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SILABUS TEMATIK KELAS I 
 
Tema 3 : Peristiwa Alam 

Subtema 1 : Cuaca 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn  

3.1  
      Mengenal simbol-

simbol sila Pancasila 
dalam lambang negara 
“Garuda Pancasila”  

4.1 
      Mengamati dan 

menceritakan perilaku 
di sekitar rumah dan 
sekolah dan 
mengaitkannya dengan 
pengenalannya 
terhadap salah satu 
simbol sila Pancasila 

 Symbol-simbol 

sila Pancasila 

 Perilaku di 
rumah dan 
sekolah 

 

Mengamati  

 Dialog dengan guru 
tentang keadaan cuaca 
hari ini, apakah hujan, 
mendung,berawan, atau 
cerah dengan mengamati 
simbol-silmbol cuaca 

 Dialog dengan guru 
apakah kemarin atau tadi 
pagi di rumah sempat 
mendengarkan ramalan 
cuaca 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
tentang apa cuaca, 
bedanya dengan iklim, 
untuk apa kita mengerti 
keadaan cuaca, dan 
mengapa caca berubah-
ubah 

Mengumpulkan Informasi 

 Menyanyikan lagu Tik-tik 
Bunyi Hujan 

 Mengamati keadaan 
cuaca saat ini di luar 
kelas, menggambar hasil 
mengamati kondisi 

 Tes tertulis: 

mengisi jawaban 
sederhana untuk 
menilai 
pemahaman 
fenomena faktual 
tentang cuaca, 
simbol-simbol 
cuaca, dan 
fenomena 

 Tes lisan: 
menggali 
pemahaman 
tentang cuaca, 
fenomena alam 
berkaitan dengan 
keadaan cuaca, 
simbol tentang 
cuaca, keadaan 
masyarakat, dan 
anggota keluarga, 
dan kerabat 

 Observasi:  

 gerakan 
keseimbangan,  

 sikap santun, 
sabar, tanggung 

28 JP  buku 

teks 

 egrang 

 lingkunga 
sekolah 

 titian 

 Log book 

Bahasa 
Indonesia 

 
3.1 
      Mengenal teks 

deskriptif tentang 
anggota tubuh dan 
panca, indra, wujud 

dan sifat benda, serta 
peristiwa siang dan 
malam dengan 
bantuan guru atau 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 

 Anggota tubuh 
dan panca 
indera, wujud 
dan sifat 
benda, 
peristiwa siang 

dn malam 

 Anggota 
keluarga dan 
kerabat 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu 
pemahaman  

3.5 
      Mengenal teks 

diagram/ tabel 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  

4.1 
      Mengamati dan 

menirukan teks 
deskriptif tentang 
anggota tubuh dan 
pancaindra, wujud dan 
sifat benda, serta 
peristiwa siang dan 
malam secara mandiri 
dalam Bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu penyajian  

4.5  

lingkungan 

 Membaca teks ramalan 
cuaca dan berpendapat 
tentang cuaca hari ini 

 Memprediksi cuaca pada 
malam hari dan 
menegnali tanda-tanda 

mau hujan  

 Mengidentifikasi 
fenomena alam saat 
cuaca hujan, berawan, 
mendung, dan cerah 

 Bermain kartu kata 
tentang cuaca 

 Menentukan cuaca seperti 
yang digambarkan dalam 
teks 

 Rasa syukur dan 
perasaan saat cuaca 
cerah 

 Secara berkelompok siswa 
mengisi tabel symbol 
cuaca 

 Membuat proyek 
pengamatan cucaca 
selama lima hari 

 Bermain tebak peran 
tentang kegiatan saat 
cuaca hujan misalnya 
congklak, petak umpet, 
egrang 

 Siswa memperagakan 

jawab 

      tes produk: 

 layang-layang 

 Engrang 

 Gambar ramalan 
cuaca 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

      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 
membantu penyajian 

jenis permainan dan 
siswa lainnya 
menebaknya 

 Siswa melengkapi kalimat 
berdasar gambar dan 
mengurutkan secara 
berseri 

 Bermain egrang 

 Mendengarkan erita 
tentang angin dan cuaca 

 Membuat laying-layang 
dan kincir angin 

 Diskusi perlengkapan 
sesuai cuaca 

 Siswa membaca nyaring 
cerita tentang besaran 
maju 100 dan mundur 20 

 Bermain peran sebagai 
pembawa berita cuaca 
dengan membaca paragraf 
yang telah dilengkapi 

 Mengurutkan pola 
bilangan dari yang 
terkecil yang tertera pada 
kincir angin 

 Bermain gerakan angin 
sepoi, angin bertiup 
sednag dan bertiup 
kencang diiringi music 

 Menirukan gerakan alam 

 Mengamati cuaca selama 
satu minggu 

Matematika  
3.3  
       Mengenal dan 

memprediksi pola-pola 
bilangan sederhana 
menggunakan gambar-
gambar/benda konkret  

3.4  
      Menunjukkan 

pemahaman tentang 
besaran dengan 
menghitung maju 
sampai 100 dan 
mundur dari 20  

4.3  
      Mengemukakan 

kembali dengan 
kalimat sendiri dan 

memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan 
pengurangan terkait 
dengan aktivitas 
sehari-hari di rumah, 

 Pola-pola 
bilangan 
sederhana 

 Besaran 
dengan 
menghitung 
maju 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

sekolah, atau tempat 
bermain, serta 
memeriksa 
kebenarannya  

 
4.4  
      Mendeskripsikan, 

mengembangkan, dan 
membuat pola yang 
berulang 

 Melakukan gerakan 
meniti atau melakukan 
gerakan keseimbangan 

 
Menalar/Mengasosiasi 

 Membuat kesimpulan 
tentang berbagai cuaca, 

mengapa perlu ramalan 
cuaca,  

 Membuat kesimpulan 
tentang pola bilangan 
maju dan muncur, 
danbesaran bilangan 

 Menyimpulkan bahwa 
cuaca membantu 
kehidupan manusia, saat 
hujan, bisa menanam, 
saat kemarau saatnya  

 Menalar dapat dilakukan 
setiap selesai 
pembelajaran  
 

Mengomunikasikan 

 Menjelaskan secara lisan 
dan karya estetika 
tentang cuaca,  fenomena 
serta kehidupan sehari-

hari; tentang pola 
bilangan 

Penjasorkes  
3.4  
       Mengetahui konsep 

bergerak secara 
seimbang dan cepat 
dalam rangka 
pengembangan 
kebugaran jasmani 
melalui permainan 
sederhana dan atau 
tradisional  

3.7  
      Mengetahui perbedaan 

bergerak di air dan di 
darat dalam aktivitas 
air  

4.4  

      Mempraktikkan 
aktivitas 
pengembangan 
kebugaran jasmani 
untuk melatih 
keseimbangan dan 

 Konsep 
bergerak secara 
seimbang dan 
cepat dengan 
permainan 
sederhana atau 
tradisional 

 Gerak di air 
dan di darat 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

kecepatan tubuh 
melalui permainan 
sederhana dan atau 
tradisional  

4.7  
      Mempraktikkan 

berbagai bentuk 
permainan pengenalan 

Seni budaya 
dan 
keterampilan 

 
3.1  
      Mengenal cara dan 

hasil karya seni 
ekspresi  

3.3  
      Mengenal unsur-unsur 

gerak, bagian-bagian 
gerak anggota tubuh, 
dan level gerak dalam 
menari  

4.1  
      Menggambar ekspresi 

dengan mengolah 
garis, warna, dan 
bentuk berdasarkan 
hasil pengamatan di 
lingkungan sekitar  

4.11  

      Menirukan gerak alam 
di lingkungan sekitar 
dengan menggunakan 
level tinggi, sedang, 
dan rendah 

 Hasilkarya 
seni ekspresi 

 Unsure-unsur 
gerak, bagian-
bagian gerak 
anggota tubuh, 
level gerak 
dalam menari 

 Gambar 
ekspresi 
dengan garis , 
warna dan 
bentuk 

 Gerak alam 
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Tema 3 : Peristiwa Alam 
Subtema 2 : Musim Kemarau 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn  
3.3  
      Mengenal 

keberagaman 

karakteristik 
individu di rumah 
dan di sekolah  

3.4  
      Mengenal arti 

bersatu dalam 
keberagaman di 
rumah dan sekolah  

4.4  
      Mengamati dan 

menceritakan 
keberagaman 
karakteristik 
individu di rumah 
dan sekolah  

4.3  
      Mengamati dan 

menceritakan 
kebersamaan dalam 
keberagaman di 

rumah dan sekolah 

 

 Keberagaman 
karakteristik 

individu  

 Arti bersatu 

 
Mengamati 

 Mengamati suasana di luar 
kelas tentang cuaca hari ini 

 Mendengarkan guru 
menjelaskan tentang 
keadaan cuaca hari ini 
 

Menanya 

 Mengajukan pertnyaan 
tentang mengapa cuaca 
berubah-ubah, mengapa 
ada cuaca dan ada musim 

 Mengajukan pertanyaan 
tentang bedanya musim 
dan cuaca dan ciri-cirinya 
 

Mengumpulkan informasi 

 Membaca teks tentang 
musim kemarau 

 Membaca nyaring tentang 
ciri-ciri musim kemarau 

 Mengindentifikasi benda-
benda yang biasa digunakan 
saat musim kemarau 

 Mengidentifikasi warna baju 
yang cocok digunakan saat 
musim panas 

 Melakukan percobaan 

 
Tes tertulis 

 Tentang fenomena 
musim kemarau, 
fenomena alam 
yang biasanya 
terjadi di musim 
kemarau yang 
ada di lingkungan 
sekitarnya, seperti 
cuaca sangat 
panas, musim 
laut tenang, 
kegiatan yang 
biasa dilakukan 
saat musim 
kemarau, dampak 
musim kemarau, 
dan pola bangun 
datar 

Tes observasi 
tentang:  

 Memperagakan 
kembali gerakan 
lompat ke depan, 
kebelakang dan 
kesamping dan 
mengumpan pola 
ke depan, 

 
28 JP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Buku teks 
siswa 

 Karton 
bekas, 
bahan-
bahan 
alam 
untuk 
membuat 
kipas, 
bingkai 
foto, tirai, 
dll 

 Fenomena 
alam 
sekitar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bahasa 
Indonesia 

 
3.1  
      Mengenal teks 

deskriptif tentang 
anggota tubuh dan 

 Anggota tubuh 
dan panca 
indera, wujud 
dan sifat benda, 
peristiwa siang 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

pancaindra, wujud 
dan sifat benda, 
serta peristiwa siang 
dan malam dengan 
bantuan guru atau 
teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan 
kosakata bahasa 
daerah untuk 
membantu 
pemahaman  

3.4 
      Mengenal teks cerita 

diri/personal 
tentang keberadaan 
keluarga dengan 
bantuan guru atau 
teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan 
kosakata bahasa 
daerah untuk 
membantu 
pemahaman  

4.1 
      Mengamati dan 

menirukan teks 
deskriptif tentang 
anggota tubuh dan 
pancaindra, wujud 

dan malam, 

 Keberadaan 
keluarga 

 Anggota 
keluarga 

tentang penyerapan panas 
oleh baju dengan warna 
putih dan warna hitam dan 
menyimpulkan hasilnya 

 Mencatat  hasil pengamatan 
dalam bentuk tulisan dan 
gambar di buku log 

book/buku catatan kegiatan 
pengamatan  

 Mengidentifikasi kegiatan-
kegiatan yang biasanya 
dilakukan saat musim 
kemarau, seperti pabrik 
yang memanfaatkan 
pengeringan dengan 
dijemur, kegiatan di rumah 
tentang musim kemarau 
yaitu baju di rumah cept 
kering 

 Mengidentifikasi yang 
dirasakan dirinya dan 
masyarakat ketika musim 
kemarau, misalnya udara 
sangat panas,  

 Membuat kipas angin dari 
kertas, [lastik , atau bahan 
lain yang eleven dan tersedia 
di ligkungannya (misalnya 
daun lontar atau dari bahan 
bekas) 

 Diskusi kegiatan yang 
biasanya nyaman dilakukan 

belakang dank e 
samping 

 Ketekunan, 
tanggung jawab 
menjaga 
kebersihan, 
kerapihan 

membuat karya 
kipas, layang-
layang, tirai 

Tes produk: 

 Hasil gambar 
rancangan 
mnyelesaikan 
masalah 
kekeringan 

Portofolio: 

 Hasil karya 
mencatat semau 
data pengamatan 
dalam log book 
dan hasil 
membuat karya 
estetika. 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

dan sifat benda, 
serta peristiwa siang 
dan malam secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan 
kosakata bahasa 
daerah untuk 
membantu 
penyajian  

4.4  
      Menyampaikan teks 

cerita diri/personal 
tentang keluarga 
secara mandiri 
dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat 
diisi dengan 
kosakata bahasa 
daerah untuk 
membantu 
penyajian 

di musim kemarau, seperti 
bemain layangan, bermain 
bola, gobag sodor, galasin, 
egrang, lompat tali, dll 

 Mendata buah-buahan yang 
biasanya musim di saat 
musim kemarau 

 Diskusi kejadian yang tak 
terduga saat bermain, 
misalnya ada yang jatuh 
naik sepeda, ada yang 
terkena benang layangan, dll 
dan sikap anak0anak 
sebaiknya saat ada teman 
yang memerlukan bantuan 

 Mengidentifikasi atau 
diskusi tentang dampak 
musim kemarau di daerah 
yang kesulitan air dan 
membuat rancangan 
penyelesaian masalah 
kekeringan 

 Musim kemarau sering 
berdebu, melakukan 
kegiatan bersih-bersih 
sekolah  

 Dialog dengan temannya 
tentang  apa yang paling 
enak dilakukan saat berlibur 
di saat musim panas, 
misalnya berenang, 
memancing, bermain di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematika  
3.7  
      Menentukan pola 

dari barisan bangun 
datar sederhana 
menggunakan 
benda-benda yang 
ada di lingkungan 
sekitar  

 Pola barisan 
bangun datar 
berulang 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

4.4 
      Mendeskripsikan, 

mengembangkan, 
dan membuat pola 
yang berulang 

pantai 

 Melakukan praktit gerakan 
maju, ke samping, kiri dan 
kanan, berjinjit dengan 
gerakan yang benar dan 
sempurna 

 Melakukan praktik umpan 

bola ke belakang, ke depan, 
dank e samping kiri dan 
kanan 

 Membuat bingkai foto dari 
berbagai bahan alam  

 Mengurutkan pola bangun 
datar 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menyimpulkan tentang 
fenomena musim kemarau, 
fenomena alam yang 
biasanya terjadi di musim 
kemarau yang ada di 
lingkungan sekitarnya, 
seperti cuaca sangat panas, 
musim laut tenang, 
kegiatan yang biasa 
dilakukan saat musim 
kemarau, dampak musim 

kemarau, dan pola bangun 
datar 

 Menyimpulkan gerakan 
lompat ke depan, 
kebelakang dan kesamping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Penjasorkes  
3.1  
      Mengetahui konsep 

gerak dasar 
lokomotor sesuai 
dengan dimensi 
anggota tubuh yang 
digunakan, arah, 
ruang gerak, 
hubungan, dan 
usaha, dalam 
berbagai bentuk 
permainan 
sederhana dan atau 
tradisional  

3.3  
      Mengetahui konsep 

gerak dasar 
manipulatif sesuai 
dengan dimensi 
anggota tubuh yang 
digunakan, arah, 

ruang gerak, 
hubungan, dan 
usaha, dalam 
berbagai bentuk 
permainan 
sederhana dan atau 

 Gerak dasar 
lokomotor 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

permainan 
tradisional  

4.1  
      Mempraktikkan pola 

gerak dasar 
lokomotor sesuai 
dengan dimensi 
anggota tubuh yang 
digunakan, arah, 
ruang gerak, 
hubungan, dan 
usaha, dalam 
berbagai bentuk 
permainan 
sederhana dan atau 
tradisional  

4.3  
      Mempraktikkan pola 

gerak dasar 
manipulatif sesuai 
dengan dimensi 
anggota tubuh yang 
digunakan, arah, 
ruang gerak, 
hubungan, dan 
usaha, dalam 
berbagai bentuk 
permainan 
sederhana dan atau 
permainan 
tradisional 

 
 

dan mengumpan pola ke 
depan, belakang dank e 
samping. 

Mengomunikasikan  

 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan atau karya 
estetika tentang fenomena 

musim kemarau, fenomena 
alam yang biasanya terjadi 
di musim kemarau yang 
ada di lingkungan 
sekitarnya, seperti cuaca 
sangat panas, musim laut 
tenang, kegiatan yang biasa 
dilakukan saat musim 
kemarau, dampak musim 
kemarau, dan pola bangun 
datar 

 Memperagakan kembali 
gerakan lompat ke depan, 
kebelakang dan kesamping 
dan mengumpan pola ke 
depan, belakang dank e 
samping. 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Seni budaya 
dan 
keterampilan 

3.4  
      Mengamati berbagai 

bahan, alat, serta 
fungsinya dalam 
membuat prakarya  

4.13  
      Membuat karya 

kerajinan bahan 
alam di lingkungan 
sekitar melalui 
kegiatan menempel  

4.14  
      Membuat karya 

kerajinan dari 
bahan alam hasil 
limbah di 
lingkungan rumah 
melalui kegiatan 
melipat, 
menggunting, dan 
menempel 

 Bahan, alat, 
dan fungsi 
dalam prakarya 

 Membaut karya 
kerajinan 
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Tema 3 : Peristiwa Alam 
Subtema 3 : Musim Hujan 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn 3.2 
     Mengenal tata 

tertib dan aturan 
yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-
hari di rumah dan 
sekolah  

3.4 
     Mengenal arti 

bersatu dalam 
keberagaman di 
rumah dan sekolah  

4.2  
     Melaksanakan tata 

tertib di rumah dan 
sekolah  

4.3  
     Mengamati dan 

menceritakan 
kebersamaan 
dalam 
keberagaman di 
rumah dan sekolah 

 

 Tata tertib dan aturan 

 Konsep bersatu dalam 

keberagaman 

 
Mengamati 

 Mengamati gambar orang 
sedang menggunakan 
payung dan jas hujan di 
hari hujan 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
tentang mengapa hari 
hujan, dari mana 
datangnya air hujan 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Menyanyikan lagu yang 
bertemakan hujan, 
misalnya Tik-tik Bunyi 
Hujan, Allah Turunkan 
Hujan, dll 

 Membaca teks tentag 
fenomena saat musim 
hujan,  

 Mengidentifikasi 
peristiwa saat musim 
hujan dari gambar dan 
menyampaikannya 
secara lisan  

 Mengidentifikasi 
peralatan, pakaian, dan 

 
Tes tertulis:  

 Menilai 
pemahaman 
tentang 
fenomena 
musim hujan, 
wujud dan sifat 
benda, siklus 
air, tata tertib, 
bersatu dalam 
keberagaman, 
panjang, luas, 
waktu, dan 
suhu, serta 
penjumlahan 
dan 
pengurangan. 

Observasi 

 Kemampuan 
mengolah kata 
teks deskritif 
tentang: 
fenomena 
musim hujan, 
wujud dan sifat 
benda, siklus 
air, tata tertib, 
bersatu dalam 
keberagaman, 

 
28 JP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Buku teks 
siswa 

 Fenomena 
alam di 
lingkunga
n sekolah 

 Bahan-
bahan 
bekas 
untuk 
membuat 
karya 
estetis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bahasa 

Indonesia 

 

3.1  
     Mengenal teks 

deskriptif tentang 
anggota tubuh dan 
pancaindra, wujud 
dan sifat benda, 

 

 Anggota tubuh dan panca 
indera, wujud dan sifat 
benda, peristiwa siang 
dan malam 

 Anggota keluarga dan 
kerabat 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

serta peristiwa 
siang dan malam 
dengan bantuan 
guru atau teman 
dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat 
diisi dengan 
kosakata bahasa 
daerah untuk 
membantu 
pemahaman  

3.5  
     Mengenal teks 

diagram/ tabel 
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 
penyajian  

4.1 
     Mengamati dan 

menirukan teks 
deskriptif tentang 
anggota tubuh dan 
pancaindra, wujud 

benda-benda yang 
berhubungan dengan 
musim hujan 

 Membedakan musim 
hujan dan musim 
kemarau 

 Mengamati gambar 

siklus air, dan 
membedakan perubahan 
wujud zat pada siklus air 
(cair, gas) 

 Menggambar siklus air 
secara sederhana dalam 
buku logbooknya 

 Mendata kegiatan yang 
bisa dilakukan saat 
musim hujan dengan 
kebersamaan keluarga di 
rumah 

 Mendata tata tertib apa 
yang harus dilakukan 
agar aman dan nyaman 
saat bermain di rumah 
atau jika sedang berada 
di luar rumah saat 
musim hujan (misalnya 
saat hujan tidak 

berteduh di bawah 
pohon, kemungkinan 
terkena petir, kejatuhan 
batang/ranting pohon 
yang rapuh, dll) 

panjang, luas, 
waktu, dan 
suhu, serta 
penjumlahan 
dan 
pengurangan 

 Melakukan 
senam ritmik 

 Sikap dalam 
mengikuti 
seluruh kegiatan 
di sekolah: 
kreatifitas, 
keaktifan dalam 
mengikuti 
pembelajaran 

Produk: 

 Hasil membuat 
sketsa/gambar 
siklus air, 
payung kertas, 
mainan perahu, 
rakit dari barang 
bekas, alat 
peraga 
mengapung dan 
tenggelam, dll 
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dan sifat benda, 
serta peristiwa 
siang dan malam 
secara mandiri 
dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat 
diisi dengan 
kosakata bahasa 
daerah untuk 
membantu 
penyajian  

4.5 
     Membuat teks 

diagram/ tabel 
tentang anggota 
keluarga dan 
kerabat secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan 
kosakata bahasa 
daerah untuk 
membantu 
penyajian 

 Mendata jam berapa 
hujan mulai turun dan 
berhenti 

 Melakukan pengukuran 
panjang dan luas suatu 
benda  

 Mengukur suhu tubuh 

dengan, suhu ruangan 
saat musim hujan dan 
membedakannya dengan 
suhu saat musim 
kemarau 

 Mengomunikasikan 
perasaan saat musim 
hujan, misalnya hujan 
sangat deras, angin 
mendesir dengan 
kencang, petir 
menggemuruh, dll 

 Mengidentifikasi 
peristiwa yang mungkin 
terjdi saat musim hujan, 
misalnya banjir, tanah 
longsor, sungai melup, 
dll 

 Mengusulkan upaya 
secara sederhana 

penyelesaian masalah 
akibat hujan 

 Menggambar dan 
membuat karya tema 
musim hujan (misalnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematika 3.8  

     Mengenal panjang, 
luas, waktu, dan 
suhu  

4.3 
     Mengemukakan 

kembali dengan 

 

 Panjang, luas, waktu, dan 
suhu 

 Penjumlahan dan 
pegurangan 
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kalimat sendiri dan 
memecahkan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan dan 
pengurangan 
terkait dengan 
aktivitas sehari-
hari serta 
memeriksa 
kebenarannya 

menggambar suasanan 
musim hujan, membuat 
payung kertas, mainan 
perahu, rakit dari barang 
bekas, alat peraga 
mengapung dan 
tenggelam, dll) 

 Berlatih tentang waktu 

 Melakukan senam irama 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menyimpulkan 
pemahaman tentang 
fenomena musim hujan, 
siklus air, tata tertib, 
panjang, luas, waktu, 
dan suhu, serta 
penjumlahan dan 
pengurangan. 

 Membuat perbedaan 
tentang peristiwa dan 
fenomena saat musim 
kemarau dan musim 
hujan 
 

Mengomunikasikan  

 Mengomunikasikan 
secara lisan dan tulisan, 
serta hasil karya 
pemahaman tentang 
fenomena musim hujan, 
siklus air, tata tertib, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penjasorkes 3.5  
     Mengetahui konsep 

berbagai pola gerak 
dasar dominan 
statis (bertumpu 
dengan tangan dan 
lengan 
depan/belakang/ 
samping, 
bergantung, sikap 
kapal terbang, dan 
berdiri dengan 
salah satu kaki), 
serta pola gerak 
dominan dinamis 
(menolak, 

mengayun, 
melayang di udara, 
berputar, dan 
mendarat) dalam 
aktivitas senam 

  

 

 Pola gerak dasar dominan 
statis (bertumpu dengan 
tangan dan lengan 
depan/belakang/samping, 
bergantung, sikap kapal 
terbang, dan berdiri 
dengan salah satu kaki) 

 Pola gerak dominan 
dinamis (menolak, 
mengayun, melayang di 
udara, berputar, dan 
mendarat) dalam aktivitas 
senam 



- 865 - 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
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3.6  
     Mengetahui konsep 

penggunaan pola 
gerak dasar 
lokomotor dan non-
lokomotor sesuai 
dengan irama 
(ketukan) 
tanpa/dengan 
musik dalam 
aktivitas gerak 
ritmik  

4.5  
     Mempraktikkan 

berbagai pola gerak 
dasar dominan 
statis (bertumpu 
dengan tangan dan 
lengan 
depan/belakang/ 
samping, 
bergantung, sikap 
kapal terbang, dan 
berdiri dengan 
salah satu kaki) 
dan pola gerak 
dominan dinamis 
(menolak, 
mengayun, 
melayang di udara, 
berputar, dan 
mendarat) dalam 
aktivitas senam  

panjang, luas, waktu, 
dan suhu, serta 
penjumlahan dan 
pengurangan. 

 Mengomunikasikan  
perbedaan tentang 
peristiwa dan fenomena 

saat musim kemarau 
dan musim hujan 

 Memperagakan 
pemahaman tentang 
gerak senam irama 
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4.6 
     Mempraktikkan 

penggunaan pola 
gerak dasar 
lokomotor dan non-
lokomotor sesuai 
dengan irama 
(ketukan) 
tanpa/dengan 
musik dalam 
aktivitas gerak 
ritmik 

Seni budaya 
dan 
keterampilan 

 
3.1  
     Mengenal cara dan 

hasil karya seni 
ekspresi  

3.4 
     Mengamati 

berbagai bahan, 
alat, serta 
fungsinya dalam 
membuat prakarya  

4.3 
     Menggambar 

dengan 
memanfaatkan 

beragam media 
kering  

 
4.16  
     Membuat karya 

rekayasa yang 

 

 Hasil karya ekspresi 

 Bahan, alat, fungsi 
dalam prakarya 

 Media kering 

 Karya air 
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digerakkan dengan 
air 
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Tema 3 : Peristiwa Alam 
Subtema 4 : Bencana Alam 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn 3.2  
    Mengenal tata tertib dan 

aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-

hari di rumah dan 
sekolah  

4.1 
    Mengamati dan 

menceritakan perilaku di 
sekitar rumah dan 
sekolah dan 
mengaitkannya dengan 
pengenalannya terhadap 
salah satu simbol sila 
Pancasila 

 

 Tata 
tertib dan 

aturan 
dalam 
kehidupa
n 

 Perilaku 
sesuai 
dengan 
nilai 
Pancasila 

 
Mengamati 

 Membaca teks tentang 
siaga bencana 

 Berdialog dengan guru 
tentang gempa bumi yang 
pernah terjadi di 
Indonesia 

 Membaca teks tentang 
banjir di Jakarta 
 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan 
tentang apa yang 
menyebabkan bencana 
 

Mengumpulkan Informasi 

 Melakukan percobaan 
untuk membuktikan 
peristiwa banjir, tanah 
longsor, angin putting 
beliung, dan gempa bumi. 

 Mengidentifikasi jenis-

jenis bencana yang 
mungkin terjadi (antara 
lain banjir, tanah longsor, 
gempa bumi, tsunami, 
dan kebakaran) 

 Membaca teks tentang 

 
Tes tertulis 

 Menilai ketercapaian 
kompetensi 
pengetahuan 
tentang makna dari 
bencana dan 
fenomenanya, 
berbagai jeis 
bencana dan 
penyebabnya, cara 
mengurangi resiko, 
cara meningkatkan 
kapasitas, dan 
kepedulian terhadap 
sesame saat ada 
bencana 

 Besaran maju dan 
mundur, urutn 
panjang pendek, 
rendah, dan urutn 
kelompok, data 
pokok kategorial dan 
piktograf 
 

Observasi 

 Melakukan gerak 
non lokomotorik, 
mengikuti pola 

 
28 JP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Buku teks 
siswa 

 Gambar 
berbagai 
jenis 
bencana 

 Jalur 
evakuasi di 
sekolah 

 Bahan-
bahan 
percobaan 
peristiwa 
bencana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahasa 
Indonesia 

3.1 
    Mengenal teks deskriptif 

tentang anggota tubuh 
dan pancaindra, wujud 
dan sifat benda, serta 
peristiwa siang dan 
malam dengan bantuan 
guru atau teman dalam 
bahasa Indonesia lisan 

dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman  

4.1 
    Mengamati dan 

 

 Anggota 
tubuh dan 
panca 
indera, 
wujud dan 
sifat 
benda, 
peristiwa 

siang dan 
malam 
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menirukan teks 
deskriptif tentang 
anggota tubuh dan 
pancaindra, wujud dan 
sifat benda, serta 
peristiwa siang dan 
malam secara mandiri 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan 
kosakata bahasa daerah 
untuk membantu 
penyajian 

peristiwa bencana (Banjir, 
tanah longsor, gempa 
bumi, puting beliung, 
tsunami, kebakaran) 

 Mendata kerugian akibat 
bencana 

 Mendata upaya untuk 

mengurangi resiko 
terkena dampak bencana, 
seperti mengurangi banjir 
dengan reboisasi, tidak 
membuang sampah 
sembarangan, tidak 
bermain-main saat banjir, 
dll. 

 Melakukan simulasi 
tindakan pengurangan 
resiko saat terjadi 
bencana, misalnya saat 
angin putting beliung 
berlindung di selokan, 
saat gempa bumi lari ke 
lapangan terbuka, dll 

 Menyanyikan lagu siap 
siaga bencana 

 Membuat jalur evakuasi 
di sekolah secara 

sederhana 

 Melakukan simulasi 
pengurangan resiko saat 
terjadi bencana, misalnya 
saat gempa bumi: 

irama, dan peragaan 
pengurangan resiko 
bencana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematika 3.4 
    Menunjukkan 

pemahaman tentang 
besaran dengan 
menghitung maju sampai 
100 dan mundur dari 20  

3.12 
    Menentukan urutan 

berdasarkan panjang 
pendeknya benda, tinggi 
rendahnya tinggi badan, 
dan urutan kelompok 
berdasarkan jumlah 
anggotanya  

4.3 
    Mengemukakan kembali 

dengan kalimat sendiri 
dan memecahkan 
masalah yang berkaitan 
dengan penjumlahan 

 Besaran 
dengan 
menghitu
ng maju 
dan 
mundur 
 

 Urutan 
panjang 
dan 
pendek, 
tinggi dan 
rendah, 
urutan 

kelompok 
 

 Data 
pokok 
kategorika
l 
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dan pengurangan terkait 
dengan aktivitas sehari-
hari di rumah, sekolah, 
atau tempat bermain, 
serta memeriksa 
kebenarannya  

4.9 
    Mengumpulkan dan 

mengelola data pokok 
kategorikal dan 
menyajikannya dalam 
grafik konkret dan 
piktograf tanpa 
menggunakan urutan 
label pada sumbu  

4.10 
    Membaca dan 

mendeskripsikan data 
pokok yang ditampilkan 
pada grafik konkret dan 
piktograf 

 Grafik 
konkret 
dan 
piktograf 

menutup kepala dengan 
tas, map, atau papan; 
berlindung di kolong 
meja, lari menuju ke 
lapangan terbuka, 
menuju jalur evakuasi 

 Diskusi tentang apa yang 
dapat dilakukan untuk 
menolong sesame jika ada 
daerah yang terkena 
bencana 
 

Menalar/Mengasosiasi 

 Menyimpulkan arti dari 
bencana dan 
fenomenanya 

 Menyimpulkan berbagai 
jeis bencana dan 
penyebabnya, cara 
mengurangi resiko, cara 
meningkatkan kapasitas, 
dan kepedulian terhadap 
sesame saat ada bencana 
 

Mengomunikasikan 

 Mengomunikasikan 
secara lisan dan tulisan 
tentang arti dari bencana 
dan fenomenanya, 
berbagai jeis bencana dan 
penyebabnya, cara 
mengurangi resiko, cara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penjasorkes 3.2 
    Mengetahui konsep gerak 

dasar nonlokomotor 
sesuai dengan dimensi 
anggota tubuh yang 
digunakan, arah, ruang 

gerak, hubungan, dan 
usaha, dalam berbagai 
bentuk permainan 
sederhana dan atau 
permainan tradisional  

 

 

 Gerak 
dasar 
nonlokomo
tor 
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4.2 
    Mempraktikkan pola 

gerak dasar non-
lokomotor sesuai dengan 
dimensi anggota tubuh 
yang digunakan, arah, 
ruang gerak, hubungan, 
dan usaha, dalam 
berbagai bentuk 
permainan sederhana 
dan atau tradisional 

meningkatkan kapasitas, 
dan kepedulian terhadap 
sesame saat ada bencana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seni budaya 
dan 
keterampilan 

3.2 
    Mengenal pola irama lagu 

bervariasi menggunakan 
alat musik ritmis  

3.4 
    Mengamati berbagai 

bahan, alat, serta 
fungsinya dalam 
membuat prakarya  

4.8 
    Memainkan pola irama 

lagu bertanda birama 
dua dan tiga dengan alat 
musik ritmis  

4.14  
    Membuat karya 

kerajinan dari bahan 
alam hasil limbah di 
lingkungan rumah 
melalui kegiatan melipat, 
menggunting dan 
menempel 

 

 Pola irama 
lagu 

 Bahan, 
alat, 
fungsi 
karya 
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