 Melakukan gerakan 
peregangan statis dan 
dinamis 
 

Mengomunikasikan 
• Memamerkan produk 

celengan kertas dan 
patung nusantara 

 Mengampanyekan 
poster 

 Menceritakan pada orang 
tua tentang proses 
pembusukan 

 Menceritakan pada orang 
tua tentang hubungan 
saling membutuhkan 
antar anggota keluarga 
serta pentingnya hidup 

saling menghargai antara 
anggota keluarga 

 Menceritakan pengalaman 
dan perasaan mereka saat 
melakukan kegiatan 
pameran 

Seni Budaya 

dan Prakarya 
3.4 Menyajikan 

berbagai karya 
kreatif dalam 
kegiatan 
pameran dan 
pertunjukkan 

 Karya kreatif  

 Menggambar 
Kreatif 

4.3  
Menggamba
r poster 
dengan 
menerapka
n tata letak 
sesuai 
prinsip seni 

4.17 
Memamerka
n dan 
mempertunj
ukan karya 

seni 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.7 Memahami 
konsep 
penyusunan 
rangkaian 
langkah dan 
ayunan lengan 
secara 

 Gerak 
rangkaian 
langkah kaki 
dan ayunan 
lengan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

sederhana 
bertema budaya 
daerah dan 
nasional 
mengikuti 
irama (ketukan) 

tanpa/dengan 
musik dalam 
aktivitas gerak 
ritmik. 

. 

4.7 Mempraktikkan 
penyusunan 
rangkaian 
langkah dan 
ayunan lengan 
secara 
sederhana 
bertema budaya 
daerah dan 
nasional 
mengikuti 
irama (ketukan) 
tanpa/dengan 
musik dalam 
aktivitas gerak 
ritmik 

 
 
 
 


