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Tema 9   : Menjelajah Angkasa Luar   
Subtema 1 : Keteraturan yang Menakjubkan 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.2 Memahami hak, 
kewajiban dan tanggung 
jawab sebagai warga 
dalam kehidupan sehari-
hari di rumah, sekolah, 
dan masyarakat 
sekitar 
4.2 Melaksanakan 
kewajiban menegakkan 
aturan dan menjaga 
ketertiban di lingkungan 
rumah, sekolah dan 
masyarakat 

Hak, 
kewajiban, 
dan tanggung 
jawab 
 

Mengamati 

 Mencermati bacaan dan 
mengamati gambar galaksi 

dan sistem tata surya 

 Menyimak penjelasan 
guru dan mengamati 
gambar koordinat 
Kartesius 

 Mencermati gambar/objek 
nyata berkaitan dengan 
karya kreatif 

 Mencermati peragaan 
permainan bola 4 kotak 

 Mencermati hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab 

 
Menanya 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/ 
gambar, dan atau 
peragaan berkaitan 
dengan tata surya  

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

Sikap 

 Observasi 
kesungguhan 

dalam 
membuat karya 
kreatif 

 Penilaian diri 
tentang hak 
kewajiban, dan 
tanggung jawab 

 
Pengetahuan 
Tes uraian 

berkaitan 
dengan: 

 galaksi dan 
tata surya,  

 sistem 
koordinat,  

 karya kreatif,  

 permainan 
bola 4 kotak,  

 eksplanasi 
ilmiah,  

 ruang dan 
waktu, 

  hak, 
kewajiban, dan 
tanggung 

 
32JP 

 Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 
1 dan 3 

 Media gambar 
tentang 
angkasa luar 

 Teks bacaan 

 Bola basket 

 Perlengkapan 
untuk eksperi-
men  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.2 Menguraikan isi teks 
penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah tentang penyebab 
perubahan dan sifat 
benda, hantaran panas, 
energi listrik dan 
perubahannya, serta tata 
surya dengan bantuan 
guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis dengan memilih 

dan memilah kosakata 
baku 
4.2 Menyajikan teks 
Penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah tentang penyebab 
perubahan dan sifat 

Teks 
eksplanasi 
ilmiah 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

benda, hantaran panas, 
energi listrik dan 
perubahannya, serta tata 
surya secara mandiri 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah 
kosakata baku 

dan atau peragaan 
berkaitan dengan sistem 
koordinat Kartesius 

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

dan atau peragaan 
berkaitan dengan karya 
kreatif  

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan 
permainan bola 4 kotak 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan teks 
eksplanasi ilmiah 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, dan atau 
fakta/ gambar berkaitan 
dengan ruang dan waktu 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 

jawab  
 
Keterampilan 
Test kinerja 

dalam 
permainan bola 
4 kotak 

Portofolio: 
menyusun teks 
eksplanasi 
ilmiah 

Tes produk: 
membuat karya 
kreatif berupa 
kompor tenaga 
surya 

 
 
 

Matematika 3.4 Menentukan prosedur 
pemecahan masalah 
dengan menganalisis 
hubungan antar simbol, 
informasi yang relevan, 
dan mengamati pola 
4.8 Menggambar plotting 
titik-titik di kuadran 
pertama 

Koordinat 
Kartesius 
 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.2 Mendeskripsikan 
sistem tata surya, 
matahari sebagai pusat 
tata surya, 
serta posisi dan 
karakteristik anggota tata 
surya 
4.2 Melaksanakan 
percobaan tentang 
hantaran dan perubahan 

benda akibat pengaruh 
suhu, serta 
mengidentifikasi 
variabel bebas dan 
variabel terikat dalam 
percobaan tersebut 

Sistem tata 
surya 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, dan atau 
fakta/ gambar berkaitan 
dengan hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab.  

 
Mengumpulkan informasi/ 
mencoba 

 Menggali informasi yang 
berkaitan dengan galaksi 
dan sistem tata surya 
melalui bacaan 

 Menggali informasi yang 
berkaitan dengan 
koordinat Kartesius 

 Menggambar koordinat 
Kartesius dan meletakkan 
titik-titik pada kuadran 
pertama 

 Menggali informasi yang 
berkaitan dengan teks 
eksplanasi ilmiah 

 Menggali informasi yang 
berkaitan dengan ruang 
dan waktu antara Bumi 
dan angkasa luar 

 Menggali informasi yang 

berkaitan dengan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab 

 
Menalar/ mengasosiasi 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

3.1 Mengemukakan 
keragaman aspek 
keruangan dan 
konektivitas antar ruang, 
waktu, perubahan dan 
keberlanjutan kehidupan 

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

Ruang dan 
waktu antara 
Bumi dan 
angkasa luar 
 

Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.4 Menyajikan berbagai 

karya kreatif dalam 
kegiatan pameran dan 
pertunjukkan 
4.17 Memamerkan dan 
mempertunjukkan karya 
seni. 

Karya kreatif 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.1 Memahami konsep 
variasi dan kombinasi 
pola gerak 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 baik dalam 
berbagai permainan dan 
atau olahraga tradisional 
bola besar. 

Permainan 
bola 4 kotak 

 Membuat teks eksplanasi 
ilmiah 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang galaksi dan sistem 
tata surya 

 Menganalisis dan 

membuat kesimpulan 
tentang koordinat 
Kartesius 

 Membuat percobaan 
membuat kompor tenaga 
surya 

 Membuat karya kreatif 
berupa peta angkasa luar 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang karya kreatif 

 Memeragakan permainan 
bola 4 kotak 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang permainan bola 4 
kotak 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang teks eksplanasi 
ilmiah 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang ruang dan waktu 
antara Bumi dan angkasa 
luar 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab 

 
Mengomunikasikan 

 Menjelaskan/ 

mempresentasikan 
tentang sistem tata surya 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang koordinat 
Kartesius 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang karya kreatif 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang permainan bola 4 
kotak 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang teks eksplanasi 
ilmiah 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 

tentang ruang dan waktu 
antara bumi dan angkasa 
luar 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab 
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Tema 9 : Menjelajah Angkasa Luar 
Subtema 2 : Benda Angkasa Luar dan Rahasianya 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.2 Memahami hak, 
kewajiban  dan tanggung-
jawab sebagai warga 
dalam kehidupan sehari-
hari di rumah, sekolah, 
dan masyarakat sekitar 
4.2 Melaksanakan 
kewajiban menegakkan 
aturan dan menjaga 
ketertiban di lingkungan 
rumah, sekolah dan 
masyarakat 

Hak dan 
kewajiban 
sebagai warga 
di planet bumi 
 

Mengamati 

 Mencermati gambar 
teleskop 

 Mengamati benda-benda 
di langit 

 Mencermati gambar satelit 
alami dan satelit buatan  

 Mencermati hak dan 
kewajiban sebagai warga 
planet bumi 

 Mencermati peragaan 
permainan bola lingkaran 

 
Menanya 

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

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 

penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan benda-
benda angkasa luar 
(bintang, matahari, planet, 
asteroid, meteorit, dan 

Sikap 

 Observasi sikap 
berkaitan 

dengan hak 
dan kewajiban 
sebagai warga 
planet bumi 

 Penilaian 
antarsiswa 
tentang karya 
kreatif yang 
dihasilkan 

 
Pengetahuan 
Tes uraian 
berkaitan dengan:  

 teleskop 

 benda-benda 
angkasa luar 
(bintang, 
matahari, 
planet, 
asteroid, 

meteorit, dan 
komet) 

 satelit alami 
dan satelit 
buatan  

 laporan 

 
32JP 

 Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 
2  

 Media gambar 
(teleskop dan 
benda-benda 
angkasa luar) 

 Video recorder 

 Bola basket 

  Perlengkapan 
untuk eksperi-
men  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.2 Menguraikan isi teks 
penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah tentang penyebab 
perubahan dan sifat 
benda, hantaran 
panas, energi listrik dan 
perubahannya, serta tata 
surya dengan bantuan 
guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis dengan memilih 
dan memilah kosakata 

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

Teks 
eksplanasi 
ilmiah 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

energi listrik dan 
perubahannya, serta tata 
surya secara mandiri 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah 
kosakata baku. 

komet) 

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

alami dan satelit buatan  

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan 
pemanasan global dan 
akibatnya 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan hak dan 
kewajiban sebagai warga 
di planet bumi 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan pola dan 
grafik pada koordinat 
Kartesius 

 Mengkritisi dan membuat 

percobaan  

 pemanasan 
global dan 
akibatnya 

 hak dan 
kewajiban 
sebagai warga 

planet bumi 

 pola dan grafik 
koordinat 
Kartesius 

 
Keterampilan 
Tes kinerja 

 permainan 
bola lingkaran 

 drama 

 karya kreatif 
membuat 
teleskop 
 

 
 

Matematika 3.4 Menentukan prosedur 
pemecahan masalah 
dengan menganalisis 
hubungan antar simbol, 
informasi yang relevan, 
dan mengamati pola 
4.8 Menggambar plotting 
titik-titik di kuadran 
pertama 

Pola dan grafik 
pada 
koordinat 
Kartesius 
 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.2 Mendeskripsikan 
sistem tata surya, 
matahari sebagai 
pusat tata surya, serta 
posisi dan karakteristik 
anggota tata surya 
4.2 Melaksanakan 
percobaan tentang 
hantaran dan perubahan 
benda akibat pengaruh 
suhu, serta 

mengidentifikasi variabel 
bebas dan variabel terikat 
dalam percobaan  
tersebut 

 Teleskop 

 Benda-
benda 
angkasa 
luar 
(bintang, 
matahari, 
planet, 
asteroid,  
meteorit, 
dan komet) 

 Satelit 
alami dan 
satelit 
buatan  

 Pemanasan 
global dan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

akibatnya 
 

pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan 
permainan bola lingkaran 

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

 
Mengumpulkan informasi/ 
mencoba  

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang teleskop 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang benda-benda 
angkasa luar (bintang, 
matahari, planet, asteroid, 
meteorit, dan komet) 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang satelit alami dan 
satelit buatan  

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang pemanasan global 
dan akibatnya 

Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 

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

Keragaman 
aspek 
keruangan 
dan 
konektivitas 
antar 
ruang, 
waktu, 
perubahan 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.4 Menyajikan berbagai 
karya kreatif dalam 
kegiatan pameran dan 
pertunjukkan 
4.17 Memamerkan dan 
mempertunjukan karya 

Drama 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

seni.  Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang hak dan 
kewajiban sebagai warga 
di planet bumi 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 

tentang pola dan grafik 
pada koordinat Kartesius 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang permainan bola 
lingkaran 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang drama 

 
Mengomunikasikan 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang teleskop 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang benda-benda 
angkasa luar (bintang, 
matahari, planet, asteroid, 
meteorit, dan komet) 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang satelit alami dan 
satelit buatan  

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.1 Memahami konsep 
variasi dan kombinasi 
pola gerak 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 baik dalam 
berbagai permainan dan 
atau olahraga tradisional 
bola besar. 

Permainan 
bola lingkaran 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

tentang pemanasan global 
dan akibatnya 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang hak dan 
kewajiban sebagai warga 
di planet bumi 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang pola dan grafik 
pada koordinat Kartesius 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang permainan bola 
lingkaran 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang drama 
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Tema 9   : Menjelajah Angkasa Luar 
Subtema 3 : Tokoh Penjelajah Angkasa Luar  
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

PPKn 3.2 Memahami hak, 
kewajiban dan 
tanggungjawab 
sebagai warga dalam 
kehidupan sehari-hari 
di rumah, sekolah, dan 
masyarakat  sekitar 
4.2 Melaksanakan 
kewajiban menegakkan 
aturan dan menjaga 
ketertiban di lingkungan 
rumah, sekolah dan 
masyarakat 

Hak, 
kewajiban, 
dan tanggung 
jawab warga 
negara   

Mengamati 

 Mencermati bacaan dan 
gambar berkaitan dengan 

penemuan teknologi dan 
dampaknya 

 Mencermati teks ekplanasi 
ilmiah 

 Mencermati penjelasan 
dan gambar pola 
pasangan titik berturutan 
pada koordinat Kartesius 

 Mencermati penjelasan 
dan peragaan permainan 
bola basket 

 Mengamati dampak 
perubahan suhu pada 
percobaan membuat 
garam 

 Mengamati gambar planet-
planet 

 
Menanya 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan dampak 
perubahan suhu pada 

Sikap 

 Observasi sikap 
sportivitas 

dalam 
permainan bola 
basket 

 Observasi sikap 
percaya diri 
dan 
menghargai 
ketika 
berdiskusi 

 
Pengetahuan 
Tes uraian 

berkaitan 
dengan: 

 penemuan 
teknologi dan 
dampaknya 

 karakteristik 
planet 

 pola pasangan 

titik 
berturutan 
pada koordinat 
Kartesius 

 laporan 
percobaan 

 
32JP 

 Buku Tematik 
Kelas VI  Tema 
3 

 Bacaan teks 
eksplanasi 
ilmiah 

 Media gambar 
tentang 
angkasa luar 

 Bola basket 

  Perlengkapan 
untuk eksperi-
men  

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet dll 

 

Bahasa 
Indonesia 

3.2 Menguraikan isi teks 
penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah tentang penyebab 
perubahan dan sifat 
benda, hantaran panas, 
energi listrik dan 
perubahannya, serta tata 
surya dengan bantuan 
guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis dengan memilih 

dan memilah kosakata 
baku 
4.2 Menyajikan teks 
Penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah tentang penyebab 
perubahan dan sifat 

Teks ekplanasi 
ilmiah 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

benda, hantaran panas, 
energi listrik dan 
perubahannya, serta tata 
surya secara mandiri 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah 
kosakata baku. 

percobaan membuat 
garam 

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

berkaitan dengan 
karakteristik planet 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan 
penemuan teknologi dan 
dampaknya 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan teks 
ekplanasi ilmiah 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan pola 
pasangan titik berturutan 
pada koordinat Kartesius 

 
 
Keterampilan  
Portofolio:  

 penugasan 
membuat teks 
ekplanasi 

ilmiah 

 penilaian diri 
tentang 
membuat 
poster 

 penugasan 
menjelaskan 
hak, 
kewajiban, dan 
tanggung 
jawab 

 planet impian 
 

 
Tes kinerja:  

 permainan 
bola basket  

 poster 

 karya 

kreatif 
berupa 
miniatur 
planet dan 
lini masa 
penjelajaha

Matematika 3.4 Menentukan prosedur 
pemecahan masalah 
dengan menganalisis 
hubungan antar simbol, 
informasi yang relevan, 
dan mengamati pola 
4.8 Menggambar plotting 
titik-titik di kuadran 
pertama 

Pola pasangan 
titik 
berturutan 
pada 
koordinat 
Kartesius 
 

Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

3.2 Mendeskripsikan 
sistem tata surya, 
matahari sebagai pusat 
tata surya, serta posisi 
dan karakteristik anggota 
tata surya 
4.2 Melaksanakan 
percobaan tentang 
hantaran dan perubahan 
benda akibat pengaruh 

suhu, serta 
mengidentifikasi variabel 
bebas dan variabel terikat 
dalam percobaan tersebut 

 Karakteristi
k planet 

 Dampak 
perubahan 
suhu pada 
percobaan 
membuat 
garam 

Ilmu 
Pengetahuan 

3.1 Mengemukakan 
keragaman aspek 

Penemuan 
teknologi dan 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Sosial keruangan dan 
konektivitas antar ruang, 
waktu, perubahan dan 
keberlanjutan kehidupan 
manusia dalam aspek 
sosial, ekonomi, 
pendidikan, dan budaya 
dalam masyarakat 
Indonesia 
4.1 Menyajikan hasil 
pengamatan terhadap 
keragaman aspek 
keruangan dan 
konektivitas antar ruang, 
waktu, perubahan dan 
keberlanjutan kehidupan 
manusia dalam aspek 
sosial, ekonomi, 
pendidikan, dan budaya 
dalam masyarakat 
Indonesia 
 

dampaknya 
 

 Mengkritisi dan membuat 
pertanyaan berkaitan 
dengan isi bacaan/teks, 
penjelasan, fakta/gambar, 
dan atau peragaan 
berkaitan dengan 
permainan bola basket 

 
Mengumpulkan informasi/ 
mencoba 

 Mengumpulkan informasi 
yang berkaitan dengan 
penemuan teknologi dan 
dampaknya 

 Mengumpulkan informasi 
yang berkaitan dengan 
teks ekplanasi ilmiah 

 Mengumpulkan informasi 
yang berkaitan dengan 
pola pasangan titik 
berturutan pada koordinat 
Kartesius 

 Mengumpulkan informasi 
yang berkaitan dengan 
permainan bola basket 

 Mengumpulkan informasi 
yang berkaitan dengan 

dampak perubahan suhu 
pada percobaan membuat 
garam 

 Mengumpulkan informasi 
yang berkaitan dengan 
karakteristik planet 

n angkasa 
luar 
 

 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.4 Menyajikan berbagai 
karya kreatif dalam 
kegiatan pameran dan 
pertunjukkan. 
3.17 Memamerkan dan 

mempertunjukan karya 
seni. 

Karya kreatif 
berupa 
miniatur 
planet dan lini 
masa 

penjelajahan 
angkasa luar 
 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 

3.1 Memahami konsep 
variasi dan kombinasi 
pola gerak dasar 

Permainan 
bola basket 
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Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Kesehatan 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 baik dalam 
berbagai permainan dan 
atau olahraga tradisional 
bola besar. 

 
Menalar/ mengasosiasi  

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang penemuan 
teknologi dan dampaknya 

 Menganalisis dan 

membuat kesimpulan 
tentang teks ekplanasi 
ilmiah 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang pola pasangan 
titik berturutan pada 
koordinat Kartesius 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang permainan bola 
basket 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 
tentang dampak 
perubahan suhu pada 
percobaan membuat 
garam 

 Menganalisis dan 
membuat kesimpulan 

tentang karakteristik 
planet 

 
Mengomunikasikan 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
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tentang penemuan 
teknologi dan dampaknya 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang teks ekplanasi 
ilmiah 

 Menjelaskan/ 

mempresentasikan 
tentang pola pasangan 
titik berturutan pada 
koordinat Kartesius 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang permainan bola 
basket 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 
tentang dampak 
perubahan suhu pada 
percobaan membuat 
garam 

 Menjelaskan/ 
mempresentasikan 

tentang karakteristik 
planet 

 
 

 
 
 

 
 



- 2235 - 
 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  

 
TTD.  

 

MOHAMMAD NUH 

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
 

TTD.  
 

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001  


