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Tema 7 : Organisasi di Sekitarku 
Subtema 1 : Kepemimpinan di Sekitarku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.4 Memahami 
nilai-nilai 
persatuan dan 
kesatuan 
bangsa dalam 
kesatuan 
pemerintahan,
wilayah, sosial, 
dan budaya 

4.4 Menerapkan 
nilai-nilai 
persatuan 
dankesatuan 
dalam 
pemerintahan,
wilayah, sosial, 
danbudaya 

• Nilai-nilai 
Persatuan 

 Penerapan 

nilai-nilai 
persatuan 

Mengamati 

 Mengamati gambar dan membaca 
teks mengenai kepemimpinan, 

nilai-niai persatuan, manfaat 
lembaga politik, sosial dan 
budaya, serta pentingnya 
menjaga kelestarian budaya lokal.  

 Mengamati dan menyimak 
percobaan peluang empirik, 
berbagai penyajian data 

 Mengamati dan menyimak 
percobaan mengenai larutan dan 
campuran (misal percobaan 
gelembung sabun) 

 Mengamati permainan lempar 
bola 

 Mengamati gambar beberapa 
kantor (puskesmas, rumah sakit, 
sekolah, keluraha, dll) 

 Mengamati grafik hasil percobaan 
membuat gelembung sabun 

 Mengamati gambar semut yang 
sedang berkomunikasi 

 Mengamati dan menyimak teks 
dan nyanyian lagu daerah  

. 
Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
mengenai pemimpin di sekolah, 

Sikap 

 

 Observasi  

pada 
pembelajaran 
dan diskusi 
dalam 
(kejujuran,ked
isiplinan,tang
gung jawab, 
kesantunan 
dalam 
berinteraksi, 
kepedulian 
dalam 
berinteraksi, 
kepercayaan 
diri dalam 
bekerja, 
percaya diri 
saat 
presentasi.) 

 

 

 

 

 

32JP  Buku Tematik Kelas VI  
Tema 7  

 Media gambar 
(Gambar format V yang 
dihasilkan oleh 
sekelompok angsa 
terbang, gambar 
kantor) 

 Bahan 
percobaan/permainan 
(kertas , bola, botol, 
sabun,gelas, sedotan, 
kelereng, pensil warna)  

 Alat musik 

 Perleng-kapan untuk 
eksperimen  

 Surat kabar, majalah, 
tabloid, print out 
internet dll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahasa 
Indonesia 

3.3 Menguraikan 
isi teks pidato 
persuasive 
tentang cinta 
tanah air dan 
system 
pemerintahan 

serta layanan 
masyarakat 
daerah dengan 
bantuan guru 
dan teman 
dakam bahasa 

Teks pidato 
persuasive 
tentang cinta 
tanah air dan 
system 
pemerintahan 
serta layanan 

masyarakat 
daerah 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Indonesia lisan 
dan tulis 
dengan 
memilih dan 
memilah kosa 
kata baku 

4.3Menyampaika
n teks pidato 
persuasive 
tentang cinta 
tanah air dan 
system 
pemerintahan 
serta layanan 
masyarakat 
daerah secara 
mandiri dalam 
bahasa 
Indonesia lisan 
dan tulis 
dengan 
memilih dan 
memilahkosa 
kata baku 

cara menjadi pemimpin, tugas, 
dan nilai-nilai yang harus 
dimiliki seorang 
pemimpin/tokoh masyarakat 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
percobaan larutan dan 
campuran (misal mengapa, 

bagaimana dan apa manfaat 
dari campuran) 

 Mengajukan pertanyaan 
mengapa, bagaimana dan apa 
manfaat dari peristiwa berkaitan 
dengan peluang empirik 

 Menanyakan hal-hal yang ingin 
diketahui tentang tokoh 
masyarakat, misalkan; tokoh 
agama, budaya, Lurah, Ketua 
RW atau lainnya. 

 Mengajukan pertanyaan 
mengapa, bagaimana dan apa 
manfaat dari kegiatan 
permainan bola serta kegiatan 
lainnya berhubungan dengan 
peluang 

 Mengajukan pertanyaan tentang 
nilai-nilai persatuan dan 
keterkaitannya dalam 

kehidupan sehari-hari terutama 
yang berhubungan dengan 
kepemimpinan 

 Menanyakan tentang manfaat 
dan pengaruh lembaga politik di 

Pengetahuan 

 

 Tes 
tertulis/lisan 
menilai 
kemampuan 
peserta didik 
dalam 
memahami 
konsep  

 
Tes tertulis 
berbentuk 
uraian  

 Membuat 
grafik 
berdasarkan 
data dan 
menyimpul-
kannya 

 

Keterampilan 
 
Portofolio 

 Laporan 
percobaan / 

hasil 
pengamatan 

 laporan hasil 
wawancara 
Ketua RT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematik
a 

3.11 Menemukan 
peluang 
empirik dari 

data 
luaran 
(output) 
yang 
mungkin 
diperoleh 

Peluang 
empirik, data, 
dan tabel 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

berdasarkan 
beberapa 
jenis data 
salingterkait 
yang diolah 
menggunaka
n tabel 
dan grafik 

4.10Menggunaka
n data 
statistic 
hasil 
pengamatan 
untuk 
menaksir 
peluang 
kejadian 

 

wilayahnya bagi masyarakat 

 Bertanya dan menggali 
informasi lebih lanjut untuk 
mengetahui hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam pembuatan 
pidato 

 Mengajukan pertanyaan tentang 

tokoh yang mengangkat budaya  

 Mengajukan pertanyaan 
mengapa, bagaimana dan apa 
manfaat dari peristiwa, teks, 
atau kandungan dalam 
nyanyian lagu daerah 

 
Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 

 Menemukan informasi mengenai 
nilai-nilai kepemimpinan, 
pengamalan nilai persatuan dan 
kesatuan, peran ibu RT, manfaat 
lembaga politik dan sosial, 
pentingnya menjaga kelestarian 
budaya lokal, dan pentingnya 
budaya tegur sapa dari sumber 
bacaan. 

 Menemukan informasi mengenai  
peluang empirik dari sumber 

bacaan 

 Melakukan wawancara kepada 
pemimpin di sekolah dan ketua 
RT di wilayahnya mengenai 
dampak adanya pemimpin, 

 laporan hasil 
percobaan 
matematika 
untuk 
menentukan 
peluang 
empiric 

 laporan hasil 
percobaan 
membedakan 
larutan dan 
campuran 

 tulisan 
tentang 
peran ketur 
RT dan lurah  
 

Penugasan 

 Membuat 
pidato 
persuasif 
  

Unjuk 
Kerja/Tes 
Praktek 

 Ketika siswa 

melakukan 
presentasi  

 permainan 
bola atau 
lainnya 

• percobaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmu 
Pengetahu
an Alam 

3.4 Membedakan 
      campuran 

dan larutan 
       melalui 

pengamatan 
4.1 Merancang 

dan 
melaksanaka
n percobaan 

untuk 
membedakan 
campuran 
dan larutan 
menggunakan 
bahan yang 

Campuran 
dan larutan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

dikenal dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

prestasi yang telah dicapai, nilai-
nilai kepemimpinan yang 
dimiliki, cara pemimpin membuat 
perubahan di lingkungannya 

 Menemukan kalimat yang 
menunjukkan ajakan, pesan yang 
disampaikan, dan kemanfaatan 

lembaga yang dipimpin dalam 
teks pidato lalu mendiskusikan 
hasilnya 

 Berdiskusi mengenai contoh 
sikap cinta tanah air yang patut 
diteladani 

 Melakukan 
permainan/percobaan (misal 
menggunakan kertas atau bola) 
untuk menentukan peluang 
empirik 

 Berdiskusi untuk menemukan 
nilai-nilai dari permainan 
melempar botol  

 Berdiskusi dan mengidentifikasi 
tentang teknik melompat, 
mengayun,  dan  melempar bola 

 Mengidentifikasi sifat larutan 
melalui pengamatan setelah 
melakukan percobaan 

 Mencari informasi tentang  tokoh 
yang memperjuangkan budaya 
sebagai program kerjanya dan 
mendiskusikan hasil karyanya 

 Mengidentifikasi isi teks pidato 

menentukan 
peluang 
empirik 

• percobaan 
menentukan 
sifat 
campuran zat 

• berpidato 
tentang nilai 
kepemimpina
n, persatuan 
pada lembaga 
politik di 
wilayahnya 

• menyayikan 
lagu daerah 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ilmu 
Pengetahu
an Sosial 

3.4 Menelaah 
manfaat 
kelembagaan 
politik,sosial, 
ekonomi dan 
budaya bagi 
kehidupan 
masyarakat 
dan bangsa 
Indonesia 

4.4 Menyajikan 
Pemahaman 
mengenai 
manfaat 
kelembagaan
politik, sosial, 
ekonomi dan 
budaya bagi 
kehidupan 
masyarakat 
dan bangsa 
Indonesia 
dalam 
berbagai 

bentuk media 
(lisan, 
tulisan,gamba
r, foto, dan 
lainnya) 

Manfaat 
lembaga 
politik, sosial, 
ekonomi dan 
budaya 

Seni 3.5 Memahami Lagu daerah 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Budaya 
dan 
Prakarya 

nilai-nilai 
yang melekat 
dalam unsur-
unsur budaya 
daerah dalam 
bahasa 
daerah 

4.6 Menyanyikan 
lagu daerah 
dua suara 
dengan 
iringan. 

persuasif seorang pemimpin 
lembaga politik 

 Membandingkan nilai-nilai 
kepemimpinan yang dimiliki 
pemimpin di lingkungan sekitar 
menggunakan diagram venn dan 
mengidentifikasi nilai yang harus 

dimiliki seorang pemimpin 

 Mencari informasi mengenai 
budaya  di lingkungan 
dan contoh-contoh nilai 
persatuan (misal melalui  budaya 
tegur sapa) 

 Mengidentifikasi isi teks pidato 
persuasif tentang pengamalan 
nilai –nilai budaya. 

 Mengumpulkan informasi 
mengenai  pengaruh dan manfaat 
lembaga politik dan pendidikan 
bagi masyarakat melalui sosok 
kepemimpinanyang baik. 

 Berdiskusi untuk menentukan 
hal-hal apa saja yang perlu 
diperhatikan saat membuat 
pidato 

 Membedakan suara satu dan dua 

 Membuat  garis besar isi teks 
dengan benar. 

 Berdiskusi untuk menemukan 
makna kata sapaan dalam 
bahasa daerah dan lirik lagu 
daerah dan nilai-nilai yang 
dikandungnya 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, 
dan 
Kesehatan 

3.1 Memahami 
konsep 
variasi dan 
kombinasi 
pola gerak 
dasar 
lokomotor, 
nonlokomotor
, dan 
manipulatif 
dengan 
kontrol yang 
baik dalam 
berbagaiperm
ainan dan 

atau olahraga 
tradisional 
bola besar. 

4.1Mempraktik 
kan variasi 
dan 

Kombinasi 
pola gerak 
dasar 
lokomotor, 
nonlokomotor, 
dan 
manipulatif 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

kombinasi 
pola gerak 
dasar 
lokomotor, 
nonlokomotor
, dan 
manipulatif 
dengan 
kontrol yang 
baikdalam 
berbagai 
permainan 
dan atau 
olahraga 
tradisional 
bola besar. 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat kesimpulan hasil 
diskusi tentang kepemimpinan 

 Menganalisa apakah kegiatan 
dan sikap siswa sudah 
mencerminkan sikap cinta tanah 

air 

 Mengomunikasikan hasil diskusi 
tentang teks pidato (kalimat yang 
menunjukkan ajakan, pesan yang 
disampaikan, dan kemanfaatan 
lembaga yang dipimpin) dalam 
tulisan lalu mendiskusikan 
hasilnya 

 Menentukan/menganalisis hal-
hal yang termasuk nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan dan 
keterkaitannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 Menganalisis manfaat dan 
pengaruh lembaga politik dan 
sosial bagi masyarakat melalui 
sosok kepemimpinan yang baik 
dalam menjalankan program dan 
kegiatannya. 

 Menganalisis informasi beberapa 

contoh pidato yang baik dan 
benar dan melihat kriteria apa 
saja yang ada dalam sebuah 
pidato yang benar (kalimat 
pembuka, isi dan kalimat 
penutup pidato) 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Membuat/merancang  draft teks 
pidato persuasif tentang 
pencalonan ketua kelas 

 Menjelaskan nilai-nilai 
kepemimpinan dan budaya yang 
terkandung dalam teks “Bapak 
Budaya” 

 Menganalisis kembali draft pidato 
yang telah dibuat dan membuat 
kembali naskah pidato yang 
benar 

 Membuat/merancang  teks pidato 
persuasif tentang pentingnya 
persatuan/semangat 
kekeluargaan (misal Budaya 
Tegur Sapa ) dan pentingnya 
pengamalan nilai budaya sebagai 
wujud cinta     tanah air. 

 Berlatih menyanyikan lagu 
daerah dengan suara satu dan 
dua 

 Mendesain soal cerita peluang 
empirik dengan menggunakan 
fakta yang ada menggunakan 
diagram. 

 Menganalisis penggunaan 
pemilihan kata-kata yang 
merupakan kata ajakan 

 Mengidentifikasi dan melakukan 
percobaan untuk menemukan 
peluang empirik 

 Mempraktikkan teknik melompat 
dan melempar bola 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Memberi  komentar terhadap teks 
pidato teman dengan percaya diri. 

 Menganalisis nilai-nilai 
kepemimpinan dan 
membandingkan sumber bacaan 
tokoh terkenal  dengan tokoh 
sekitar dengan diagram venn 

 Membuktikan adanya pengaruh 
jumlah zat yang dilarutkan 
terhadap sifat larutan dan 
menyimpulkan hasil percobaan 

 Membandingkan strategi 
memasukkan bola ke dalam 
target dan teknik yang tepat 
saat melompat 

 Mendiskusikan nilai-nilai yang 
terkandung dalam permainan 

 Membuat soal latihan 
menggunakan peluang 
berdasarkan fakta-fakta 

 
Mengomunikasikan 

 Mengomunikasikan hasil diskusi 
tentang kepemimpinan 

 Menuliskan hasil wawancara 
tentang pemimpin di sekolah dan 

ketua RT dalam bentuk tulisan 

 Mengomunikasikan teks pidato 
mengenai pentingnya budaya 
tegur sapa  

 Menyanyikan lagu daerah dengan 
pembagian suara satu dan dua 

 Mengomunikasikan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

pengamalan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan bangsa 
dalam kehidupan sehari-hari dari 
kepemimpinan di suatu wilayah. 

 Mengomunikasikan kegiatan-
kegiatan yang mencerminkan 
pengaruh positif dari seorang 

pemimpin 

 Mengomunikasikan pengaruh zat 
terlarut terhadap sifat larutan 
dalam bentuk tulisan 

 Membuat tulisan  tentang 
pengaruh dan manfaat adanya 
lembaga politik, pendidikan, 
ekonomi dan budaya melalui 
kepemimpinan yang baik bagi 
masyarakat dan bangsa 
Indonesia. 

 Menyampaikan secara lisan teks 
pidato persuasif seorang calon 
ketua 

 Mengomunikasikan hasil 
percobaan untuk menemukan 
peluang empirik 

 Menyampaikan makna lagu 
daerah 

 Mendemonstrasikan teknik 
melempar bola untuk 
menjatuhkan botol. 

 Mendemonstrasikan strategi 
memasukkan bola ke dalam 
target setelah melompat 

 Mengomunikasikan secara lisan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

dan tulisan isi teks pidato 
persuasif seorang pemimpin 
lembaga politik 

 Membawakan teks pidato 
persuasif tentang pentingnya 
pengamalan nilai budaya sebagai 
wujud cinta tanah air. 

 Mempresentasikan hasil 
percobaan peluang empirik 
menggunakan diagram 
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Tema 7 : Organisasi di Sekitarku 
Subtema 2 : Pemimpin Idolaku 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 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, 
dan masyarakat 

• moralitas 
dan 
penerapan 
nilai-nilai 
dalam sila 
Pancasila 

Mengamati 

 Mengamati perilaku dan nilai-nilai yang 
diterapkan oleh tokoh pemimpin idola atau 
tokoh pemimpin di sekitar. 

 Mengamati perilaku semut.  

 Mengamati dan menyimak permainan 
menggunakan bola, permainan lain atau 
kejadian sehari-hari yang berkaitan 
peluang kejadian 

 Mengamati dan menyimak campuran zat 
sehari-hari 

 Mengamati dan menyimak peristiwa, 
kegiatan atau presentasi/pidato yang 
berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan di bidang 
pendidikan dan pada lembaga politik di 
wilayahnya 

 Mengamati dan menyimak peristiwa, 
kegiatan atau presentasi/pidato yang 
berkaitan dengan peluang empirik 

 Mengamati dan menyimak peristiwa, 
kegiatan yang berkaitan dengan peluang 
empirik 

 Mengamati dan menyimak peristiwa, 
kegiatan yang berkaitan dengan campuran 
zat 

 Mengamati dan menyimak lagu daerah, 

Sikap 
Observasi  
pada 
pembelajaran 
dan diskusi 
• kejujuran 

dalam 
bekerja 

• kedisiplinan 
dalam 
bekerja 

• tanggung 
jawab dalam 
bekerja 

• kesantunan 
dalam 
berinteraksi 

• kepedulian 
dalam 
berinteraksi 

• kepercayaan 
diri dalam 
bekerja 

 
Pengetahuan 
Tes lisan dan 
tertulis untuk 
mengungkap 

 
32JP 

 Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 

7 

 Media gambar 

 Kertas HVS 

 Bola (basket) 
atau sejenis 

 Perangkat 
percobaan 
campuran 

 Alat music 
yang dikuasai 
dan tersedia 

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.3 Menguraikan isi 
teks pidato 

persuasif tentang 
cinta tanah 

air dan sistem 
pemerintahan 

serta layanan 
masyarakat 

 Teks pidato 
persuasif 

tentang 
cinta tanah 
air, sistem 
pemerintah
an, serta 
layanan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

daerah dengan 
bantuan guru 

dan temandalam 
bahasa 

Indonesia lisan dan 
tulis 

dengan memilih dan 
memilah kosakata 

baku 
4.3 Menyampaikan 

teks pidato 
persuasif tentang 

cinta tanah 
air dan sistem 

pemerintahan 
serta layanan 

masyarakat 
daerah secara 

mandiri dalam 
bahasa Indonesia 

lisan dan 
tulis dengan memilih 

dan 
memilah kosakata 

baku 

masyarakat 
 

peristiwa, teks tentang nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan, gotong-royong, 
cinta tanah air 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa manfaat dari dengan 
nilai kepemimpinan pada lembaga politik, 

ekonomi,budaya, pendidikan dan sosial 

 Mengajukan pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa manfaat dari kegiatan 
permainan bola serta kegiatan lainnya 
berhubungan dengan peluang 

 Mengajukan pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa manfaat dari 
campuran 

 Mengajukan pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa manfaat dari peristiwa 
atau teks berkaitan nilai-nilai persatuan 
dan kesatuan di bidang pendidikan dan 
lembaga politik di suatu wilayah,  

 Mengajukan pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa manfaat dari peristiwa 
berkaitan dengan peluang empirik 

 Mengajukan pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa manfaat dari peristiwa 
atau teks berkaitan permainan bola, 
peluang empirik dan campuran zat 

 Mengajukan pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa manfaat dari 
peristiwa, teks atau kandungan dalam 
nyanyian tentang nilai-nilai persatuan dan 
kesatuan, gotong-royong, cinta tanah air 

pemahaman: 
• nilai-nilai 

kepemimpin
an pada 
pada 
lembaga 
politik, 
ekonomi,bu
daya, 
pendidikan 
dan sosial 

• kepercayaan 
diri dalam 
bekerja 

 Berbagai 
permasala
han yang 
berkaitan 
peluang 
empirik 

 
Keterampilan 
tes praktek 
tentang: 
• permainan 

bola atau 
lainnya 

• percobaan 
menentukan 
peluang 
empirik 

• percobaan 

Matemati
ka 

3.11 Menemukan 
peluang empirik 

dari data luaran 
(output) 
yang mungkin 
diperoleh 
berdasarkan 
beberapa jenis 

 Peluang 
empirik , 

tabel, 
grafik 

 Data 
statistik 
hasil 
pengamat
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

data salingterkait 
yang diolah 
menggunakan tabel 
dan 
grafik 
4.10 Menggunakan 
data statistik 
hasil pengamatan 
untuk 
menaksir peluang 

kejadian 

an  Mengajukan pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa manfaat dari 
peristiwa, teks atau kandungan dalam 
nyanyian lagu daerah 

 
Mengumpulkan informasi 

 menemukan nilai-nilai kepemimpinan 

yang mencerminkan pengamalan nilai 
persatuan dan kesatuan dari tokoh 
pemimpin idola atau tokoh pemimpin di 
sekitar. 

 mengamati tokoh pemimpin yang 
mengamalkan nilai-nilai persatuan dan 
kesatuan [contoh : dari sumber bacaan 
Pamanku, Lurah Idola, Kepala Sekolahku, 
Pemimpin Idolaku] 

 mencari informasi dari seorang kepala 
desa mengenai program kerja, manfaat 
lembaga, kegiatan harian, dll. 

 mempelajari teknik melempar bola yang 
benar dengan runtut berdasarkan hasil 
pengamatan 

 mencari informasi tugas dan tanggung 
jawab lembaga-lembaga pemerintahan 

 menemukan arti dan makna dari lagu 
daerah 

 menentukan peluang empirik dengan 
memberi alasan bagaimana 
menemukannya dengan percaya diri 
berdasarkan hasil percobaan 

 menjelaskan sifat campuran dengan 
percaya diri berdarsarkan hasil percobaan 

menentukan 
sifat 
campuran 
zat 

• berpidato 
tentang nilai 
kepemimpin
an, 
persatuan 
pada 
lembaga 
politik di 
wilayahnya 

•menynayikan 
lagu daerah 

 

Ilmu 
Pengetah
uan Alam 

3.4 Membedakan 
campuran dan 
larutan melalui 
pengamatan 
4.1 Merancang dan 
melaksanakan 
percobaan 
untuk membedakan 
campuran dan 
larutan 
menggunakan bahan 
yang 
dikenal dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

 Percobaan 
membedak
an 
campuran 
dan  
larutan 

Ilmu 

Pengetah
uan 
Sosial 

3.4 Menelaah 

manfaat 
kelembagaan politik, 
sosial, 
ekonomi dan budaya 
bagi 
kehidupan 

 Kelembaga

an politik, 
sosial dan 
ekonomi 
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masyarakat dan 
bangsa Indonesia 
4.4 Menyajikan 
pemahaman 
mengenai manfaat 
kelembagaan politik, 
sosial, 
ekonomi dan budaya 
bagi 
kehidupan 
masyarakat dan 
bangsa Indonesia 
dalam 
berbagai bentuk 
media (lisan, 
tulisan, gambar, oto, 
dan 
lainnya) 

 menjelaskan pengamalan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan di bidang 
pendidikan di suatu wilayah dengan 
percaya diri berdasar hasil membaca teks 
tentang pemimpin idola 

 menuliskan implementasi dari nilai- nilai 
persatuan dan kesatuan di bidang 

pendidikan di suatu wilayah dengan 
obyektif berdasar hasil membaca teks 
tentang pemimpin idola 

 mengidentifikasi isi teks dengan obyektif 
dari poster dan membaca teks pidato 
persuasif, 

 menemukan peluang empirik dan 
membuktikannya melalui percobaan 
dengan objektif berdasar hasil membaca 
permasalahan. 

 melakukan percobaan dan menyampaikan 
hasilnya melalui diagram berdasar hasil 
temuan data 

 menjelaskan teknik melempar bola yang 
benar dengan runtut melalui pengamatan. 

 menjelaskan hasil percobaan dan peluang 
empiriknya dengan obyektif berdasar hasil 
membaca data 

 menjelaskan sifat campuran dengan tepat 

berdasar hasil pengamatan 

 menemukan arti dan makna dari lagu 
daerah 

 
Mengasosiasi/menalar 

 membandingkan nilai-nilai kepemimpinan 
antar tokoh pemimpin melalui diskusi 

Seni 
Budaya 
dan 
Prakarya 

3.5 Memahami nilai-
nilai yang 
melekat dalam 
unsur-unsur 
budya daerah dalam 
bahasa 
daerah 
4.6 Menyanyikan 
lagu daerah 

dua suara dengan 
iringan. 

 Nilai-nilai 
dalam 
budaya, 
lagu, dan 
bahasa 
daerah 

 

Pendidika
n 
Jasmani, 
Olahraga, 

3.1 Memahami 
konsep variasi 

dan kombinasi pola 
gerak 

 Gerak 
lokomotor, 
non 
lokomotor 
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dan 
Kesehata
n 

dasar lokomotor, 
nonlokomotor, dan 
manipulatif dengan 

kontrol 
yang baik dalam 

berbagai 
permainan dan atau 

olahraga 
tradisional bola 

besar. 
4.1 Mempraktikkan 

variasi dan 
kombinasi pola gerak 

dasar 
lokomotor, 

nonlokomotor, 
dan manipulatif 
dengan kontrol yang 
baikdalam berbagai 
permainan dan 

atauolahraga 
tradisional bola 

besar. 

dan 
manipulati
f pada 
permainan 
bola besar 

 

 menghubungkan tokoh pemimpin dengan 
kelembagaan. 

 Membuat rencana pidato yang megusung 
nilai-nilai persatuan dan kesatuan di 
lingkungan terdekat [misalnya : mengajak 
teman-teman sekolah membantu anak-
anak di sekitar sekolah untuk belajar 

membaca, pentingnya bergotong royong] 

 Menilai isi dan struktur sebuah pidato 
[contoh : pidato Sudin] 

 menyempurnakan berpidato di depan 
temannya dengan percaya diri setelah 
menilai teks pidatonya 

 Mempraktikkan  kegiatan 
olahraga/permainan setelah mempelajari 
tekniknya 

 Mempraktikkan kerjasama dalam kegiatan 
permainan [misalnya : chess pass] 

 Mendiskusikan hasil kerjasama dalam 
permainan setelah mempraktikkannya 

 Membuat prediksi terhadap peluang 
berdasarkan pengamatan 

 membuktikan prediksinya tentang sifat 
campuran dengan obyektif berdasarkan 
hasil percobaan 

 Menemukan peluang berdasarkan 
percobaan. 

 menyimpulkan berbagai kejadian yang 
berhubungan dengan peluang 

 menganalisis dan menyimpulkan hasil 
percobaan mengenai larutan dan 
campuran [misalnya : mengapa terjadi 
lapisan pada campuran, apakah ada 
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manfaat percobaan bagi kehidupan] 

 menyimpulkan berbagai manfaat berlatih 
serius permainan bola untuk 
mendapatkan prestasi/keunggulan 
tertentu 

 menyimpulkan berbagai manfaat nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan di bidang 

pendidikan dan lembaga politik di suatu 
wilayah  

 menganilisis perilaku pribadi yang telah 
mencerminkan nilai-nilai persatuan dan 
kesatuan dalam keseharian 

 menyampaikan manfaat keberadaan 
seorangpemimpinnya dengan objektif 
berdasarkan hasil berdiskusi tentang 
lembaga-lembaga politik di wilayah 

 menggambarkan manfaat keberadaan 
lembaga tersebut melaluiprofil 
pemimpinnya dengan objektif berdasarkan 
hasil berdiskusi tentang lembaga-lembaga 
politik di wilayah 

 mendemostrasikannya dengan variasi 
gerakan dengan benar melalui berdiskusi 
tentang teknik melempar bola 

 mendesain suatu permainan yang 
berhubungan dengan peluang empirik 

dengan cermat melalui percobaan. 

 menyimpulkan berbagai manfaat peluang 
empirik dalam peristiwa sehari-hari 

 menyimpulkan ciri-ciri fisik dari campuran  
zat 

 Menyimpulkan berbagai manfaat nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan, gotong-royong, 
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cinta tanah air 

 Menyanyikan lagu daerah, serta 
menuliskan perasaan ketika 
menyanyikannya 

 
Mengomunikasikan 

 Menuliskan hasil wawancara dengan 

kepala desa untuk menyajikan tugas, 
kegiatan, nilai-nilai yang dimiliki, serta 
manfaat lembaga dari kepala desa 
tersebut. 

 Menyampaikan contoh kegiatan yang 
mencerminkan semangat kekeluargaan, 
bermusyawarah, dan gotong royong dari 
kegiatan sehari-hari. 

 Membedakan kegiatan yang dapat dan 
tidak dapat dilakukan secara bergotong 
royong melalui diskusi dengan teman. 

 menyampaikan dan menyajikan hasil 
percobaan dengan diagram  

 Menyusun dan menyajikan secara lisan di 
dalam kelompok/kelas serta secara tertulis 
mengenai hasil belajar tentang:nilai 
kepemimpinan pada pada lembaga politik, 
ekonomi, budaya, pendidikan dan sosial di 
lingkungannya; teks pidato; cinta tanah air 
sebagai wujud nilai persatuan dan 

kesatuan 

 Menyusun dan menyajikan secara lisan di 
dalam kelompok/kelas serta secara tertulis 
mengenai hasil belajar tentang: permainan 
bola,peluang empirik, campuran pada zat  

 Menyusun dan menyajikan secara lisan di 



- 2193 - 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

dalam kelompok/kelas serta secara tertulis 
mengenai hasil belajar tentang: nilai 
persatuan dan kesatuan, lembaga politik 
di wilayah, peluang empirik 

 Menyusun dan menyajikan secara lisan di 
dalam kelompok/kelas serta secara tertulis 
mengenai hasil belajar tentang: manfaat 

permainan bola, peluang empirik, 
campuran  zat 

 Menyusun dan menyajikan secara lisan di 
dalam kelompok/kelas serta secara tertulis 
mengenai hasil belajar tentang: nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan, gotong-royong 

dan cinta tanah air 

 Menyusun dan menyajikan secara lisan di 
dalam kelompok/kelas serta secara tertulis 
mengenai hasil belajar tentang: lagu 
daerah danteks pidato 
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PPKn 3.4 Memahami nilai-
nilai persatuan dan 
kesatuan bangsa 
dalam kesatuan 
pemerintahan, 
wilayah, sosial, dan 
budaya. 
4.4 Menerapkan nilai-
nilai persatuan dan 
kesatuan dalam 
pemerintahan, 
wilayah, sosial, dan 
budaya. 

• nilai persatuan 
dan kesatuan 
dalam 
pemerintahan, 
wilayah, sosial, 
budaya 

 

Mengamati 

 Mengamati dan 
menyimak percobaan 
peluang empirik, 
berbagai penyajian 
data 

 melakukan 
pengamatan dan 
menjelaskan teknik 
mengoper bola pantul 
(bouncing pass) dengan 
runtut. 

 Mengamati sifat 
hantaran panas 
berbagai benda di 
sekitar. 

 Mengamati dan 
menyimak peristiwa, 
kegiatan yang 
berkaitan dengan 
peluang empirik 

 Mengamati dan 
menyimak peristiwa, 
kegiatan yang 
berkaitan dengan 
campuran zat 

 

Sikap 
Observasi  pada 
pembelajaran dan 
diskusi 
• kejujuran 

dalam bekerja 
• kedisiplinan 

dalam bekerja 
• tanggung jawab 

dalam bekerja 
• kesantunan 

dalam 
berinteraksi 

• kepedulian 
dalam 
berinteraksi 

• kepercayaan 
diri dalam 
bekerja 

 
Pengetahuan 
Tes lisan dan 
tertulis untuk 
mengungkap 
pemahaman: 
• nilai-nilai 

kepemimpinan 
pada pada 

 
32JP 

 Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 

7 

 Media gambar 

 Kertas HVS 

 Bola (basket) 
atau sejenis 

 Perangkat 
percobaan 
campuran 

 Alat music yang 
dikuasai dan 
tersedia 

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.3 Menguraikan isi 
teks pidato persuasif 
tentang cinta tanah 
air dan sistem 
pemerintahan serta 
layanan masyarakat 
daerah dengan 
bantuan guru dan 
teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku. 
4.3 Menyampaikan 
teks pidato persuasif 

• teks pidato 
persuasif 
tentang cinta 
tanah air, 
pemerintahan, 
layanan 
masyarakat 
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tentang cinta tanah 
air dan sistem 
pemerintahan serta 
layanan masyarakat 
daerah secara mandiri 
dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih 
dan memilah 
kosakata baku. 

Menanya 

 Mengajukan 
pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa 
manfaat dari nilai-nilai 
persatuan dan 
kesatuan, berbagai 

karakter orang, gotong 
royong,  

 Mengajukan 
pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa 
manfaat berbagai 
bentuk lembaga 
ekonomi , pidato 
persuasif  

 Mengajukan 
pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa 
manfaat dari kegiatan 
permainan bola, 
kejadian yang 
berkaitan dengan 
peluang empirik, dan 
kejadian tentang 
hantaran benda  

 Mengajukan 
pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa 
manfaat dari peristiwa 
atau teks pidato 
persuasif, lembaga 

lembaga politik, 
ekonomi,buday
a, pendidikan 
dan sosial 

• kepercayaan 
diri dalam 
bekerja 

 Berbagai 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan 
peluang 
empirik 

 
Keterampilan 
Tes praktek 
tentang: 
• permainan bola 

atau lainnya 
• percobaan 

menentukan 
peluang empirik 

• percobaan 
menentukan 
sifat campuran 
zat 

• berpidato 

tentang nilai 
kepemimpinan, 
persatuan pada 
lembaga politik 
di wilayahnya 

• menyanyikan 

Matematika 3.11 Menemukan 
peluang empirik dari 
data luaran (output) 
yang mungkin 
diperoleh berdasarkan 
beberapa jenis data 
salingterkait yang 
diolah menggunakan 
tabel dan grafik. 
4.10 Menggunakan 
data statistik hasil 
pengamatan untuk 
menaksir peluang 
kejadian. 

• peluang 
empirik 

• tabel, grafik 
 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.5 Memahami 
hubungan antara 
suhu, sifat hantaran, 

perubahan benda 
akibat pengaruh suhu 
melalui pengamatan, 
serta 
mendeskripsikan 
aplikasinya dalam 

• suhu, sifat 
hantaran benda 
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kehidupan sehari-
hari. 
4.2 Melaksanakan 
percobaan tentang 
hantaran dan 
perubahan benda 
akibat pengaruh 
suhu, serta 
mengidentifikasi 
variable bebas dan 
variable terikat dalam 
percobaan tersebut. 

budaya, nilai-nilai 
persatuan dan 
kesatuan  

 Mengajukan 
pertanyaan mengapa, 
bagaimana dan apa 
manfaat dari peristiwa 

percobaan peluang 

 Mengajukan 
pertanyaan seputar 
sifat hantaran panas 
berdasarkan 
pengamatan 

 Mengajukan 
pertanyaan seputar 
arti dan makna lagu 
daerah 

 
Mengumpulkan informasi 

 Menemukan nilai-nilai 
persatuan dan 
kesatuan berdasarkan 
sumber bacaan. 

 Menemukan nilai-nilai 
kepemimpinan dari 
seorang pemimpin 
lembaga, berdasarkan 

sumber bacaaan. 

 Mencari informasi 
seputar lembaga 
ekonomi yang  
menyejahterakan 
rakyat melalui diskusi 

lagu daerah 
dengan 
pembagian 
suara 

 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.4 Menelaah manfaat 
kelembagaan politik, 
sosial, ekonomi dan 
budaya bagi 
kehidupan 
masyarakat dan 
bangsa Indonesia. 
4.4 Menyajikan 
pemahaman mengenai 
manfaat kelembagaan 
politik, sosial, 
ekonomi dan budaya 
bagi kehidupan 
masyarakat dan 
bangsa Indonesia 

dalam berbagai 
bentuk media (lisan, 
tulisan, gambar, oto, 
dan lainnya). 

• lembaga politik, 
sosial, ekonomi 
dan budaya 

 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.5 Memahami nilai-
nilai yang melekat 

• nilai-nilai pada 
budaya/bahasa
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dalam unsur-unsur 
budya daerah dalam 
bahasa daerah. 
4.6 Menyanyikan lagu 
daerah dua suara 
dengan iringan. 

/ lagu daerah 
 

[kegiatan yang 
dilakukan dan 
manfaatnya] 

 Menemukan struktur 
teks pidato 

 Mencari informasi 
seputar manfaat 

lembaga budaya yang 
terdekat dengan lokasi 
siswa  

 Berdiskusi tentang 
teknik mengoper bola 
pantul (bouncing pass) 

 melakukan percobaan 
untuk menemukan 
solusi dari 
permasalahan tentang 
peluang empirik  

 melakukan percobaan 
untuk menemukan 
data  

 melakukan 
pengamatan terhadap 
sifat hantaran panas 
berbagai benda di 
sekitar dan mencatat 
hasilnya. 

 melakukan percobaan 
untuk membuktikan 
prediksinya tentang 
sifat hantaran  

 mencatat hal-hal 
penting untuk 
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dijadikan sebagai 
salah satu acuan atas 
struktur teks pidato  

 melakukan percobaan 
tentang peluang 
empirik dengan 
objektif. 

 melakukan 
pengamatan dan 
menyebutkan 
pengaruh suhu 
terhadap perubahan 
benda  

 melakukan percobaan 
untuk membuktikan 
adanya pengaruh suhu 
terhadap perubahan 
benda  

 berdiskusi tentang 
nilai persatuan dan 
kesatuan  

 
 
Mengasosiasi/menalar 

 Menjelaskan tentang 
kelebihan dan 
kekurangan diri, serta 

hal-hal yang harus 
dilakukan melalui 
membaca teks. 

 Menemukan kegiatan-
kegiatan di sekolah 
yang membutuhkan 
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gotong royong 

 Menyimpulkan dan 
menghubungkan 
berbagai nilai-nilai 
persatuan dan 
kesatuan, karakter 
orang, gotong royong 

 merancang teks pidato 
persuasif tentang 
bermusyawarah  

 Mengeksplorasi nilai-
nilai yang muncul  
dalam praktik 
permainan bola besar. 

 Melakukan beberapa 
percobaan berkaitan 
dengan peluang 
empirik 

 Menyimpulkan 
peluang empirik dari 
beberapa percobaan 

 memprediksi tindakan 
manusia berkaitan 
dengan sifat hantaran 
panas sebelum 
melakukan percobaan 

 menyimpulkan sifat 
hantaran benda 
berdasarkan 
percobaan yang telah 
dilakukan 

 menyimpulkan 
berbagai manfaat  
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percobaan peluang 

 menganalisis sikap 
dan keterampilan yang 
muncul pada saat 
melakukan permainan 

 menyimpulkan 
berbagai manfaat 

peluang empirik dalam 
peristiwa sehari-hari 

 menyimpulkan ciri-ciri 
fisik dari campuran  
zat 

 Menyimpulkan 
berbagai manfaat nilai-
nilai persatuan dan 
kesatuan, gotong-
royong, cinta tanah air 

 
Mengomunikasikan 

 Menulis pengamalan 
sila persatuan dan 
kesatua dalam 
lingkungan sekolah 
[misalnya : sekolah 
bebas kekerasan] 

 Menuliskan 
pengalaman ketika 

berpidato 

 Menyajikan ide untuk 
mengungkapkan rasa 
cinta pada tanah 
kelahiran dengan 
bahasa daerah 



- 2201 - 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

masing-masing. 

 


