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Pedoman guru ini disusun agar guru mendapatkan mendapat gambaran yang jelas dan

rinci dalam melaksanakan setiap pembelajaran. Pedoman guru ini berisi:

1. jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang

melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata

pelajaran,

2. kegiatan pembelajaran tematik  untuk menggambarkan kegiatan

pembelajaranyang menyatu.

3. pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap positif,

penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi,

kemampuan menyelesaikan masalah, kreaktvitas dan pribadi reflektif,

4. kegiatan belajar yang disajikan untuk mengasah dan menganalisa kecerdasan
setiap siswa dari 8 kecerdasan yang ada. Delapan kecerdasan itu meliputi
kecerdasan linguistik (linguistic intelligence), kecerdasan logis-matematis (logical-9
mathematical intelligences), kecerdasan musikal (musical intelligence), kecerdasan
spasial (spatial intelligence), kecerdasan kinestetik-tubuh (bodily-kinesthetic
intelligence), kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence), kecerdasan
intrapersonal (intrapersonal intelligence), dan kecerdasan naturalis (naturalist
intelligence).

5. berbagai teknik penilaian peserta didik,

6. informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan,

7. petunjuk penggunaan modul siswa

PEDOMAN GURU
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1. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar.

2. Membimbing siswa melalui latihan dan tugas  di modul yang dijelaskan dalam kegiatan belajar.

3. Membantu siswa dalam memahami konsep dan mengkonfirmasi jawaban siswa.

4. Membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk

belajar.

5.   Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.

6.   Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan

7.   Mengamati proses pembelajaran di kelas serta menilainya

8.   Membantu siswa menghitung tingkat penguasaan pada materi dengan melakukan penilaian

evaluasi.

9.   Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif yang tersedia di lingkungan sekolah.

10. Tema modul ini yaitu lingkunganku. Dalam 1 tema terdiri atas 3 subtema. Masing-masing

subtema diuraikan menjadi 3 pembelajaran. Setiap pembelajaran diharapkan selesai dalam 1

hari.

11. Tiga subtema yang ada direncanakan selesai dalam jangka waktu 2 minggu..

12. Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun demikian, alokasi

waktu menurut mata pelajaran hanyalah petunjuk umum. Guru diharapkan menentukan sendiri

alokasi waktu berdasarkan situasi dan kondisi di sekolah dan pendekatan tematik-terpadu.

13. Buku peserta didik dilengkapi dengan bahan-bahan latihan yang sejalan dengan pencapaian

kompetensi.

14. Hasil karya peserta didik dan bukti penilaiannya dapat dimasukkan ke dalam portofolio peserta

didik.

15. Sebagai upaya perbaikan diri, buatlah catatan refleksi setelah satu subtema selesai. Misalnya

faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran berlangsung dengan baik, kendala-kendala yang

dihadapi, dan ide-ide kreatif untuk pengembangan lebih lanjut.

Peranan Guru dalam Penggunaan Modul
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Domain SD/MI
SIKAP Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap

orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya
diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan
rumah, sekolah, dan tempat bermain.

PENGETAHUAN Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di
lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.

KETERAMPILAN Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang
produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan
konkret sesuai dengan
yang ditugaskan kepadanya.

KOMPETENSI INTI KELAS V SD

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dan mencoba menanya berdasarkan

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dan kritis dalam

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Inti Kelas V
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PEMETAAN MULTIPLE INTELEGENSI

MULTIPLE
INTELEGENSI

Intrapersonal

Interpesonal

Kinestetik

Naturalis spasial

Logis-
matematik

,Linguistik

Musikal

Mengerjakan tes secara
mandiri
Menceritakan apa yang telah
dipelajari tentang lingkungan
(lingkungan rumah, sekolah,
masyarakat)

Mengerjakan tugas  secara
kelompok contohnya tentang

mengidentifikasi tumbuhan dan
fungsinya di sekitar lingkungan

rumah

Melakukan gerakan
dengan anggota gerak

conthnya seperti
menirukan gerakan

senam pagi di rumah

Melakukan kegiatan nature work
dan melakukan kegiatan

pengamatan langsung tentang
tanaman yang ada di sekitar

sekolah dan menuliskan fungsinya.

Melihat kemudian
menggambarkan salah satu

tumbuhan yang ada di
rumahnya

Melihat kemudian
menggambarkan tokoh dalam

komik yang disukainya

Menyanyikan lagu yang
bertema lingkungan

seperti kebunku.

Mencari nilai mean, modus,
median dari sekumpulan data
Mencari tiitk koordinat pada
sebuah denah.

Membaca komik
bertema

lingkungan
Menuliskan teks
pendek tentang
tumbuhan yang

ditanam di rumah.
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SUB TEMA 1 LINGKUNGAN RUMAHKU
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komik
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PEMETAAN KOMPETENSI  DASAR KI 1 dan 2

Sub Tema 1 Lingkungan Rumah

Lingkungan
Rumah

1.1 Meresapi makna
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa berupa bahasa
Indonesia yang diakui
sebagai sarana yang lebih
unggul, daripada bahasa
lain untuk memperoleh
ilmu pengetahuan

2.2 Memiliki perilaku jujur
dan disiplin tentang proses
daur air rangkaian listrik,
sifat magnet, anggota tubuh
(manusia, hewan,
tumbuhan) dan fungsinya,
serta sistem pernapasan
melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia

1.1 Bertambah
keimanannya dengan
menyadari hubungan
keteraturan dan kompleksitas
alam dan jagad raya terhadap
kebesaran Tuhan yang
menciptakannya, serta
mewujudkannya dalam
pengamalan ajaran agama
yang dianutnya

2.1Menunjukkan perilaku
ilmiah (memiliki rasa ingin
tahu; obyektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati;
bertanggung jawab; terbuka;
dan peduli lingkungan) dalam
aktivitas sehari-hari sebagai
wujud implementasi sikap
dalam melakukan inkuiri
ilmiah dan berdiskusi

1.1 Menerima
karunia Tuhan YME yang
telah menciptakan waktu
dengan segala
perubahannya
1.3 Menghargai karunia
Tuhan YME yang telah
menciptakan manusia dan
lingkungannya

1.2 Menghargai kebersamaan
dalam keberagaman sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha
Esa dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa
2.1  Menunjukkan perilaku,
disiplin, tanggung jawab,
percaya diri, berani mengakui
kesalahan, meminta maaf dan
memberi maaf yang dijiwai
keteladanan pahlawan
kemerdekaan RI dalam
semangat perjuangan, cinta
tanah air, dan rela berkorban
sebagai perwujudan nilai dan
moral Pancasila
2.4 Menunjukkan perilaku
cinta tanah air Indonesia
dalam kehidupan di rumah,
sekolah, dan masyarakat

2.8  Menunjukkan perilaku
teliti dan cermat dalam
mengambil keputusan yang
berkaitan dengan pengeluaran
uang

Bahasa Indonesia

1.2  Tumbuhnya kesadaran
bahwa tubuh harus dipelihara
dan dibina, sebagai wujud
syukur kepada sang Pencipta
2.1 Menunjukkan disiplin,
kerjasama, toleransi, belajar
menerima kekalahan dan
kemenangan, sportif dan
tanggungjawab, menghargai
perbedaan

1.1 Menerima kekayaan dan
keragaman karya seni
daerah sebagai anugerah
Tuhan

1.2 2.4 Menunjukkan
kemampuan bekerjasama
dan berinteraksi dengan
menggunakan bahasa
daerah di rumah dan
sekolah

IPA

Matematika

IPS

SBDP

PJOK

PPKn
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PEMETAAN KOMPETENSI  DASAR KI 3 dan 4

Sub Tema 1 Lingkungan Rumah

LINGKUNGAN
RUMAH

3.1  Memahami nilai simbol-simbol
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di
rumah dan di sekolah dan masyarakat
3.2   Memahami hak kewajiban dan
tanggungjawab sebagai warga dalam
kehidupan sehari-hari di rumah, dan
sekolah
3.4 Memahami nilai-nilai persatuan dan
kesatuan di rumah, sekolah dan masyarakat
4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku
di sekitar rumah, sekolah dan masyarakat
yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai
kelima sila Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari
4.2 Melaksanakan kewajiban dan
menegakkan aturan di lingkungan rumah,
dan sekolah

4.3   Membantu masyarakat dalam
melaksanakan suatu kegiatan di
lingkungan rumah, sekolah, dan
masyarakat tanpa membedakan agama,

PPKn

3.1 Memahami pengaruh aktivitas fisik
yang berbeda terhadap tubuh
4.1 Mempraktik kanvariasi dan
kombinasi gerak dasar atletik lompat,
dan lempar melalui permainan/ olahraga
yang dimodifikasidan atau tradisional
4.4 Mempraktikkan aktivitas daya tahan
aerobik dan anaerobik untuk
pengembangan kebugaran jasmani

PJOK

3.2 Mengenal bagian tumbuhan
serta mendeskripsikan fungsinya

3.5 Mengenal rangkaian listrik
sederhana dan sifat magnet serta
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari
3.7 Mengenal jenis hewan dari
makanannya dan
mendeskripsikan rantai makanan
pada ekosistem di lingkungan
sekitar
4.3 Merancang dan membuat
rangkaian seri dan parallel
menggunakan sumber arus searah
4.4 Membuat kompas sederhana
untuk mendeteksi medan magnet
bumi
4.5 Membuat electromagnet
sederhana dan menggunakannya
untuk mendeteksi benda-benda
yang ditarik oleh magnet
4.6 Menyajikan hasil pengamatan
untuk membentuk rantai makanan
dan jejaring makanan dari
makhluk hidup di lingkungan
sekitar yang terdiri dari karnivora,
herbivora, dan omnivore

IPA

3.1   Menggali informasi dari teks laporan
buku tentang makanan dan rantai makanan,
kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem,
serta alam dan pengaruh kegiatan manusia
dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku

3.2   Menguraikan isi teks penjelasan tentang
proses daur air, rangkaian listrik, sifat magnet,
anggota tubuh (manusia, hewan, tumbuhan)
dan fungsinya, serta sistem pernapasan dengan
bantuan guru dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku
3.3   Menguraikan isi teks paparan iklan
tentang ekspor impor sebagai kegiatan
ekonomi antarbangsa dengan bantuan guru dan
teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah kosakata baku
4.1   Mengamati, mengolah, dan menyajikan
teks laporan buku tentang makanan dan rantai
makanan, kesehatan manusia, keseimbangan
ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan
manusia secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku

4.2 Menyampaikan teks penjelasan tentang
proses daur air, rangkaian listrik, sifat magnet,
anggota tubuh (manusia, hewan, tumbuhan)
dan fungsinya, serta sistem pernapasan secara
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah kosakata baku
4.3   Menyajikan teks paparan iklan tentang
ekspor impor sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku

BAHASA INDONESIA

3.4     Mengenal dan
menggambar denah letak benda
dan sistem koordinat

3.5   Menentukan hubungan
antar satuan kuantitas dalam
kehidupan sehari-hari (rim,
lusin, kodi)
3.6    Memahami arti rata-rata,
median dan modus dari
sekumpulan data
4.6  Membuat kuesioner/lembar
isian sederhana untuk
mendapatkan informasi tertentu
4.7    Menyatakan kesimpulan
berdasarkan data tabel atau
grafik
4.8 Menggambar denah
sederhana menggunakan skala,
mempertimbangkan jarak dan
waktu dengan berbagai
kemungkinan lintasan, serta
menentukan letak objek
berdasarkan arah mata angin

MATEMATIKA

3.3 Memahami manusia
dalam hubungannya dengan
kondisi geografis di wilayah
Indonesia
4.3 Menyajikan pemahaman
tentang manusia dalam
hubungannya dengan
kondisi geografis di wilayah
Indonesia

IPS



4

PEMETAAN KOMPETENSI DASAR KI 3 DAN 4

PEMBELAJARAN 1 AKU DAN KELUARGAKU

AKU DAN
KEUARGAKU

3.5   Menentukan
hubungan antar satuan
kuantitas dalam kehidupan
sehari-hari (rim, lusin,
kodi)
3.6    Memahami arti rata-
rata, median dan modus
dari sekumpulan data
4.6  Membuat
kuesioner/lembar isian
sederhana untuk
mendapatkan informasi
tertentu
4.7    Menyatakan
kesimpulan berdasarkan
data tabel atau grafik

MATEMATIKA
3.1  Memahami nilai simbol-simbol
Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari di rumah dan di sekolah dan
masyarakat
3.2   Memahami hak kewajiban dan
tanggungjawab sebagai warga
dalam kehidupan sehari-hari di
rumah, dan sekolah
3.4 Memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan di rumah, sekolah dan
masyarakat
4.1 Mengamati dan menceritakan
perilaku di sekitar rumah, sekolah
dan masyarakat yang
mencerminkan pengamalan nilai-
nilai kelima sila Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari
4.2 Melaksanakan kewajiban dan
menegakkan aturan di lingkungan
rumah, dan sekolah
4.4 Menerapkan nilai-nilai
persatuan dan kesatuan di rumah,
sekolah dan masyarakat

PPKn

3.1 Memahami pengaruh
aktivitas fisik yang berbeda
terhadap tubuh
4.1 Mempraktik kanvariasi dan
kombinasi gerak dasar atletik
lompat, dan lempar melalui
permainan/ olahraga yang
dimodifikasidan atau tradisional
4.4 Mempraktikkan aktivitas
daya tahan aerobik dan
anaerobik untuk pengembangan
kebugaran jasmani

PJOK
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PEMETAAN KOMPETENSI DASAR KI 3 DAN 4

PEMBELAJARAN 2 BENDA DI LINGKUNGAN TEMPAT TINGGALKU

BENDA DI
LINGKUNGAN

TEMPAT
TINGGALKU

3.5 Mengenal rangkaian
listrik sederhana dan sifat
magnet serta penerapannya
dalam kehidupan sehari -
hari
4.3 Merancang dan
membuat rangkaian seri
dan parallel menggunakan
sumber arus searah
4.4 Membuat kompas
sederhana untuk
mendeteksi medan magnet
bumi
4.5 Membuat
electromagnet sederhana
dan menggunakannya
untuk mendeteksi benda-
benda yang ditarik oleh
magnet

IPA

3.2   Menguraikan isi teks
penjelasan tentang proses daur
air, rangkaian listrik, sifat
magnet, anggota tubuh (manusia,
hewan, tumbuhan) dan fungsinya,
serta sistem pernapasan dengan
bantuan guru dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah
kosakata baku
3.3   Menguraikan isi teks
paparan iklan tentang ekspor
impor sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa dengan bantuan guru
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata
baku
4.2   Menyampaikan teks
penjelasan tentang proses daur
air, rangkaian listrik, sifat
magnet, anggota tubuh (manusia,
hewan, tumbuhan) dan fungsinya,
serta sistem pernapasan secara
mandiri dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis dengan memilih
dan memilah kosakata baku
4.3 Menyajikan teks paparan
iklan tentang ekspor impor
sebagai kegiatan ekonomi
antarbangsa secara mandiri dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah
kosakata baku

BAHASA INDONESIA

3.1 Mengenal prinsip seni
dalam menggambar komik,
dekoratif dan membentuk
topeng Nusantara

4.1   Menggambar ilustrasi
dengan menerapkan
proporsi dan komposisi
berdasarkan hasil
pengamatan

SBDP
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PEMETAAN KOMPETENSI DASAR KI 3 DAN 4

PEBELAJARAN 3 LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT TINGGALKU

LINGKUNGAN
DI SEKITAR

TEMPAT
TINGGALKU

3.2 Mengenal bagian tumbuhan
serta mendeskripsikan fungsinya
4.6 Menyajikan hasil
pengamatan untuk membentuk
rantai makanan dan jejaring
makanan dari makhluk hidup di
lingkungan sekitar yang terdiri
dari karnivora, herbivora, dan
omnivore

IPA

3.3 Memahami
manusia dalam
hubungannya dengan
kondisi geografis di
wilayah Indonesia
4.3 Menyajikan
pemahaman tentang
manusia dalam
hubungannya dengan
kondisi geografis di
wilayah Indonesia

IPS

PPKn
3.3 Memahami keanekaragaman sosial,
budaya dan ekonomi dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan
rumah
4.1 Mengamati dan menceritakan
perilaku di sekitar rumah, sekolah dan
masyarakat yang mencerminkan
pengamalan nilai-nilai kelima sila
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

4.3   Membantu masyarakat dalam
melaksanakan suatu kegiatan di
lingkungan rumah, sekolah, dan
masyarakat tanpa membedakan
agama, suku bangsa, dan sosial
ekonomi

PPKn

3.1   Menggali informasi dari teks
laporan buku tentang makanan dan
rantai makanan, kesehatan manusia,
keseimbangan ekosistem, serta alam
dan pengaruh kegiatan manusia
dengan bantuan guru dan teman
dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis dengan memilih dan memilah
kosakata baku
4.1   Mengamati, mengolah, dan
menyajikan teks laporan buku
tentang makanan dan rantai
makanan, kesehatan manusia,
keseimbangan ekosistem, serta alam
dan pengaruh kegiatan manusia
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku

Bahasa Indnesia
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Pembelajaran 1
AKU DAN KELUARGAKU

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:

3.5.1 Mengenal satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-hari (rim, lusin, kodi)

3.6.1 Menjelaskan pengertian rata-rata

3.6.2 Memberikan contoh penerapan rata-rata dari sekumpulan data

3.6.3 Menjelaskan pengertian median

3.6.4 Memberikan contoh penerapan median dari sekumpulan data

3.6.5 Menjelaskan pengertian modus

3.6.6 Memberikan contoh modus dari sekumpulan data

4.6.1 Membuat kuesioner/lembar isian sederhana untuk mendapatkan informasi tertentu

4.7.1 Menyatakan kesimpulan berdasarkan data tabel

3.1.1 Menyebutkan simbol-simbol Pancasila

3.1.2 Menjelaskan makna simbol-simbol Pancasila

3.1.3 Memahami nilai simbol-simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah

3.2.1 Memahami hak sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah

3.2.3 Memahami kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah

3.4.1 Menyebutkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah

4.1.1  Mengamati perilaku di sekitar rumah yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai kelima sila

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

4.2.1 Melaksanakan kewajiban dan menegakkan aturan di lingkungan rumah

4.4.1 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah

3.1 Mejelaskan pengaruh aktivitas fisik yang berbeda terhadap tubuh

4.1 Memperagakan kombinasi gerak dasar atletik lompat, dan lempar melalui permainan/ olahraga

yang dimodifikasidan atau tradisional

INDIKATOR



8

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar :
Gambar-gambar tentang keluarga, komik kegiatan di rumah

Kegiatan Belajar

Guru menjadi fasilitator dan membimbing siswauntuk mengetahui apa saja yang akan
dipelajari dalam sub tema 1 pembelajaran 1

Kegiatan Alternatif
Pada kegiatan awal selain melihat gambar tentang keluarga dan kegiatan dalam rumah
untuk membangun persatuan dan kestuan yang mencerminkan Pancasila , siswa dapat
dibimbing oleh guru menanyakan tentang keluarga dan peran keluarga saat di rumah atau
membaca buku dari perpustakaan.

Berikan motivasi agar siswa berani serta termotivasi dalam belajar

Siswa membaca peta konsep pada sub tema 1

lingkungan rumahku untuk mengetahui apa saja

yang akan dipelajari

Siswa memperhatikan gambar yang terdapat

pada bagian awal pembelajaran 1.

Siswa membaca kalimat pengantar untuk

mengetahui arahan, materi yang akan dipelajari

pada pembelajaran 1

Siswa membaca kotak harapan untuk

mengetahui apa saja Yang akan dipelajari dalam

pembelajaran 1
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Siswa membaca komik yang ada dalam modul

tentang aku dan keluargaku

Saat membaca komik, siswa kemudian diminta

untuk melakukan gerakan senam

pagi bersama 2 temannya

Setelah melakukan senam pagi,

siswa diminta menjawab pertanyaan

(yang ada dalam modul siswa), kemudian

dari hasil pengerjaannya siswa diminta untuk

mencentang bagian gerakan mana saja yang sudah dilakukan

Siswa mulai membaca bagian gali informasi kembali

 untuk mengetahui materi dalam pembelajaran 1.

Siswa membaca Komik tentang modus, mean

dan median

Siswa mengerjakan latihan setelah membaca komik

MENGGALI INFORMASI

Guru menjadi fasilitator dan membimbing siswa jika siswa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan tugas.

Kegiatan Alternatif

Pada kegiatan awal selain mengamati gambar, siswa dapat langsung mempraktekkan
senam pagi di luar ruangan dengan bimbingan guru. Pada saat membaca bagian rim, lusin
selain dari penjelasan gambar, bias langsung mempraktekkan dengan benda yang ada di
dalam kelas dengan bimbingan guru

Berikan motivasi agar siswa berani serta termotivasi dalam belajar

MARI BERLATIH
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Setelah mengamati dan menjawab pertanyaan

siswa membuat kesimpulan tentang mean, modus, median

Pengayaan
Siswa dapat mencari tambahan informasi tentang Keluarga, hak dan kewajiban setiap anggota

keluarga, serta sikap yang mencerminkan nilai pancasila melalui internet, Koran, majalah atau

buku referensi lainnya.

Guru menjadi fasilitator dan
membimbing siswa jika siswa
mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan latihan

Berikan motivasi agar siswa berani serta

termotivasi dalam belajar

TUGAS DAN KESIMPULAN

Siswa mengerjakan tugas yang telah
disediakan dalam modul siswa
Setelah mengamati dan menjawab

pertanyaan

siswa membuat kesimpulan tentang apa

yang sudah dipelajarinya
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Pembelajaran 2
Benda di sekitar rumahku

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar :

Komik, Gambar, gambar magnet, gambar barang impor dan

ekspor

Kegiatan Belajar

Lankah-langkah pembelajaran

Pada awal pembelajaran, guru meminta siswa untuk

mecermati gambar pada bagian awal  pembelajaran 2

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

Membaca kalimat pengantar secara mandiri.

Siswa membaca kotak harapan untuk mengetahui apa saja

yang akan dipelajarai pada pembelajaran 2

INDIKATOR

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:

3.5.4 Menjelaskan pengertian gaya magnet.

3.5.5 Menuliskan sifat magnet.

3.5.6 Mencontohkan penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari.

3.2.3 Menguraikan isi teks penjelasan tentang sifat magnet dengan bantuan guru dan teman dalam

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.

4.5.1 Merancang electromagnet sederhana dan menggunakannya untuk mendeteksi benda-benda

yang ditarik oleh magnet.

4.5.2 Membuat electromagnet sederhana dan menggunakannya untuk mendeteksi benda-benda

yang ditarik oleh magnet.
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Siswa membaca komik yang menceritakan benda

yang ada di sekitar rumah yang mengandung

magnet

Selesai membaca komik bagian magnet,  siswa diminta

untuk menjawab pertanyaan berhubungan dengan benda

yang dapat  ditarik oelh magnet setelah melakukan pengamatan gamabar

Setelah selesai melakukan pengamatan dan menjawab

pertanyaan, siswa melanjutkan membaca komik tentang

ekspor dan impor.

Guru menjadi fasilitator dan membimbing
siswa jika siswa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan tugas.

Kegiatan Alternatif

Pada kegiatan awal selain mengamati gambar gambar, guru dapat menggunakan benda-
benda di sekitar siswa di dalam kelas

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan, jika siswa belum mengerti guru dapat menjelaskan kepada siswa.

Menggali Informasi

Guru menjadi fasilitator dengan menyiapkan media pembelajaran dan menciptakan
suasana yang kondusif serta membimbing siswa jika siswa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan pertanyaan dalam gali informasi dan dalam memahami bacaan
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siswa membaca petunjuk dalam latihan

siswa mulai mengerjakan latihan tentang menuliskan

barang ekspor dan impor yang ada di sekitarnya dan juga

sifat-sifat magnet yang diketahui.

Siswa menjawab soal-soal pada kegiatan ayo berlatih

TUGAS DAN KESIMPULAN

memberikan tugas  kepada siswa.

Setelah melakukan pegiatan tersebut siswa membuat

kesimpulan.

Pengayaan
Siswa dapat mencari tambahan informasi tentang manfaat lingkungan alam, lingkungan buatan

dan contoh kewajiban di sekolah melalui internet, Koran, majalah atau buku referensi lainnya.

Hasil yang diharapkan :
Melalui kegiatan ini diharapkan:

-sifat magnet
Siswa dapat mengetahui benda yang mengandung magnet

Siswa dapat terampil menggmbar

LATIHAN

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah

menjelaskan kepada siswa.
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Pembelajaran 3

Lingkungan di sekitar rumahku

Indikator:
Mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan
Menjelaskan fungsi  tiap bagian tumbuhan
Menguraikan isi teks penjelasan tentang anggota tubuh (manusia, hewan, tumbuhan) dan
fungsinya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku
Menjelaskan kenampakan alam di Indonesia
Menjelaskan  kenampakan alam butan di Indonesia

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar :

Gambar anak menyapu dan menyiram, komik

Langkah-langkah Pembelajaran
Siswa mengamati gambar dan membaca

teks pengantar pada bagian awal pembelaajran 3.

Setelah selesai membaca pengantar, siswa membaca

kotak harapan untuk mengeahui apa saja yang

akan dipeajari dalam modul.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-
langkah kegiatan pada pembelajaran 3 dengan benar

Berikan umpan balik di sepanjang proses kegiatan, terutama bagi tumbuh dan
berkembangnya keterampilan mengemukakan pendapat
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Sisqa melakukan kegiatan gali informasi dengan

membaca komik dalam modul

Siswa membaca komik dalam modul.

gali informasi terdapat lagu kebunku,

siswa diajak sebnetar untuk bernaynyi lihat kebunku

sambil bergandengan tangan dengan teman sebangkunya.

.

Setelah siswa selesai melakukan kegiatan

Bernyanyi, siswa melanjutkan membaca komik yang

merupakan materi tentang kenampakan alam dan buatan

serta bagian tubuhan beserta fungsinya.

.

Siswa mengerjakan soal latihan yang terdapat dalam modul

siswa.

MENGGALI INFORMASI

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah

siswa belum mengerti guru dapat menjelaskan kepada siswa.

LATIHAN

Kegiatan Alternatif

Pada kegiatan gali informasi ini, guru bias menunjukkan kenampakan alam dan buatan
yang ada di sekitar sekolah. Untuk materi bagian tumbuhan, guru bias meunjukan tanman
asli pada siswa.
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.siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang soal yang terdapat dalam latihan dan

soal

Siswa menjawab soal-soal pada kegiatan  latihan dan memberikan

kesimpulan dari hasil pengerjaannya

TUGAS DAN KESIMPULAN
Siswa menjawab pertanyaan yang disajikan dalam
kesimpulan
Selesai memberikan kesimpulan, siswa membaca
petunjuk info buat kamu untuk mengeathui
petunjuk berikutnya

Pengayaan
Siswa membuat kliping tentang kenampakan alam dan buatan

Hasil yang diharapkan :
dapat menjawab pertanyaan tentang penampakan alam dan buatang

informative

Bisa dapat mendeskripsikan bagian tanaman dan fungsinya

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah

pertanyaan, dan jika siswa belum mengerti guru dapat menjelaskan kepada siswa.
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          PETA KONSEP

Pembelajaran 1
AKU DAN TEMAN-TEMANKU

Keanekaragaman suku
bangsa di Indonesia

Konsep perbandingan

Konsep gerak dalam
berbagai permainan
bola besar

Pembelajaran 2
BENDA DILINGKUNGAN

SEKOLAHKU

Bagian tumbuhan
berserta fungsinya dan
pemanfaatan bagian
tumbuhan di sekitarnya
bagi manusia

Keliling dan luas lingkaran

Karya kreatif dari bahan
lunak

Pembelajaran 3
LINGKUNGAN SEKOLAHKU

Teks pantun dan syair
tentang bencana alam
serta kehidupan

Denah sekolah

Hak dan kewaiban
siswa di sekolah

SUB TEMA 2 : LINGKUNGAN SEKOLAHKU
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Pembelajaran 1
AKU DAN TEMAN-TEMANKU

Indikator:

3.5.1 Menjelaskan keanekaragaman budaya di Indonesia.

3.5.2 Menyebutkan cara menghormati budaya bangsa Indonesia.

4.5.1 Membuat tabel tentang keanekaragaman budaya di Indonesia.

4.5.2 Membuat tabel bentuk-bentuk penghormatan yang dilakukan terhadap suku bangsa yang

berbeda.

3.1.1 Menjelaskan bentuk-bentuk gerakan dalam  permainan bola besar.

4.2.1 Mempraktekkan gerakan dasar dalam permainan bola besar.

3.3.1 Menjelaskan arti perbandingan.

3.3.2 Menjelaskan pecahan sebagai perbandingan.

4.1.1 Menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan kalimat sendiri

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar :

Gambar, komik

KAGIATAN PEMBELAJARAN

Langkah-langkah pembelajaran

.pada bagian awal, siswa mengamati gambar yang

terdapat dalam pembelajaran 1 sub tema 2

Siswa membaca teks pengantar tentang penjelasan

gmabar untuk menggali pemahaman awal

Siswa membaca kotak harapan yang berisi apa saja yang

akan dipelajarinya dalam pembelajaran 1 aku dan teman-

temanku
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Siswa menggali informasi materi dengan  membaca

komik tentang aku dan teman-temanku dalam modul

siswa

Siswa mengerjakana soalyang disajikan dalam gali

informasi.

LATIHAN DAN TUGAS
Latihan

sesuai dengan langkah-langkah.

siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang

soal yang terdapat dalam latihan dan soal

Siswa menjawab soal-soal pada kegiatan  latihan dan

memberikan kesimpulan dari hasil pengerjaannya

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan

MENGGALI

KEGIATAN ALTERNATIF
Pada bagian awal guru bias memacing siswa , siapa saja yang bersala dari luar daerah

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan

KEGIATAN ALTERNATIF
Guru bias mendata siswa dari berbagai wilayah dan daerah untuk mengerjakan soal perbandingan dan

keanekaragamn daerah
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Siswa mengerjakan soal pada bagian tugas

KESIMPULAN

Siswa menjawab pertanyaan yang disajikan dalam
kesimpulan
Selesai memberikan kesimpulan, siswa membaca
petunjuk untuk mengeathui petunjuk berikutnya

Pengayaan
Siswa menyelesaikan soal latihan kembali

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
dengan benar agar siswa lebih mudah menjawab pertanyaan-

pertanyaan, membuat kesimpulan, dan jika siswa belum mengerti guru dapat
menjelaskan kepada siswa.

CATATAN
Kegiatan ini merupakan media untuk mengukurseberapa banyak materi yang
sudah dipelajari dan dipahami siswa.

CATATAN

Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, guru dapat

memberikan REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-
masing siswa.

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan. Guru membimbing siswa jika ada kesulitan dalam mengerjakan latihan
dan tugas
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Pembelajaran 2

BENDA DI LINGKUNGAN
SEKOLAHKU

Indikator:
3.2.1 Menyebutkan bagian-bagian tumbuhan.

3.2.2 Menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan.

4.2.1 Menemukan ide tentang pemanfaatan bagian tumbuhan di sekitarnya.

3.4.1 Menjelaskan langkah kerja membuat pot.

4.14.1 Membuat pot dari tanah liat.

3.8.1 Menemukan rumus keliling lingkaran melalui suatu percobaan.

4.4.1 Melakukan percobaan untuk menemukan rumus keliling lingkaran dan melaporkan

hasilnya

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar :

Gambar, komik.

Langkah-langkah pembelajaran

pada bagian awal, siswa mengamati gambar yang terdapat

dalam pembelajaran 2

Siswa membaca teks pengantar tentang penjelasan gmabar

untuk menggali pemahaman awal

Siswa membaca kotak harapan yang berisi apa saja yang akan

dipelajarinya dalam pembelajaran 2 tentang benda di

lingkungan sekolahku

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan

KEGIATAN ALTERNATIF
Pada bagian awal guru bias memacing siswa , tentang buah apa yang paling disukai
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Siswa menggali informasi materi dengan  membaca komik

tentang aku dan teman-temanku dalam modul siswa

Siswa mengerjakana soalyang disajikan dalam gali

informasi.

sesuai dengan langkah-langkah.

siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang

soal yang terdapat dalam latihan dan soal

Siswa menjawab soal-soal pada kegiatan  latihan dan

memberikan kesimpulan dari hasil pengerjaannya

Siswa mengerjakan soal pada bagian tugas

LATIHAN DAN TUGAS

MENGGALI INFORMASI

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan

KEGIATAN ALTERNATIF
Guru bias mendata siswa dari berbagai wilayah dan daerah untuk mengerjakan soal perbandingan dan

keanekaragamn daerah
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KESIMPULAN

Siswa menjawab pertanyaan yang disajikan
dalam kesimpulan
Selesai memberikan kesimpulan, siswa
membaca petunjuk untuk mengetahui
petunjuk berikutnya

Pengayaan
Siswa menyelesaikan soal latihan kembali

CATATAN
Kegiatan ini merupakan media untuk mengukurseberapa banyak materi yang
sudah dipelajari dan dipahami siswa.

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan. Guru membimbing siswa jika ada kesulitan dalam mengerjakan latihan
dan tugas

Guru memotivasi dan membimbing siswa dalam  menyimpulkan materi

CATATAN

Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.

memberikan REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-
masing siswa.
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Pembelajaran 3

Lingkungan Sekolah

Tujuan Pembelajaran:

3.5.1 Menjelaskan keanekaragaman budaya di Indonesia.

3.5.2 Menyebutkan cara menghormati budaya bangsa Indonesia.

4.5.1 Membuat tabel tentang keanekaragaman budaya di Indonesia.

4.5.2 Membuat tabel bentuk-bentuk penghormatan yang dilakukan terhadap suku bangsa yang

berbeda.

3.1.1 Menjelaskan bentuk-bentuk gerakan dalam  permainan bola besar.

4.2.1 Mempraktekkan gerakan dasar dalam permainan bola besar.

3.3.1 Menjelaskan arti perbandingan.

3.3.2 Menjelaskan pecahan sebagai perbandingan.

4.1.1 Menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan kalimat sendiri

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar :
Gambar, Komik

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Langkah-langkah Pembelajaran
Siswa mengamati gambar pada modul tentang peraturan

kelengkapan atribut sekolah.

Siswa membaca teks pengantar pada pembelajaran 3

tentang peraturan sekolah

Siswa membaca kotak harapan untuk mengetahui apa saja

yang akan dipelajari dalam pembeljaran 3

tersebut siswa menuliskan hak yang diperoleh di masyarakat.

Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.

Siswa menjawab soal-soal pada kegiatan ayo berlatih dan

memberikan tugas 1 kepada siswa untuk diselesaikan.

Guru memotivasi siswa agar siswa lebih mengikuti langkah-langkah kegiatan dengan
baik agar siswa lebih mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar, dan
jika siswa belum mengerti guru dapat menjelaskan kepada siswa.
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Siswa membaca komik yang menceritakan tentang

peraturan sekolah dan cara menjaga pertauran

sekolah

Selesai membaca komik bagian magnet,  siswa

diminta untuk menjawab pertanyaan setelah

melakukan pengamatan gamabar

Setelah selesai melakukan pengamatan dan

menjawab pertanyaan, siswa melanjutkan membaca

komik tentang hak dan kewajiban dan juga pantun..

siswa membaca petunjuk dalam latihan

Kegiatan Alternatif

Pada kegiatan awal selain mengamati gambar gambar, guru dapat menggunakan
lingkungan sekitar sekolah

Gali Informasi

Guru menjadi fasilitator dengan menyiapkan media pembelajaran dan menciptakan
suasana yang kondusif serta membimbing siswa jika siswa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan pertanyaan dalam gali informasi dan dalam memahami bacaan

LATIHAN
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siswa mulai mengerjakan latihan Siswa menjawab soal-soal pada kegiatan ayo berlatih

memberikan tugas  kepada siswa.

Setelah melakukan pegiatan tersebut siswa membuat

kesimpulan.

Pengayaan
Siswa dapat mencari tambahan informasi tentang Pentingnya peraturan di sekolah!

Hasil yang diharapkan :
Melalui kegiatan ini diharapkan:
- Siswa dapat memahami tentang perautan di sekolah
- Siswa dapat mengetahui keanekaragaman budaya di sekitar sekolah

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah

menjelaskan kepada siswa.

TUGAS DAN KESIMPULAN
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          PETA KONSEP

Pembelajaran 1
MASYARAKAT
DILINGKUNGAN KU

nilai simbol-simbol Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari

Membentuk topeng nusantara

Kegiatan ekonomi di
Indonesia

Pembelajaran 2
BENDA DI SEKITARKU

satuan kuantitas dalam
kehidupan sehari-hari
(rim, lusin, gros, kodi)

karya kreatif dari bahan tali temali

kombinasi gerak dasar atletik
lompat,lempar melalui
permainan/olahraga

Pembelajaran 3
LINGKUNGAN SEKITAR KITA

syair lagu tentang
bencana alam

Letak geografis wilayah
Indonesia

kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhikeseimbangan
lingkungan sekitar

SUB TEMA 3 : LINGKUNGAN MASYARAKAT
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Indikator:

3.1.1 Menjelaskan perilaku yang mencerminkan sila-sila dalam pancasila

4.1.1 Menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila dalam pancasila.

3.4.1 Menyebutkan pelaku ekonomi

3.4.2 Menceritakan  peranan pelaku ekonomi

3.2.1 Menjelaskan cara membuat topeng

4.2.1 Membuat desain topeng

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar :

Gambar, komik

KAGIATAN PEMBELAJARAN

Langkah-langkah pembelajaran

.pada bagian awal, siswa mengamati gambar yang

terdapat dalam pembelajaran 1 sub tema 3

Siswa membaca teks pengantar tentang penjelasan

gmabar untuk menggali pemahaman awal

Siswa membaca kotak harapan yang berisi apa saja

yang akan dipelajarinya dalam pembelajaran 1 aku dan

teman-temanku

KEGIATAN ALTERNATIF
Pada bagian awal guru bisa memancing siswa , siapa saja yang pernah membantu di
lingkungan masyarakat

Pembelajaran 1
LINGKUNGAN MASYARAKAT
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Siswa menggali informasi materi dengan  membaca komik

tentang aku dan teman-temanku dalam modul siswa

Siswa mengerjakana soalyang disajikan dalam gali

informasi.

LATIHAN DAN TUGAS

sesuai dengan langkah-langkah.

siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang

soal yang terdapat dalam latihan dan soal

Siswa menjawab soal-soal pada kegiatan  latihan dan

memberikan kesimpulan dari hasil pengerjaannya

Siswa mengerjakan soal pada bagian tugas

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan

MENGGALI

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan

CATATAN
Kegiatan ini merupakan media untuk mengukurseberapa banyak materi yang
sudah dipelajari dan dipahami siswa.
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KESIMPULAN

Siswa menjawab pertanyaan yang disajikan dalam
kesimpulan
Selesai memberikan kesimpulan, siswa membaca
petunjuk untuk mengeathui petunjuk berikutnya

Pengayaan
Siswa menyelesaikan soal latihan kembali

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
mudah menjawab pertanyaan-

pertanyaan, membuat kesimpulan, dan jika siswa belum mengerti guru dapat
menjelaskan kepada siswa.

CATATAN

Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
kegiatan ini, guru dapat

memberikan REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-
masing siswa.

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan. Guru membimbing siswa jika ada kesulitan dalam mengerjakan latihan
dan tugas
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Pembelajaran 2

BENDA DI SEKITARKU

Indikator:
3.1.1 Menyebutkan permainan yang berhubungan dengan gerak dasar atletik

4.1.1 Mempraktikan permainan skipping

3.4.1 Menyebutkan cara membuat gelang dari tali kur

4.13.1  Membuat gelang dari tali kur

3.5.1 Memecahkan masalah yang berhubungan dengan informasi yang relevan

4.2.1 Menghitung jarak dan waktu tempuh hasilnya

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar :
Gambar, komik.

Langkah-langkah pembelajaran

pada bagian awal, siswa mengamati gambar yang

terdapat dalam pembelajaran 2

Siswa membaca teks pengantar tentang benda di

sekitarku untuk mengg ali pemahaman awal

Siswa membaca kotak harapan yang berisi apa saja

yang akan dipelajarinya dalam pembelajaran 2 tentang benda

di lingkungan sekitarku

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan

KEGIATAN ALTERNATIF
Pada bagian awal guru bias memacing siswa , tentang peringatan HUT RI



42

Siswa menggali informasi materi dengan  membaca komik

tentang a ku dan teman-temanku dalam modul siswa

Siswa mengerjakana soalyang disajikan dalam gali informasi.

sesuai dengan langkah-langkah.

siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang

soal yang terdapat dalam latihan dan soal

Siswa menjawab soal-soal pada kegiatan  latihan

dan memberikan kesimpulan dari hasil

pengerjaannya

Siswa mengerjakan soal pada bagian tugas

LATIHAN DAN TUGAS

MENGGALI INFORMASI

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan

CATATAN
Kegiatan ini merupakan media untuk mengukurseberapa banyak materi yang
sudah dipelajari dan dipahami siswa.
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KESIMPULAN

Siswa menjawab pertanyaan yang disajikan
dalam kesimpulan
Selesai memberikan kesimpulan, siswa
membaca petunjuk untuk mengetahui
petunjuk berikutnya

Pengayaan
Siswa menyelesaikan soal latihan kembali

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah
kegiatan. Guru membimbing siswa jika ada kesulitan dalam mengerjakan latihan
dan tugas

Guru memotivasi dan membimbing siswa dalam  menyimpulkan materi

CATATAN

Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.

memberikan REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-
masing siswa.
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Pembelajaran 3

Lingkungan Sahabat Kita

Tujuan Pembelajaran:
3.3.1 Menyebutkan batas-batas wilayah Indonesia

4.3.1 Menjelaskan letak astronomi dan geografis wilayah Indonesia

3.4.1 Menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhikeseimbangan lingkungan sekitar
4.7.1   Menjelaskan permasalahan akibat terganggunya keseimbangan alam akibat ulah manusia

3.4.1 Merancang syair tentang bencana alam

4.2.1 Membuat syair lagu tentang bencana alam

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar :

Gambar, Komik

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Langkah-langkah Pembelajaran
Siswa mengamati gambar pada modul tentang

bencana alam akibat ulah manusia.

Siswa membaca teks pengantar pada pembelajaran 3

tentang lingkungan sahabat kita

Siswa membaca kotak harapan untuk mengetahui

apa saja yang akan dipelajari dalam pembeljaran 3

tersebut

Guru memotivasi siswa agar siswa lebih mengikuti langkah-langkah kegiatan dengan
baik agar siswa lebih mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar, dan
jika siswa belum mengerti guru dapat menjelaskan kepada siswa.
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Siswa membaca komik yang menceritakan tentang

musim, hubungan manusia dengan lingkungan dan

membuat syair

Selesai membaca komik tentan musim di Indonesia,

siswa diminta untuk menjawab pertanyaan setelah

melakukan pengamatan gambar

Setelah selesai melakukan pengamatan dan

menjawab pertanyaan, siswa melanjutkan membaca

komik ..

siswa membaca petunjuk dalam latihan

siswa mulai mengerjakan latihan Siswa menjawab soal-soal

pada kegiatan ayo berlatih

Kegiatan Alternatif

Pada kegiatan awal selain mengamati gambar gambar, guru dapat menggunakan
lingkungan sekitar sekolah

Gali Informasi

Guru menjadi fasilitator dengan menyiapkan media pembelajaran dan menciptakan
suasana yang kondusif serta membimbing siswa jika siswa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan pertanyaan dalam gali informasi dan dalam memahami bacaan

LATIHAN
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memberikan tugas  kepada siswa.

Setelah melakukan pegiatan tersebut siswa membuat

kesimpulan.

Pengayaan
Siswa dapat mencari tambahan informasi tentang Pentingnya peraturan di sekolah!

Hasil yang diharapkan :
Melalui kegiatan ini diharapkan:
- Siswa dapat memahami tentang musim di Indonesai
- Siswa dapat mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan

Guru memotivasi siswa  agar siswa lebih teliti dalam mengikuti langkah-langkah

menjelaskan kepada siswa.

TUGAS DAN KESIMPULAN
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LATIHAN

No. Nama Anggota Keluarga Andi Usia

1	 Ayah Andi 42 tahun

2	 Ibu Andi 38 tahun

3	 Kak Ani 15 tahun

4	 Andi 11 tahun

5	 Paman Juki 40 tahun

6	 Bibi Nia 36 tahun

7	 Dewi 14 tahun

8	 Miko 11 tahun

9	 Kakek 85 tahun

10	 Nenek 75 tahun

No Nama Keluarga Usia Frekuensi Total
1 Ayah Andi 42 tahun 1 42
2 Ibu Andi 38 tahun 1 38
3 Kak Ani 15 tahun 1 15
4 Andi 11 tahun 1 11
5 Paman juki 40 tahun 1 40
6 Bibi Nia 36 tahun 1 36
7 Dewi 14 tahun 1 14
8 Miko 11 tahun 1 11
9 Kakek 85 tahun 1 85
10 Nenek 75 tahun 1 75

JUMLAH 10 367
Mean / Rata-rata

<=> Jumlah  Total  Usia : Jumlah  frekuensi

<=> 367 : 10 = 36,7

Mean/Rata-rata

RAMBU-RAMBU JAWABAN PEMBELAJARAN 1 SUB TEMA 1



No. Nama Anggota Keluarga Andi Usia

1.	 Ayah Andi 42 tahun

2	 Ibu Andi 38 tahun

3	 Kak Ani 15 tahun

4	 Andi 11 tahun

5	 Paman Juki 40 tahun

6	 Bibi Nia 36 tahun

7	 Dewi 14 tahun

8	 Miko 11 tahun

9	 Kakek 85 tahun

10	 Nenek 75 tahun

Median bisa diartikan tengah, tengah-tengah atau nilai tengah.

Jika obyek angka berjumlah genap atau  memiliki pasangan maka jumlahkan
angka ditengah-tengah yang berpasangan lalu di bagi dua.

Diketahui : usia keluarga andi

<=> 11,11,14,15,36,38,40,42,75,85

Ditanya :

<=> Median ?

Jawab :

(Jumlah angka ditengah) : 2

<=> (36+38) : 2

 <=> 74 : 2 = 37

Jadi nilai tengahnya adalah 37

MEDIAN



No Hak Anak di rumah Kewajiban Anak di rumah

1	 Mendapatkan kasih sayang. Bangun pagi

2	 Mendapatkan pujian. Belajar Agama

3	 Memberikan kepercayaan. Menjaga kebersihan rumah.

4	 Mendapatkan perhatian yang adil Membantu orangtua.

5	 Mendapatkan nafkah yang cukup. Membersihkan tempat tidur sendiri.

Modus diartikan sebagai nilai/usia yang paling sering muncul.

Diketahui : usia keluarga andi

<=> 42,38,15,11,40,36,14,11,85,75

Ditanya :

<=> Modus ?

Jawab :

Nilai 42 ada 1 orang Nilai 40 ada 1 orang Nilai 75 ada 1 orang

Nilai 38 ada 1 orang  Nilai 36 ada 1 orang

Nilai 15 ada 1 orang Nilai 14  ada 1 orang

Nilai 11 ada 2 orang Nilai 85 ada 1 orang

MODUS

Gambar kan Ani senam yang masih acak



Keterangan Gerakan senam:

1.

2.

3.

4.

5.



TUGAS

1

Diketahui : 12 kotak paku andi.

        1 kotak berisi 2 lusin.

1 lusin = 12 buah

Ditanya : Jumlah keseluruhan paku yang dimiliki Andi.

Jawab : 12 Kotak x 2 lusin = 24 lusin

  24 Lusin x 12 buah = 288 buah paku

Jadi jumlah keseluruhan paku yang dimiliki Andi adalah 288 buah paku

Andi memiliki 12 kotak paku. Apabila setiap kotak berisi 2 lusin
paku, maka berapakah jumlah keseluruhan paku yang dimiliki Andi?

2

Diketahui : 13 kardus kertas.

        1 kardus berisi 4 rim

1 rim = 500 lembar

Ditanya : berapa lembar kertas yang dibeli oleh ayah

Jawab : 13 kardus kertas x 4 rim = 52 rim

   52 rim x 500 lembar = 26000 lembar

Ayah membeli 13 kardus kertas. Setiap kardus berisi 4 rim kertas.
Maka ada berapa lembar kertas yang dibeli oleh ayah?



3

Diketahui : 12 kodi celana

        5 kodi baju

         1 kodi = 20 buah

Ditanya : Berapa jumlah keseluruahan yang dibeli ibu ?

Jawab : < = > (12 + 5) x 20

  < = > 17 x 20 = 340 buah

Jadi jumlah keseluruah barang baju dan celana yang dibeli ibu adalah 340

buah

Ibu Membeli 12 kodi celana dan 5 kodi baju. Berapakah jumlah
keseluruhan barang yang dibeli ibu?

4

contoh :

1. Melaksanakan ibadah sholat.

2. Saling membantu jika ada kesulitan.

3. Bekerjasama membersihkan rumah.

4. Membantu ibu  memasak didapur, sehinggaa pekerjaan

menjadi cepat selesai.

5. Bergotong royong membersihkan taman sehingga menjadi

rapi dan indah.

Tuliskan contoh penerapan nilai pancasila pada kehidupan sehari-
hari di rumah!



Kesimpulan

1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
Jawab :
Hari ini saya telah mempelajari materi tentang hak dan kewajiban seorang
anak pada saat dirumah, lalu mempelajari tentang satuan kuantitas,
mempelajari penerapan mean, modus dan median dalam mateamtika dan cara
menjaga agar tubuh menjadi sehat.

2. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi ini?
Jawab :
Manfaat yang diperoleh dari materi ini adalah sebagai anak dirumah dan
warga negara yang hendaknya kita dapat selalu bisa menerapkan hak dan
kewajiban kita dalam perannya masing-masing, lalu dapat mengetahu satuan
suatu barang seperrtti lusin, rim , dan kodi dapat memahami cara
menerapkan rumus mean, modus, median. Dan tidak lupa kita bisa mengetahui
cara hidup sehat

3. Siapa tokoh yang paling kamu sukai pada pembelajaran ini?
Jawab :
Kak Ani

4. Materi bagian mana yang kamu sukai? Jelaskan
Jawab :
Mater yang saya suka adalah tentang satuan kuantitas seperti (Lusin, Kodi,
Rim) karena satuan kuantitas dapat berguna bagi manusia setiap saat dalam
mencukupi kebutuhannya.



KUNCI JAWABAN PEMBELAJARAN 2

GALIAN INFORMASI

LATIHAN

No. Barang ekspor Barang Impor
1	 Kopi Kulkas / Lemari Es

2	 Kelapa sawit Mobil

3	 Cengkeh Kendaraan  Motor

4	 Karet Pesawat terbang

5	 Cokelat Komputer

No	 Benda	yang	dapat	ditarik	

magnet	

Benda	yang	tidak	dapat	

ditarik	magnet	

1	 Peiniti Kertas

2	 Jarum pentul Pensil

3	 Pisau Karet penghapus

4	 Paku Potongan kain

5	 Silet Cermin

1. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu.
2. Magnet mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan
3. Gaya taruk magnet terkuat berada pada waktunya
4. Jika dau kutub magnet yang senama (N dan N atau S dan S) didekatkaan maka

akan tolak menolak. Sedangkan jika dua kutub magnet berlainan/berlawanan (N
dan S) didekatkan maka akan saling tarik menarik

5. Gaya magnet dapat menembus penghalang
6. Jika magnet dalam keadaan bebas maka magnet akan selalu menghadap ke utara

dan selatan

SIFAT-
SIFAT
MAGNET



TUGAS

1

1. Cara yang pertama Induksi. Magnet dapat dibuat dengan cara

induksi, yaitu mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda

yang akan dijadikan sebagai magnet, contohnya paku. Benda

magnetis yang menempel pada magnet dapat menarik benda-benda

magnetis lainnya, contohnya jarum atau paku payung.

2. Cara yang  kedua dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat

dengan cara menggosok benda yang akan dijadikan magnet dengan

magnet batang yang kita miliki

3. yang ketiga dengan cara mengalirkan arus listrik. Untuk membuat

magnet dengan cara mengalirkan arus listrik, kita membutuhkan

paku yang cukup besar, kawat kumparan, dan batu baterai sebagai

sumber arus listriknya.

Berdasarkan materi tentang magnet, coba jelaskan cara untuk
membuat magnet



2

Sukma  : assallamuallaikum Hai andi ...ayo kita mencari benda-benda yang

disuruh pak sudiman tadi disekolah kita kan satu kelompok

Andi : wallaikumsallam ohh.. Pekerjaan Rumah yaa... tadi pak sudiman

menyeruh kita untuk mencari benda apa sukma ? saya lupa (tanya andi)

Sukma : wah.. wah.. kamu ini... PR kita mencari benda-benda disekitar

rumah yang dapat digunakan atau didaur ulang kembali seperti gelas

minuman bekas

Andi: memangnya kita akan membuat apa sukma

Sukma : kita akan membuat sebuah hiasan dijendela kelas kita

Andi : Ayo kita mencari sukma nanti kembali di depan rumahmu ya

Sukma : Baik andi

Andi : ( 30menit kemudian) hai sukma kamu sudah lama menunggu ?.., saya

banyak menemukannya ...Ini berarti bisa kita manfaatkan dan mengurangi

limbah plastikkan ?

Sukma :ohh tidak andi.. saya juga baru selesai mencari barang bekasnya,

..yups betul sekali. Itu andi

Andi : baiklah sukma saya pulang terlebih dahulu ya soalnya saya adajanji

dengan ibu saya untuk mengantarkannya ke rumah bu Desi, barangnya saya

taruh disini saja yaa.. (didepan teras rumah)

Sukma : Ok andi Hati-hati ya...

Andi : assallamuallaikum

Sukma : wallaikumsallam

Gambarlah sebuah komik dengan isi percakapan tentang benda-
benda di sekitar rumahku



Kesimpulan

1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
Jawab :
Benda-benda yang berada disekitar lingkungan rumah seperti magnet yang dapat
menarik benda-benda yang mengandung logam contohnya paku,jarum pentul,dan
peniti. Dapat mengerti  barang yang diekspor dan di impor beserta manfaatnya.

2. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi ini?
Jawab :
1. Dapat mengetahui sifat-sifat magnet
2. Dapat mengetahui cara  membuat  magnet
3. Dapat mengetahui benda-benda yang dapat ditrik magnet
4. Dapat memahami pengertian ekspor dan impor
5. Dapat mengetahui barangg-barang yang dapat di impor dan di ekspor  ke luar
negeri.

3. Siapa tokoh yang paling kamu sukai pada pembelajaran ini?
Jawab :

Sila

4. Materi bagian mana yang kamu sukai? Jelaskan
Jawab :
Materi yang saya sukai yaitu pada ekspor dan mengimpor barang karena dapat
banyak mengetahui barang-barang yang dapat diekspspor dan impor, serta
manfaaatnya.



LATIHAN

No. Gambar daun Bentuk daun

1	

Bentuk daun bertulang

menyirip

2	 Bentuk daun bertulang

majemuk

3	 Bentuk daun bertulang

melengkung

4	 Bentuk daun bertulang  menjari

5	 Bentuk daun bertulang sejajar

KUNCI JAWABAN PEMBELAJARAN  3 SUB TEMA 1



PASANGKAN TANAMAN INI DENGAN JENIS AKAR SEMUNYA YA TEMAN-TEMAN,
diskusikanlah dengan teman sebangkumu

1. Pohon beringin = akar gantung
2. Tumbuhan sirih = akar perekat

fungsi bunga pada tumbuhan berperan sebagai tempat
berlangsungnya perkembangbiakan. Yang dimanaj

terjadi peristiwa penyerbukan ketika serbuk sari jatuh
dikepala putik.

Fungsi daun adalah digunakan untuk
- fotosintesis
- penguapan air
- pengeluaran air berupa tetesan air
- pertukaran oksigen dan karbon dioksida
(alat pernapasan pada
tumbuhan)

Fungsi batang adalah untuk menopang tumbuhan.
Selain itu, batang merupakan tempat melekatnya
daun, bunga, dan buah. Batang juga merupakan
tempat berlangsungnya proses pengangkutan air dan
zat hara dari akar ke daun. batangnya berguna
sebagai tempat menyimpan makanan cadangan

Fungsi akar adalah untuk menyerap air dan zat-zat hara dari
dala tanah. Selain itu, akar juga berfungsi menopang

tumbuhan agar tidak roboh. Beberapa akar tumbuhan dapat
dimanfaatkan untuk bahan makanan dan obat-obatan



3. Tumbuhan bakau = akar napas
4. Pohon  X = akar tunjang

No. Kenampakan alam Kenampakan buatan

1.	 Gunung berapi Rumah

2	 Sungai Jalan raya

3	 Hutan Rel kereta api

4	 Laut Bandara

5	 Pantai Pelabuhan

6	 Bukit Taman kota

7	 Danau Pasar

8	 Selat Jembatan

TUGAS

1

Lihat kebunku

Penuh dengan bunga

Ada yang putih dan ada yang merah

Setiap hari

Kusiram semua

Mawar melati

Semuanya indah.

Teman-teman, tuliskan kembali syair lihat kebunku dalam kotak di
bawah ini dan berilah hiasan yang kalian suka!



Kesimpulan

1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
Jawab :
Hari ini  mempelajari materi tentang tumbuhan hidup dari bagi bentuk daun, fungsi daun,
fungsi batang, fungsi akar, dan fungsi bunga. Serta mengetahui kenampakan alam ynag
bersumber dari peristiwa alam dan  kenampakan buatan.

2. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi ini?
Jawab :
Dapat mempelajari proses hidup tumbuhan dari bagian akar, batang, daun dan bunga yang
menjadi kesatuan kompleks pada suatu tumbuhan.

3. Siapa tokoh yang paling kamu sukai pada pembelajaran ini?
Jawab :
Tika

4. Materi bagian mana yang kamu sukai? Jelaskan
Jawab :
Materi yang saya suka adalah tumbuhan hidup dengan memahami bagian-bagian dan
fungsinya kita dapat melestarikan tumbuhan dilingkungan sekitar yang bermanfaat bagi
kehidupan manusai

2

Tanaman bunga mawar, Bunga kamboja, Bunga melati untuk merawatnya  setiap hari saya

menyiraminya pada waktu pagi hari, dibersihkan juga tanaman rumput yang mengganggu

pertumbuhan bunga lalu setelah itu diberi pupuk selama dua minggua seaklai agar tumbuhan

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Ceritakanlah, ada tanaman apa saja yang ada di kebun/tamanmu. Tuliskan
juga bagimana kamu merawatnya!



GALIAN INFORMASI

No Asal Daerah Perbandingan

1 DKI Jakarta dan Jawa timur 1 : 2

2 Kaltim dan Jawa Barat 1 : 3

3 Bali dan Jawa Tengah 1 : 3

4 NTT dan Bali 1 : 3

5 NTT dan Kaltim 1 : 2

6 Jawa barat dan Jawa Timur 4 : 5

7 Bali dan Jawa Barat 3 : 8

8 Jawa Barat dan Jawa Tengah 8 : 9

No Provinsi Suku Bangsa Rumah
Adat

Senjata
Tradisional

Tarian Alat Musik

1. Jawa
Timur

1. Suku
Jawa
2. Suku
Bawean
3. Suku
Tengger
4. Suku
Osing
5. Suku
Madura

1. Rumah
Joglo
Sitobondo
2. Rumah
Joglo
Sumenep

1. Celurit 1. Tari Sekapruh
Sirh

2. Tari Selampit
Delapan

3. Tari Selendang
Mak Inang

4. Tari Rentak
Bersapih

5. Tari Tauh
6. Tari Selaras

Pinang Masak
7. Tarian Magis

Gadis
8. Tarian Kipas

Keprak
9. Tari Remo
10. Tari Reog

Ponorogo
11. Tari

thengul
12. Tari

Boran
13. Tari Jaran

Kencak
14. Tari Jejer

Gandrung

1. Angklung
Reo g
2. Terompet
Reog
3. Saronen
4. Gamelan
5. Bonang
6. Kendang

KUNCI JAWABAN PEMBELAJARAN 1 SUB TEMA 2



15. Tari
Malathe

16. Tari
Turangga
Yaksa

17. Tari Singo
Ulung

18. Tari
Topeng
Malangan

19. Tari
Muang
Sangkal

20. Tari
Jaranan

21. Tari
Wayang
Topeng

22. Tari
Glipang

23. Tari
Glembuh

2. Yogyaka
rta

1.Suku Jawa
2.Suku Sunda

1. Rumah
Bangsal
Kencono
2. Rumah
Joglo

1. Keris 1. Tari Serimpi
Sangupati

2. Tari Bedaya
3. Tari Golek

Sulung Dayung
4. Tari Golek
5. Tari Sekar

Pudyastuti
6. Tari Golek

Retno
Adaninggar

7. Tari Topeng
Putri
Kenakawulan

8. Tari Aangguk

1. Demung
2. Gamelan
3. Gambang
4. Gendang
5. Gong Sebul
6. Kempul
(gong keil)
7. Krumpyung
8. Gejog
Lesung
9. Rebab
10. Peking
11. Saron

3. Jawa
barat

1.Suku Sunda
2.Suku Betawi
3.Suku Badui
4.Suku Jawa

1. Rumah
Kespuhan
Cirebon

1. Kujang 1. Tari Topeng
Kuncaran
2. Tari Merak
3. Tari Jaipong
4. Tari Wayang
5. Tari Kandagan
6. Tari Ketuk Tilu
7. Tari Digenjring
Bonyok
8. Tari Sipytri
Sintren
9. Tari Topek
Cisalak
10. Tari Paku

1. Alat Musik
Karinding
2. Alat Musik
Tarawngsa
3. Alat Musik
Jentreng
4. Alat Musik
Kacapi
5.Alat Musik
Angklung
6. Alat Musik
Calung
7. Alat Musik
Celempung



Jajar
11. Tari Ratu
Graeni
12. Tari Topeng
Tumenggung
Priangan

8. Alat Musik
Rebak /
Lengek
9. Alat Musk
Suling
10. Alat Musik
Jenglong

4. Bali 1.Suku Bali
2.Suku Loloan
3.Suku Sasak
4.Suku

Sumbawa

1. Gapura
Candi
Bentar

1. Keris 1. Tari Legong
2. Tari Kecak
3. Tari Pendet
4. Tari

Manukrawa
5. Tari Panji

Semirang
6. Tari Puspanjali
7. Tari

Margapatia
8. Tari Tenun
9. Tari Wirayuda
10. Tari

Gopala
11. Tari

Condong
12. Tari

Cendrawasih
13. Tari

Wiranata
14. Tari

Legong Lasem
(Kraton)

15. Tari Ciwa
Nataraja

16. Tari
Trunajaya

17. Tari
Belibis

18. Tari Baris
Tunggal

19. Tari
Barong

20. Tari
Gabor

21. Tari
Ganjek

22. Tari Jauk
23. Tari

Rejang

1. Alat Musik
Gmelan Bali
2. Alat Musik
Rindik
3. Alat Musik
Ceng-Ceng
4. Alat Musik
Pereret
5. Alat Musk
Genggong

5. DKI
Jakarta

1.Suku Betawi
2.Suku Sunda
3.Suku Jawa
4.Etnis

Tionghoa

1. Rumah
Kebaya
2. Rumah
Gudang
3. Rumah

1. Golok 1. Tari Ronggeng
2. Tari Yapong
3. Tari Topeng

Betawi
4. Tari Cokek

1. Gambang
2.Gendang
3.Gender
4.Gong
5.Kecrek (Pan)



5.Suku Batak
6.Suku

Minangkabau

Joglo
Betawi
4. Rumah
Panggung

5. Tari Lenggang
Nyai

6. Tari Japin
7. Tari Doger

Amprok
8. Tari Kembang

Lambang Sari
9. Tari Legong

Kraton
10. Tari

Kembang
Rampe

6.Kemong
7.Kempul
8.Kromong
9.NingNong
10.Rebab

6. Kalimant
an Barat

1.   Suku
Melayu
2.   Suku Dayak
3.   Tionghoa
4. Suku
Manyuke
5. Suku Skadau
6. Suku Punau
7. Suku Mbaluh

1. Rumah
Panjang
2. Rumah
Baluk
3. Rumah
Melayu
4. Rumah
Istana
Kesultanan
Pontianak

1. Mandau 1. Tari Monong
2.Tari Zapin
3.Tari Tembung
4.Tari Pingan
5.Tari Jonggan
6.Tari Kondan
7.Tari Jepin

Lembut
8.Tari Tanduk

Sambas
9.Tari Kinyah

Uut Danum
10. Tari Ajat

Temuai Datai
11. Tari

Gantar

1. Alat Musik
Agunk
2. Alat Musik
Sapek
3. Alat Musik
Kangkuang
4. Alat Musik
Keledik
5. Alat Musik
Entebong
6. Alat Musik
Terah Umat

7. Kalimant
an
Selatan

1. Suku  Ngaju
2. Suku Laut
3. Suku

Maamyan
4. Suku Bukit
5. Suku Dusun
6. Suku Deyah
7. Suku

Balangan
8. Suku Aba
9. Suku

Melayu
10. Suku

BanjaR
11. Suku

Dayak

1. Rumah
Adat
Burbungan
Tinggi

1. Mandau
2. Keris
3. Beliung
4. Bujak
5. Sumpitan

1. Tari Baksa
Kembang

2. Tari Radap
Rahayu

3. Tari Banjar
4. Tari Kuda

Gepang
5. Tari Japin
6. Tari Mantang

Gandut
7. Tari

Badayang

1. Alat Musik
Kintung
2.Alat Musik
Kalang Kupak
3. Alat Musik
Panting
4. Alat Musik
Kurung-
Kurung
5.Alat Musik
Bumbung
6. Alat Musik
Kuridin
7.Alat Musik
Kalampat
8. Alat Musik
Sarunai Banjar
9. Alat Musik
Terbang
Mahidin
10. Alat Musik
Gamelan
Banjar

8. NTT 1. Suku Atoni 1. Mbaru 1. Sundu 1. Tari Perang 1. Alat Musik



2. Suku
Kemak

3. Suku Boti
4. Suku Bunak
5. Suku Sikka
6. Suka Sumba
7. Suku

Manggarai

Niang dan
Sao Ria
Tenda
Bewa
Moni
Koanara

2. Kampak
3. Parang
4. Saweo
5. Senpan
Tumbuk

2. Tari Gareng
Lameng

3. Tari Tokesi
4. Tari Bidu
5. Tari Cerana
6. Tari Kebalai
7. Tari Padoa
8. Tari

kadingangu
9. Tari Kataga
10. Tari

Hedung
11. Tari

Atanua dan
Wenggu

12. Tari Toda
Gu

13. Tarian
Tea Eku

14. Tari Caci-
caci

15. Tari
Dodakado

16. Tari
Likurai

17.
18. Tari Poto

Wolo
19. Tari

Manekat
20. Tari Ende

Lio
21. Tari

Lego-lego

Sasando
2. Alat Musik
Heo
3. Alat Musk
Foy Doa
4. Alat Musik
Foy Pai
5.Alat Musik
Knobe
Khabetes
6. Alat Musik
Knobe Oh
7. Alat Musik
Prere
8. Alat Musik
Leko Boko

9. Aceh 1. Suku Aceh
2. Suku Alas
3. Suku

Devayan
4. Suku Gayo
5. Suku

Haloban
6. Suku Kluet
7. Suku

Tamiang
8. Suku

Singkil
9. Suku Aneuk

Jame
10. Suku

Simeleuw
11. Suku

Pulau

1. Rumoh
Aceh
2. Rumoh
Santeut
3.
Rangkang

1. Rencong
2. Klewang
3. Peudeung
oon teubee
4. Sikin
Panyang

1. Tari Seudeti
2. Tari Saman
3. Tari
Meuseukat
4. Tari Mulia
Retep Aceh
5. Tari Kipah
Sikarang Aceh
6. Tari Lanup
Lam Puan
7. Tari Rapai
Geleng Aceh
8. Tari Turun
Kuaih Aunen
Aceh
9. Tari Aceh
Gempar

1. Alat Musik
Arbab

2. Alat Musik
Bangsi Alas

3. Alat Musik
Canang

4. Alat Musik
Bereguh

5. Alat Musik
Cerempong

6. Alat Musik
Geundrang

7. Alat Musik
Rapai atau
Rebana

8. Alat Musik
Serune
Kalee



12. Suku
Sigulai

13. Suku
Lekon

14. Suku
Jalu

9. Alat Musik
Taktok
Trieng

10. Alat
Musik
Tambo

10. Papua 1. Suku
Sentani

2. Suku Dani
3. Suku

Amungme
4. Suku

Nimboran
5. Suku Jagai
6. Suku Asmat
7. Suku Tobati

1. Rumah
Honai

1.Pisau
Belati
2. Busur dan
Panah

1.Tari Selamat
Datang
2. Tari Sajojo
3. Tari Kreasi
Balada
Cenderawasih
4.Tari
Yospan/Yosim
Pancar
5. Tari Seka
6.Tari Gale-Glae
7. Tari Pacul
8.Tari Balada

1. Alat Musik
Pikon
2. Alat Musik
Yi
3.Alat Musik
Triton
4. Alat Musik
Fuu
5.Alat Musik
Kecapai Mulut
6.Alat Musik
Tifa
7.Alat Musik
Paar dan Kee
8. Alat Musik
Krombi
9. Alat Musik
Butshake
10. Alat Musik
Amyen.

No Pernyataan Tanggapan

Baik Buruk

1 Mempelajari berbagai kesenian daerah yang disenangi v

2 Merasa bangga memakai barang buatan luar negeri. v

3 Gemar menyaksikan pementasan kesenian daerah. v

4 Melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan rasa pamrih. v

5 Menjalin persabatan dengan teman yang berlainan suku

bangsa.

v

6 Merasa rendah diri menggunakan bahasa daerah asalnya. v

7 Mengumpulkan kliping aneka budaya daerah agar dipuji. v

8 Membatasi diri dalam pergaulan masyarakat. v

9 Mengikuti budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya

daerahnya.

v

10 Mengulurkan bantuan terhadap teman yang berbeda

agama.

v



No Gerakan dalam Bermain Bola Basket Jumlah Gerakan

1 Teknik Menggiring 3 gerakan

2 Teknik Mengoper 3 gerakan

3 Teknik Pivot 3 gerakan

4 Teknik Shooting 2 gerakan

5 Teknik Rebound 2 gerakan

LATIHAN

Saya tinggal didaerah yang kental dengan kebudayaan jawa yaitu dijogjakarta , disana

terdapat budaya Garebeg adalah upacara adat Kraton Yogyakarta yang diselenggarakan tiga

kali dalam satu tahun untuk memperingati hari besar Islam. Mengenai Istilah Garebeg,ini

mengatakan bahwa Gunungan itu di perebutkan warga masyarakat ang berarti di Grebeg atau

Garebeg.

Pelaksanaan upacara Tersebut bertepatan dengan hari-hari besar Islam seperti :

Garebeg SYAWAL

Garebeg Besar

Garebeg Maulud

Nama Rumah Adat Bali : Gapura Candi Bentar



Tika memiliki teman bernama Sila, di pandai menyanyi dan suaranya indah sekali. Dia ingin

menyanyikan lagu sesuai syair yang dibuatkan teman-teman. Teman-teman buatkan syair lagu

untuk Sila ya !

Temanya tentang daerah asal tempat tinggal kalian !

No Perilaku Contoh sikap

1 Cinta tanah air Mencintai produk dalam negeri

2 Bangga terhadap budaya bangsa
sendiri

Melestarikan dan menjaganya

3 Menghormati suku bangsa lain Tidak mencela suku bangsa lain

4 Menghargai bangsa sendiri Mengikuti upacara setiap hari senin

5 Melestarikan budaya bangsa Mengajak masayrakat untuk menjaga budaya

bangsa

Solusi

1. Jika salah satu suku bangsa memiliki janji dengan suku bangsa yang lain agar dapat

menepati janjinya.

2. Selalu betanggung jawab atas barang yang telah dipinjam  lalu dikemblikan kemabli tepat
waktu.

3. Sebagai suku bangsa yang baik seharusnya dapat menghargai,  bergotong royong dan

saling melindungi agar tercipta kerukunan antar suku bangsa.

Sungguh indah alam sekitar desaku
Disepanjang mata memandang
hanyalah terdapat
Suasana kebun yang menyejukkan
Angin yang berhembus dengan
lembut
Membuat hati menjadi senang

Oh desaku ...indah asri dan permai
Burung-burung berkicau dipagi hari
Menyambut semburat sinar mentari
Desaku yang permai...



Eko tinggal di perumahan Green Sukun, di perumahan tersebut terdapat 150 keluarga yang

terdiri dari beranekaragam budaya.  Eko mendapat tugas dari sekolah untuk mendata

keragaman suku bangsa yang ada di lingkungan rumahnya. Ada 45 keluarga dari  Jawa

Timur, 30 dari Jawa  Tengah, 24 dari Jawa Barat, 15 dari Melayu, 20 dari Flores, 16

Kalimantan Barat.

Suku bangsa apakah yang banyak tinggal di daerah
perumahan Eko?  Suku Bangsa Jawa Timur

Suku bangsa apakah yang paling sedikit tinggal di daerah
perumahan Eko? Suku Bangsa Melayu

Sebutkan jumlah perbandingan orang yang tinggal didaerah
flores dan Jawa timur, Kalimantan barat dan Jawa barat, Melayu
dan Jawa Tengah ?

 1).Perbandingan Flores dan Jawa Timur =  20 : 45 = 9 : 4

 2).Perbandingan Kali Mantan Barat dan Jawa Barat = 16 : 24 = 2
: 3

3)Perbandingan Melayu Jawa Tengah 15 : 24= 5:8

Sebutkan jumlah perbandingan antara orang yang tinggal di jawa
timur dengan jumlah keseluruhan keluarga yang tinggal di
perumahan Green Sukun? 1). 45 : 150 = 9 : 30



Setelah eko mengerjakan tugas sekolah. Dia bermain kerumah Andi. Eko meminta Andi

untuk mengajarinya bermain basket. Karena basket adalah olahraga yang digemari oleh Andi.

lima teknik gerakan bermain bola basket. Sebutkan lima teknik gerakan bermain bola basket

dan cara melakukan teknik gerakan tersebut!

1. Teknik Menggiring (Dribbling)

Teknik dasar dribbling pada basket tujuannya sama dengan teknik dribbling pada sepak bola,

yaitu untuk membawa bola menghindari lawan dan menyerang lawan. Perbedaannya adalah

dribbling pada bola basket dilakukan dengan memantul-mantulkan bola dengan satu telapak

tangan terbuka, bukan menggunakan kaki seperti halnya pada permainan sepak bola.

Aturannya jangan pernah menggunakan dua tangan untuk menggiring bola basket dan jangan

menggunakan tangan yang mengepal. dalam melakukan teknik dribbling tersebut harus

memantulkan bola setelah melakukan 3 langkah pergerakan, karena apabila lebih dari itu

maka dianggap pelanggaran dan menguntungkan pihak lawan.

2. Teknik Mengoper (Passing)

Teknik Passing merupakan teknik dasar permainan bola basket yang harus kamu kuasai betul

agar bisa bermain secara kolektif. Teknik passing / mengumpan merupakan gerakan

melempar bola kepada teman yang masih dalam satu tim. Passing bisa dilakukan dengan

menggunakan dua tangan atau satu tangan saja, tujuan dari melakukan passing adalah untuk

menjaga bola dari rebutan lawan dan menyusun serangan dengan terobosan matang atau gerak

tipuan.

3. Teknik Pivot



Seperti namanya pivot berarti tumpuan, teknik pivot biasanya digunakan untuk melakukan

gerak tipu yaitu dengan cara mengerakkan badan dengan tumpuan salah satu kaki dengan

kedua tangan yang menjaga bola dari lawan. Aturan melakukan pivot yaitu tidak boleh

menggeser kaki yang menjadi tumpuan saat memutar badan. Usahakan kamu memilih kaki

yang terkuat untuk menjadi tumpuan saat kamu memutar badan untuk melakukan gerakan

tipuan, kamu boleh menggerakan kaki yang lain asalkan kaki tumpuan tidak bergeser.

4. Teknik Shooting

Dalam basket tentu saja kamu memerlukan shooting / tembakan langsung ke ring untuk

mencetak poin. Shooting merupakan teknik dasar permainan bola basket yang wajib kamu

kuasai untuk mendapatkan poin demi poin. Ada banyak cara untuk melakukan teknik

shooting, diantaranya :

 Menembak dengan teknik set shoot (posisi berdiri diam ditempat) dengan satu tangan

 Menembak dengan teknik set shoot dua tangan

Menembak dengan teknik jump shot (disertai dengan lompatan)

 Menembak dengan teknik lay up ( gerakan lari, langkah dan meloncat)

5. Teknik Rebound

Teknik rebound merupakan teknik dasar permainan bola basket yang bisa membuat tambahan

poin dari lemparan temanmu yang gagal. Banyak pelatih yang mengatakan bahwa rebound

merupakan hal penting yang bisa saja memberikan tim kamu kemenangan atau setidaknya

posession ball yang bagus. Rebound merupakan teknik mengambil bola basket yang gagal

masuk ring, bila bola masuk ring maka tim kamu dapat 2 point. Sedangkan defensif rebound

adalah teknik merebut bola basket yang gagal dimasukkan oleh lawan agar tidak ada usaha

memasukkan bola lagi kedalam ring. Menguasai teknik rebound defensif akan menyelamatkan

tim kamu dari kekalahan dan berpeluang melakukan counter attack



1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
Jawab :
Hari ini saya mempelajari tentang perbandingan jumlah suku bangsa yang
berada disuatau daerah, lalu mengenal keanekaragam yang berada di
Indonesia dan Belajar tentang cara bermainn bola basket dengan benar.

2. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi ini?
Jawab :
Manfaat belajar dari materi ini yaitu dapat menghitung jumlah perbandingan
yang ada pada suku bangsa diseluruh Indonesia, dan cara menghitung
perbandingan yang benar.
Lalu dapat mengenal keanekaragaman budaya yang berada disetiap daerah
provinsi yang berada dinegara Idonesia. Dan bisa menerapkan cara bermian
bola basket yang benar dari Menggiring, mengoper, pivot, shooting, hingga
rebound.

3. Siapa tokoh yang paling kamu sukai pada pembelajaran ini?
Jawab :
Udin

4. Materi bagian mana yang kamu sukai? Jelaskan
Jawab :
Materi keanekaragam suku bangsa indonesia karena jika kita dapat
mengetahui budaya yang ada pada setiap suku bangsa kita dapat
menghormati, bertoleransi, menepati janji, selalu berkelakuan baik, jujur dan
saling bergotong royong jika menemui kesulitan, yang akan menciptakan
kerukunan antar suku bangsa agar tidak terjadi lagi perselisihan.



GALIAN IFORMASI

Manfaat bagian tubuh tanaman bagi Manusia

No Nama Tanaman Bagian Tumbuhan Manfaat
1 Padi Buah Sebagai bahan makanan pokok

2 Jeruk Buah Dapat meningkatkan kekebalan tubuh

3 Wortel Akar Memberi kesehatan pada mata karean
mengandung Vitamin C

4 Kelapa Buah
Airnya dapat menghilangkan racun pada
tubuh

5 Jambu Daun Daun yang masih muda dapat mengobati
sakit perut

No Nama Benda Keliling Diameter Keliling/Diameter
1 Gelas 9,42 cm 3cm

2 Botol aqua 9,42 cm 3cm

3 Toples wafer 47,1 cm 15cm

4 Jam bentuk
lingkaran

62,8 cm 20cm

5 Roda sepeda
kayuh

141,3 cm 45cm

6 Kaleng 66 cm 21cm

7 Pot bunga 31,4 cm 10cm

RAMBU-RAMBU JAWABAN PEMBELAJARAN  2 SUB TEMA 2



LATIHAN

Teman-Teman, Tika memiliki tanaman tomat. Dia setiap pagi menyirami tanaman tersebut.

Dia juga tidak lupa untuk memberi pupuk setiap minggu agar tanaman tumbuh dengan subur.

Teman-Teman, Tika mendapat tugas dari sekolah untuk mengidentifikasi bagian- bagian

tanaman Tomat dan fungsinya. Di bawah ini adalah gambar dari tanaman tomat Tika.

Bantuin Tika untuk mengidentifikasi tanaman Tomatnya !

Daun adalah tempat pembuatan makanan,
penguapan, pernapasan pada tumbuhan.

Buah adalah hasil perkembangbiakan dari
tumbuhan

Batang adalah sebagai sebagai tempat
tumbuhnya (daun, bunga, buah),
pengangkut air dan mineral dari akar ke
daun, tempat penyimpanan cadangan
makanan.

 Akar adalah  menyerap air dan mineral yang
dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah,
menguatkan berdirinya batang, menyimpan
cadangan makanan.



Nama pot Diameter Keliling

Pot A 20 62,8

Pot B 21 66

Pot C 35 109,9

Pot D 36 113,04

Pot E 25 78,5

Pak Guru bertanya kepada siswa kelas V, bertanyaan sebagai berikut !
1. Apakah tumbuhan itu bergerak?
2. Jika tumbuhan bergerak, apakah yang menyebabkan tumbuhan itu bergerak ? Jelaskanlah

jawabanmu !
1. iya, tumbuhan dapat bergerak.
2. Tumbuhan dapat bergerak karena mendapat rangsangan cahaya matahari, karena untuk
bisa tumbuh selain memerlukan rangsangan cahaya matahari tumbuhan juga membutuhkan
air, pupuk yang cukup begitupun udara yang bagus bagi pertumbuhan tanaman.

Kesimpulan
1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?

Jawab :

Hari ini saya telah mempelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan, lalu manfaat
yang didapat dari tanaman disekitar bagi kehidupan manusia dan belajar membuat
pot tanaman bersama-sama dengan menggunakan rumus lingkaran.

2. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi ini?
Jawab :
Manfaat yang dapat diperoleh dari materi ini adalah saya dapat mempelajari fungsi-
fungsi bagian pada tumbuhan, sepeti daun, batang, akar, bunga, buah dan biji dan
manfaat tumbuhan bagi kehidupan  manusia. Lalu dapat mengukur diameter dan
keliling yang berbentuk lingkaran  dilingkungan sekitar.

3. Siapa tokoh yang paling kamu sukai pada pembelajaran ini?
Jawab :
Andi

4. Materi bagian mana yang kamu sukai? Jelaskan
Jawab :
Mataeri yang saya suka adalah tentang manfaat bagian tumbuhan bagi manusia
seperti tanaman wortel yang dapat dimanfaatkan  akarnya untuk kesehatan mata
karena mengandung Vitamin A



KUNCI JAWABAN PEMBELAJARAN 3

GALI INFORMASI

No Contoh Perilaku Hak Kewajiban
1 Datang ke sekolah tepat waktu V
2 Mengikuti ekstrakulikuler sesuai dengan keinginannya V
3 Belajar yang giat agar mendapatkan prestasi dan mengharumkan

nama sekolah
V

4 Bertanya kepada guru apabila belum menguasai pelajaran V
5. Menggunakan laboraturium saat melakukan percobaan V
6. Menghormati guru dan karyawan V
7. Memelihara keindahan lingkungan dengan menanam tanaman hias

di tanam depan kelas.
V

8. Meminta nilai ulangan harian yang diberikan oleh guru V

Pantun

Pergi ke pasar membeli buah

Buah mangga manis rasanya

Jika ingin lingkungan rapi dan bersih

Mari kita patut menjaganya

Denah

Sesuai dengan perintah pak guru, teman-teman buatlah denah dari rumah menuju sekolah,
kemudian jelaskan jarak tempuhnya juga pada kotak dibawah ini ya !

 SDN 1 BANTUR Rumah       jln sandiaga

Jln sari 200 m   400 m

Bank BRRI Kantor Polisi

Jln kumalawongso  700 m



Jarak rumah saya dari rumah menuju ke sekolah +  1400m

LATIAN

Sila memiliki nenek yang rumahnya di Jalan camar Malang. Karena dia bermalam dirumah
neneknya dia berangkat ke sekolah dari rumah neneknya. Dia tidak mengetahui jalan
menuju SDN Sukun 1 Malang. Oleh karena itu, nenek menjelaskan bahwa dari rumah dia
harus berjalan 200 m kearah barat,  kemudian ke selatan 100 m disebelah barat terdapat
atm bank mandiri.  Nenek meminta tika tetap berjalan lurus ke arah barat sejauh 100 m,
saat Tika menemukan kantor kelurahan sukun disebelah timur jalan, dia berbelok kearah
timur melewati Jl. Rajawali sejauh 200 m. Kemudian terdapat pertigaan jalan raya Tika
berbelok  kearah selatan sejauh 300 m. Disamping timur terdapat SDN Sukun 1 Malang.
Sila, bingung dengan petunujuk yang diberikan oleh neneknya. Teman-teman tolong
buatkan denah dari  rumah nenek Tika menuju ke SDN sukun 1,  agar Tika tidak bingung !
Berapa jarak yang ditempuh dari rumah nenek ke sekoalh tika?



Teman-Teaman bantu sila, untuk membuat cerita  tenatang hak dan kewajiban kita di sekolah pada
kotak dibawah ini !

1. Sebagai anak yang baik hendaknya kita dapat
mengetahui tentang hak dan kewajiban kita,
sebagai seorang siswa kita juga harus bisa
menerapkan hak dan kewajiban kita disekolah
dengan mematuhi segala peraturan disekolah
kewajiban kita sebagai siswa disekolah adalah
Mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

2. Mewujudkan dan memelihara ketertiban,
keamanan, keindahan, kekeluargaan dan
kerindangan.

3. Siswa wajib memelihara seluruh fasilitas yang
ada dilingkungan sekolah.

4. Menghormati guru dan saling menghargai
antar sesama murid.

Lalu setelah kita melakukan kewajiban, kita berhak untuk
mendapatkan hak kita sebagai seorang siswa diantaranya

1. Mendapatkan pengajaran sesuai dengan bakat,
minat dan kemampuannya.

2. Berhak menggunakan semua fasilitas yang ada
disekolah sesuai dengan prosedur yang
ditentukan.

3. Berhak mendapatkan bimbingan guru dalam
mengembangkan dirinya.

Berhak mendapatkan penilaian hasil belajar

Itulah hak dan kewajiban kita sebagai siswa disekolah dan tidak
hanya disekolah saja kita dapat melakukan tetapi hak dan
kewajiban bisa diterapkan dirumah dan lingkungan masyarakat



jam istirahat udin, tika, sila, eko dan Andi bercerita bersama. Mereka saling berbagi cerita tentang
peristiwa gempa bumi yang terjadi tadi malam. Akhir-akhir ini sering terjadi gempa bumi di malang.
Sebutkan penyebab terjadinya gempa bumi ? Agar kalian lebih mudah mengingat gempa bumi dan
penyebabnya buat syair lagu  dan pantun dengan judul gempa bumi !

Syair lagu

Gempa bumi terjadi akibat...

bergeraknya lempengan atau kerak bumi secara
mendadak

yang melepaskan energi kepermukaan kulit bumu paling
luar

Gempa Bumi dapat meruntuhkan dan merusak benda-
benda yang berda diskeitar

Ohh Gempa Bumi...

Pantun

Minum jus buah  dicampur gula

Buah mangga manis rasanya

Diam diam gempa melanda

Yang banyak menelan korban jiwa



Kesimpulan

1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
Jawab :
Hari ini saya mempelajari tentang perautaran  hak dan kewajiban yang harus
dipatuhi disekolah, lalu mempelajari ciri-ciri pantun dan mencoba membuat
pantun dan membuat denah menuju suatu tempat dengan arah mata angin.

2. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi ini?
Jawab :
Manfaat yang dapat diperoleh dari ateri ini  adalah kita dapat menerapkan
peraturan hak dan kewajiban kita disekolah sebagai siswa yang baik, lalu
dapat membuat pantun yang baik da benar berdasarkan ciri-ciri pantun, dan
bisa membaca denah lalu membuatnya dengan arah mata  angin sebagai
petunjuk arah.

3. Siapa tokoh yang paling kamu sukai pada pembelajaran ini?
Jawab :
Sila

4. Materi bagian mana yang kamu sukai? Jelaskan
Jawab :
Materi yang saya suka adalah materi tentang dibuatnya peraturan disekolah
hak dan kewajiban siswa disekolah untuk dapat mematuhi segala peraturan
yang berlaku sehinga dapat membentuk kepribadian anak yang disiplin, jujur
dan dapat dipercaya



SOAL 1

NO SILA DALAM PANCASILA SIKAP PENGAMALAN PANCASILA
1 Ketuhanan Yang Maha Esa Beribadah sesuai dengan keyakinan

masing-masing
2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Menyayangi binatang
3 Persatuan Indonesa Bergotong royong membersihkan

lingkungan masyarakat
4 Kerakyatan Yang di Pimpin Oleh Hikmad

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan
Perwakilan

Musyawarah dalam menentukan tujuan
yang mufakat

5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Menempatkan hak dan kewajiban sesuai
dengan tempatnya

SOAL No.2
(Sesuai Kebijaksanaan guru)

Soal No.3
(Sesuai Kebijaksanaan guru)

Soal No.4
(Sesuai Kebijaksanaan guru)

Soal No.5

No Sikap Sila
1 2 3 4 5

1 Percaya dan Taqwa terhadap Tuhan YME, sesuai dengan agama
dan kepercayaan masing-masing.

v

2 Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. V
3 Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia

tanpa membedakan.
V

4 Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata
dan berkeadilan sosial

V

5 Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam
menyelesaikan permasalahan.

V

6 Membina kerjasama dan tolong antar umat beragama V
7 Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban V
8 Mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi

atau golongan.
V

9 Mengembangkan sikap tenggang rasa. V
10 Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. v

SUB TEMA 3 LINGKUNGAN MASYARAKAT
PEMBELAJARAN 1



PEDOMAN PENILAIAN SUB TEMA 3 LINGKUNGAN MASYARAKAT
PEMBELAJARAN 1

Soal No.1

Deskripsi Skor
Jika siswa menyebutkan 5  sila pancasila dan  5 contoh sikap pengamalan
pancasila

4

Jika siswa menyebutkan 4  sila pancasila dan  4 contoh sikap pengamalan
pancasila

3

Jika siswa menyebutkan 3 sila pancasila dan 3 contoh sikap pengamalan
pancasila

2

Jika siswa menyebutkan 3  sila pancasila dan  3 contoh sikap pengamalan
pancasila

1

Soal No.2

Deskripsi Skor
Jika siswa mengisi identitas kunjungan lengkap, menjelaskan gambaran
usaha dengan terperinci, menggunakan kalimat yang mudah dipahami,
foto kunjungan

4

Jika siswa mengisi identitas kunjungan lengkap, menjelaskan gambaran
usaha dengan terperinci, menggunakan kalimat yang mudah dipahami

3

Jika siswa mengisi identitas kunjungan lengkap, menjelaskan gambaran
usaha kurang terperinci, menggunakan kalimat yang mudah dipahami

2

Jika siswa mengisi identitas kunjungan lengkap, menjelaskan gambaran
usaha kurang terperinci, menggunakan kalimat yang susah dipahami

1

Soal No.3

Deskripsi Skor
Jika siswa  menggambar sesuai dengan tema, rapi, gambar berwarna,
perpaduan wara gambar sesuai,proporsional.

4

Jika siswa menggambar sesuai dengan tema, rapi, gambar berwarna,
perpaduan wara gambar sesuai,tidak proporsional.

3

Jika siswa  menggambar sesuai dengan tema, rapi, gambar berwarna,
perpaduan wara gambar tidak sesuai,tidak proporsional.

2

Jika siswa  menggambar sesuai dengan tema, rapi, gambar tidak berwarna,
perpaduan wara gambar tidak sesuai,tidak proporsional.

1

Soal No.4

Deskripsi Skor
Jika siswa menceritakan sesuai dengan tema, jelas, terperinci, mengunakan
kalimat yang mudah dipahami.

4

Jika siswa menceritakan sesuai dengan tema, jelas, kurang terperinci, 3



mengunakan kalimat yang mudah dipahami.
Jika siswa menceritakan sesuai dengan tema, kurang jelas, kurang
terperinci, mengunakan kalimat yang mudah dipahami.

2

Jika siswa menceritakan sesuai dengan tema, kurang jelas, kurang
terperinci, mengunakan kalimat yang kurang mudah dipahami.

1

Soal No.5

Deskripsi Skor
Jika siswa menjawab dengan benar 10 soal 4
Jika siswa menjawab dengan benar 7-9soal 3
Jika siswa menjawab dengan benar 4-6 soal 2
Jika siswa menjawab dengan benar 1-3 soal 1

TOTAL SKOR =( (jumlahsoalxskormaksimal) + 2 )x 10
= ((5x4) + 2) x 10
= 100

(Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)

KeteranganHasilBelajar
No. Kategori Rentangan

Presentase
Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat tinggi Melampaui KKM
2. B 80-89 Tinggi Melampaui KKM
3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai KKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum Mencapai KKM



SUB TEMA 3 LINGKUNGAN MASYARAKAT
PEMBELAJARAN 2

SOAL 1

No Kecepatan per jam Berangkat pukul Lama Istirahat Jarak Tiba Pukul
a 45 km 06.15 10 menit 60 km 07.45
b 60 km 10.10 15 menit 80 km 11.45
c 40 km 10.10 15 menit 100 km 12.55
d  45 Km 07.35 20 menit 120 km 10.35
e 20 km 06.00 12 menit 72 km 09.24

SOAL 2

(Disesuaikan dengan kemampuan siswa)

SOAL No.3
(Disesuaikan pekerjaan siswa)



PEDOMAN PENILAIAN SUB TEMA 3 LINGKUNGAN MASYARAKAT
PEMBELAJARAN 2

Soal No.1

Deskripsi Skor
Jika siswa menjawab 5 soal dengan benar 4
Jika siswa menjawab 4 soal dengan benar 3
Jika siswa menjawab 3 soal dengan benar 2
Jika siswa menjawab 1-2 soal dengan benar 1

Soal No.2

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat melompat sebanyakm > 40 lompatan per menit 4
Jika siswa dapat melompat sebanyakm > 30 lompatan per menit 3
Jika siswa dapat melompat sebanyakm > 20 lompatan per menit 2
Jika siswa dapat melompat sebanyakm > 10 lompatan per menit 1

Soal No.3

Deskripsi Skor
Jika  siswa   membuat  gelang  dari  tali  rapi,   proporsional, perpaduan wara
gambar sesuai, gelang bisa digunakan

4

Jika siswa  membuat gelang memiliki 3 kriteria dari 4 kriteria (rapi,
proporsional, perpaduan wara gambar sesuai, gelang bisa digunakan)

3

Jika siswa  membuat gelang memiliki 2 kriteria dari 4 kriteria (rapi,
proporsional, perpaduan wara gambar sesuai, gelang bisa digunakan)

2

Jika siswa  membuat gelang memiliki 1 kriteria dari 4 kriteria (rapi,
proporsional, perpaduan wara gambar sesuai, gelang bisa digunakan)

1



Soal Mari berlatih

Soal 1
Diketahui :
V= 45 km/jam
S= 90 km
t sampai= 10.45

Ditanya:
t berangkat  =............?

Jawab:
S= V.t
90 = 45.t
t= 2 jam
t berangkat= t sampai- tperjalanan

       =  10.45- 2 jam
       =08.00

Jadi, Pak RT berangkat pukul 08.00

Soal 2

Diketahui :
S= 45 km/jam
t= 9/4 jam

Ditanya:
V  =............?

Jawab:
S= V.t
45 = V. 9/4
V= 45X 4/9
V= 20 km/jam
Jadi, kecepatan rata-rata sang juara 20 km/jam

Soal 3:
 disesuaikan dengan kreasi siswa

Soal 4:
disesuaikan dengan kreasi siswa



PEDOMAN PENILAIAN MARI BERLATIH PEMBELAJARAN 2 SUB TEMA 2

Soal 1 :
Deskripsi Skor

Jika siswa  menjawab benar dan menggunakan cara 4
Jika siswa menjawab benar dan menggunakan cara yang kurang tepat 3
Jika siswa menjawab benar dan jawaban salah 2
Jika siswa menjawab salah dan menggunakan  cara yang benar 1

Soal 2 :
Deskripsi Skor

Jika siswa  menjawab benar dan menggunakan cara 4
Jika siswa menjawab benar dan menggunakan cara yang kurang tepat 3
Jika siswa menjawab benar dan jawaban salah 2
Jika siswa menjawab salah dan menggunakan  cara yang benar 1

 Soal 3 :

Deskripsi Skor
Jika siswa  membuat gelang dari tali rapi,  proporsional, perpaduan wara
gambar sesuai, gelang bisa digunakan

4

Jika siswa  membuat gelang memiliki 3 kriteria dari 4 kriteria (rapi,
proporsional, perpaduan wara gambar sesuai, gelang bisa digunakan)

3

Jika siswa  membuat gelang memiliki 2 kriteria dari 4 kriteria (rapi,
proporsional, perpaduan wara gambar sesuai, gelang bisa digunakan)

2

Jika siswa  membuat gelang memiliki 1 kriteria dari 4 kriteria (rapi,
proporsional, perpaduan wara gambar sesuai, gelang bisa digunakan)

1

Soal no.4

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat melompat sebanyakm > 80 lompatan per 2 menit 4
Jika siswa dapat melompat sebanyakm > 60 lompatan per 2 menit 3
Jika siswa dapat melompat sebanyakm > 40 lompatan per 2 menit 2
Jika siswa dapat melompat sebanyakm > 20 lompatan per 2 menit 1



SUB TEMA 3 LINGKUNGAN MASYARAKAT
PEMBELAJARAN 3

SOAL 1

Batas Sebelah Utara Malaysia, Singapura, Filipina

Batas Sebelah Selatan Australia dan Samudra Pasifik

Batas Sebelah Barat Samudra Hindia

Batas Sebelah Timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik, serta Timor
Leste

SOAL 2

(Disesuaikan dengan hasil dari peristiwa yang di dapat siswa)

SOAL No.3
(Disesuaikan dengan pekerjaan siswa)



PEDOMAN PENILAIAN SUB TEMA 3 LINGKUNGAN MASYARAKAT
PEMBELAJARAN 3

Soal No.1

Deskripsi Skor
Jika siswa menjawab 4 batas wilayah Indonesia (utara, selatan, barat,
timur) dengan benar

4

Jika siswa menjawab 3 batas wilayah Indonesia dari 4 batas (utara,
selatan, barat, timur) dengan benar

3

Jika siswa menjawab 2 batas wilayah Indonesia dari 4 batas (utara,
selatan, barat, timur) dengan benar

2

Jika siswa menjawab 1 batas wilayah Indonesia dari 4 batas (utara,
selatan, barat, timur) dengan benar

1

Soal No.2

Deskripsi Skor
Jika siswa menyebutkan peristiwa, penyebab secara rinci terjadinya
peristiwa, dampak dari peristiwa, menggunakan bahasa yang mudah
dipahami.

4

Jika siswa menyebutkan 3 dari 4 kriteria (menyebutkan peristiwa,
penyebab secara rinci terjadinya peristiwa, dampak dari peristiwa,
menggunakan bahasa yang mudahdipahami).

3

Jika siswa menyebutkan 2 dari 4 kriteria (menyebutkan peristiwa,
penyebab secara rinci terjadinya peristiwa, dampak dari peristiwa,
menggunakan bahasa yang mudahdipahami).

2

Jika siswa menyebutkan 1 dari 4 kriteria (menyebutkan peristiwa,
penyebab secara rinci terjadinya peristiwa, dampak dari peristiwa,
menggunakan bahasa yang mudahdipahami).

1

Soal No.3

Deskripsi Skor
Jika siswa membuat syair sesuai dengan tema, syair jelas, terdapat
pesan yang disampaikan, dapat dinyanyikan.

4

Jika siswa membuat syair sesuai 3 kriteria dari 4 kriteria (sesuai dengan
tema, syair jelas, terdapat pesan yang disampaikan, dapat dinyanyikan).

3

Jika siswa membuat syair sesuai 2 kriteria dari 4 kriteria (sesuai dengan
tema, syair jelas, terdapat pesan yang disampaikan, dapat dinyanyikan).

2

Jika siswa membuat syair sesuai 1 kriteria dari 4 kriteria (sesuai dengan
tema, syair jelas, terdapat pesan yang disampaikan, dapat dinyanyikan).

1



MARI BERLATIH

Soal 1 :

(Sesuai dengan syair yang dibuat siswa)

Soal 2:
Penyebab : terjadi hujan disertai angin kencang pada pukul 18.00 di wilayah
pujon dan sekitarnya

Dampak :
1. Jalan pujon tertutup separuh
2. Wilayah Jalan Raya Dusun Tretes Desa Bendosari km 9-10 Pujon-pare

terkikis selebar 1 meter sepanjang 5 meter

Soal 3:

 Perubahan musim di Indonesia dipengaruhi :
1. Pergeseran matahari tahunan
2. Letak lintang Indonesia, yang mengakibatkan wilayah Indonesia dilalui

garis khatulistiwa
3. Rotasi bumi
4. Terletak didaerah dua benua (Australia-Asia) bertekanan udara tinggi

dan rendah



 PEDOMAN PENILAIAN SUB TEMA 3 LINGKUNGAN MASYARAKAT
PEMBELAJARAN 3 MARI BERLATIH

Soal 1 :

Deskripsi Skor
Jika  siswa  membuat  syair  sesuai  dengan  tema,  syair  jelas,  terdapat
pesan yang disampaikan, dapat dinyanyikan.

4

Jika siswa membuat syair sesuai 3 kriteria dari 4 kriteria (sesuai dengan
tema, syair jelas, terdapat pesan yang disampaikan, dapat dinyanyikan).

3

Jika siswa membuat syair sesuai 2 kriteria dari 4 kriteria (sesuai dengan
tema, syair jelas, terdapat pesan yang disampaikan, dapat dinyanyikan).

2

Jika siswa membuat syair sesuai 1 kriteria dari 4 kriteria (sesuai dengan
tema, syair jelas, terdapat pesan yang disampaikan, dapat dinyanyikan).

1

Soal 2 :

Deskripsi Skor
Jika siswa menjelaskan penyebab dan dampak longsor di Pujon dengan
benar,jelas, rinci, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

4

Jika siswa menjelaskan penyebab dan dampak longsor 3 kriteria dari 4
kriteria  (sesuai  dengan  tema,  syair  jelas,  terdapat  pesan  yang
disampaikan, dapat dinyanyikan).

3

Jika siswa menjelaskan penyebab dan dampak longsor 2 kriteria dari 4
kriteria (sesuai dengan tema, syair jelas, terdapat pesan yang
disampaikan, dapat dinyanyikan).

2

Jika siswa menjelaskan penyebab dan dampak longsor 1 kriteria dari 4
kriteria (sesuai dengan tema, syair jelas, terdapat pesan yang
disampaikan, dapat dinyanyikan).

1

Soal 3 :

Deskripsi Skor
Jika siswa menyebutkan 4 hal yang dapat mempengaruhi perubahan
musim di Indonesia

4

Jika siswa menyebutkan 3 hal yang dapat mempengaruhi perubahan
musim di Indonesia

3



Jika siswa menyebutkan 2 hal yang dapat mempengaruhi perubahan
musim di Indonesia

2

Jika siswa menyebutkan 1 hal yang dapat mempengaruhi perubahan
musim di Indonesia

1



PEMBELAJARAN 1

LATIHAN

Untuk soal no.1

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3
jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2
jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

Untuk soal no.2

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3
jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2
jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

Untuk soal no.3

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3
jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2
jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

Untuk soal no.4

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan 5 kewajiban dan hak anak dengan benar 4
Jika siswa menuliskan 5 kewajiban dan hak anak tetpai ada 1 kesalahan 3
jika jawaban siswa terdapat 2 kesalahan 2
jika jawaban siswa terdapat 3-4 kesalahan 1

Untuk soal no.5

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat mengurutkan gambar dengan benar 4
Jika masih ada satu urutan yang tidak tepat 3
jika masih ada 2urutan jawaban yang tidak tepat 2
jika ada 3-4 urutan yang tidak tepat 1

PEDOMAN PENSKORAN SOAL LATIHAN DAN TUGAS SUB TEMA 1



TOTAL SKOR = (jumlah soalxskor maksimal)x2
= (5x4) x 2
= 20 x 5
= 100

 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)

Keterangan Hasil Belajar
No. Kategori Rentangan

Presentase
Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat
tinggi

Melampaui KKM

2. B 80-89 Tinggi Melampaui KKM
3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai KKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum Mencapai KKM

TUGAS

Untuk soal no.1

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 5
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya cukup benar 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3
jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2
jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

Untuk soal no.2

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 5
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya cukup benar 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3
jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2
jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

Untuk soal no.3

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 5
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya cukup benar 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3
jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2



jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

Untuk soal no.4

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan 5 nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari 4
Jika jawaban siswa salah 1 3
jika jawaban siswa salah 2 2
jika jawaban siswa salah 3-4 1

TOTAL SKOR = (jumlah soalxskor maksimal)x2
= (4x5) x 2
= 20 x 5
= 100

 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)

Keterangan Hasil Belajar
No. Kategori Rentangan

Presentase
Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat
tinggi

Melampaui KKM

2. B 80-89 Tinggi Melampaui KKM
3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai KKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum Mencapai KKM



PEMBELAJARAN 2

LATIHAN

Skor maksimal untuk masing-masing soal yang ada, yaitu 10

Jika jawaban dinyatakan benar, maka rumus skornya adalah

Hasil belajar = x 10

= 100
 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)

Keterangan Hasil Belajar
No. Kategori Rentangan

Presentase
Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat
tinggi

Melampaui KKM

2. B 80-89 Tinggi Melampaui KKM
3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai KKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum Mencapai KKM

TUGAS

Skor maksimal untuk masing-masing soal yang ada, yaitu 10

Jika jawaban dinyatakan benar, maka rumus skornya adalah

Hasil belajar = x 10

= 100
 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)

Keterangan Hasil Belajar
No. Kategori Rentangan

Presentase
Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat
tinggi

Melampaui KKM

2. B 80-89 Tinggi Melampaui KKM
3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai KKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum Mencapai KKM



PEMBELAJARAN 3

LATIHAN

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan 5 jenis daun sesuai dengan gambar 5
Jika jawaban siswa masih salah 1 dalam menuliskan 5 jenis daun sesuai
dengan gambar

4

Jika jawaban siswa masih salah 2 dalam menuliskan 5 jenis daun sesuai
dengan gambar

3

Jika jawaban siswa masih salah 3 dalam menuliskan 5 jenis daun sesuai
dengan gambar

2

Jika jawaban siswa masih salah 4 dalam menuliskan 5 jenis daun sesuai
dengan gambar

1

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan 4 bagian tanaman dan fungsinya dengan benar 10
Jika siswa menuliskan 4 bagian tanaman tetapi masih ada 1 fungsi
bagian tanaman yang salah

8

Jika siswa menuliskan 4 bagian tanaman tetapi masih ada 2 fungsi
bagian tanaman yang salah

6

Jika siswa menuliskan 4 bagian tanaman tetapi masih ada 3 fungsi
bagian tanaman yang salah

4

Jika siswa menuliskan 4 bagian tanaman tetapi Salah dalam menuliskan
fungsinya

2

Deskripsi Skor
Jika jawaban siswa benar 5 5
Jika salah 1 4
Jika salah 2 3
Jika salah 3 2
Jika salah 4 1

Deskripsi Skor
Jika jawaban siswa benar 5 5
Jika salah 1 4
Jika salah 2 3
Jika salah 3 2
Jika salah 4 1

Hasil belajar = skor yang diperoleh x 4
= 100



Keterangan Hasil Belajar

No. Kategori Rentangan
Presentase

Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat
tinggi

Melampaui
KKM

2. B 80-89 Tinggi Melampaui
KKM

3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai SKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum

Mencapai
KKM

 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)

TUGAS

Skor maksimal untuk masing-masing soal yang ada, yaitu 10

Jika jawaban dinyatakan benar, maka rumus skornya adalah

Hasil belajar = x 10

= 100
 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)

Keterangan Hasil Belajar
No. Kategori Rentangan

Presentase
Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat
tinggi

Melampaui KKM

2. B 80-89 Tinggi Melampaui KKM
3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai KKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum Mencapai KKM



PEMBELAJARAN 1

Perbandingan Asal daerah

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menyebutkan semua perbandingan asal daerah dengan
tepat

4

Jika siswa dapat menyebutkan 5 perbandingan asal daerah dengan
tepat

3

Jika siswa dapat menyebutkan 3 perbandingan asal daerah dengan
tepat

2

Jika siswa menyebutkan kurang dari tiga perbandingan asal daerah 1

Kenanekaragaman Daerah

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menyebutkan semua keanekaragaman yang ada di
berbagai provinsi dengan tepat.

4

Jika siswa dapat menyebutkan 7  keanekaragaman yang ada di berbagai
daerah dengan tepat

3

Jika siswa dapat menyebutkan 5 keanekaragaman yang ada di daerah
dengan tepat

2

Jika siswa dapat menyebutkan kurang dari 5 keanekaragaman yang ada
di daerah dengan tepat

1

Menghargai dan Menghormati Budaya

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menanggapi seluruh pernyataan tentang menghormati
dan menghargai budaya dengan benar

4

Jika siswa dapat menanggapi 7 pernyataan tentang menghormati dan
menghargai budaya dengan benar

3

Jika siswa dapat menanggapi 5 pernyataan tentang menghormati dan
menghargai budaya dengan benar

2

Jika siswa dapat menanggapi kurang dari 5 pernyataan tentang
menghormati dan menghargai budaya dengan benar

1

Teknik Dasar Basket

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat melakukan masing-masing 3 gerakan menggiring,
mengoper dan pivot serta masing-masing 2 gerakan shooting dan
rebound

4

PEDOMAN PENSKORAN PEMBELAJARAN SUB TEMA 2



Jika siswa dapat melakukan masing-masing 2 gerakan menggiring,
mengoper dan pivot serta masing-masing 2 gerakan shooting dan
rebound

3

Jika siswa dapat melakukan masing-masing 2 gerakan menggiring,
mengoper dan pivot serta maing-masing 1 gerakan shooting dan rebound

2

Jika siswa dapat melakukan masing-masing 1 gerakan menggirig,
mngoper, pivot, shooting dan rebound

1

Menggambar Rumah Adat Bali

Deskripsi Skor
Jika  siswa dapat menyebutkan rumah adat bali serta
menggambarkannya dengan komposisi bentuk dan warna dengan tepat

4

Jika siswa dapat menyebutkan rumah adat bali serta
menggambarkannya dengan komposisi bentuk yang tepat

3

Jika siswa dapat menyebutkan rumah adat bali namun tidak dapat
menggambarkannya

2

Jika siswa tidak dapat menyebutkan rumah adat bali namun bisa
menggambarkannya.

1

Menyebutkan Budaya di Daerah Tempat Tinggal

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menyebutkan 3 budaya yang ada di daerah asalnya
serta menceritakannya dengan runtut, jelas dan logis

4

Jika siswa dapat menyebutkan 2 budaya yang ada di daerah asalnya
serta menceritakannya dengan runtut, jelas dan logis

3

Jia siswa dapat menyebutkan 1 budaya yang ada di daerah asalnya serta
menceritakannya dengan runtut, jelas dan logis

2

Jika siswa hanya menyebutkan budaya yang ada di daerah asal tanpa
menceritakannya.

1

Membuat Syair Lagu

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat membuat 2 bait syair lagu yang sesuai dengan tema,
kreatif serta pilihan kata yang baik.

4

Jika siswa dapat membuat 1 bait syair lagu yang sesuai dengan tema,
kreatif serta pilihan kata yang baik.

3

Jika siswa dapat membuat beberapa kalimat syair lagu yang sesuai
dengan tema.

2

Jika siswa membuat syair lagu yang tidak sesuai dengan tema 1



Sikap Menghargai Budaya Bangsa

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menyebutkan 5 contoh sikap menghormati budaya
bangsa dengan benar

4

Jka siswa dapat menyebutkan 3 contoh sikap menghargai budaya
bangsa dengan benar

3

Jika siswa dapat menyebutkan kurang dari 3 contoh sikap menghargai
budaya bangsa dengan benar

2

Jika siswa tidak dapat menyebutkan contoh sikap menghargai budaya
bangsa.

1

Membuat Syair Lagu

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat membuat 2 bait syair lagu yang sesuai dengan tema,
kreatif serta pilihan kata yang baik.

4

Jika siswa dapat membuat 1 bait syair lagu yang sesuai dengan tema,
kreatif serta pilihan kata yang baik.

3

Jika siswa dapat membuat beberapa kalimat syair lagu yang sesuai
dengan tema.

2

Jika siswa membuat syair lagu yang tidak sesuai dengan tema 1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menjawab 4 pertanyaan dengan tepat 4
Jika siswa dapat menjawab 3 pertanyaan dengan tepat 3
Jika siswa dapat menjawab 2 pertanyaan dengan tepat 2
Jika siswa dapat menjawab 1 pertanyaan dengan tepat 1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menyebutkan serta menjelaskan cara melakukan 5
teknik dasar dalam bermain basket dengan tepat

4

Jika siswa dapat menyebutkan serta menjelaskan cara melakukan 3
teknik dasar dalam bermain basket dengan tepat

3

Jika siswa dapat menyebutkan serta menjelaskan cara melakukan 2
teknik dasar dalam bermain basket dengan tepat

2

Jika siswa dapat menyebutkan tanpa menjelaskan cara melakukan
teknik dalam bermain basket

1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat memberikan umpan balik (Menjelaskan manfaat
pembelajaran, materi yang disukai, tokoh yang disukai dalam

4



pembelajaran) dengan bahasa yang runtut, logis dan mudah dipahami.
Jika siswa dapat memberikan umpan balik (Menjelaskan manfaat
pembelajaran, materi yang disukai) dengan bahasa yang runtut, logis
dan mudah dipahami.

3

Jika siswa dapat memberikan umpan balik (Menjelaskan manfaat
pembelajaran) dengan bahasa yang runtut, logis dan mudah dipahami.

2

Jika siswa hanya menyebutkan manfaat tanpa memberikan alasan. 1



PEMBELAJARAN 2

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menyebutkan 5 nama tumbuhan, bagian tumbuhan,
serta manfaatnya dengan tepat

4

Jika siswa dapat menyebutkan 3 nama tumbuhan, bagian tumbuhan,
serta manfaatnya dengan tepat

3

Jika siswa dapat menyebutkan 2 nama tumbuhan, bagian tumbuhan,
serta manfaatnya dengan tepat

2

Jika siswa dapat menyebutkan 1 nama tumbuhan, bagian tumbuhan,
serta manfaatnya dengan tepat

1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menemukan lebih dari 5 benda dan dapat mengukur
keliling serta diameter benda tersebut dengan benar

4

Jika siswa dapat menemukan 5 benda dan dapat mengukur keliling serta
diameter benda tersebut dengan benar

3

Jika siswa dapat menemukan 3 benda dan dapat mengukur keliling serta
diameter benda tersebut dengan benar

2

Jika siswa dapat menemukan kurang dari 3 benda dan dapat mengukur
keliling serta diameter benda tersebut dengan benar

1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat mengidentifikasi 4 bagian tumbuhan dengan tepat 4
Jika siswa dapat mengidentifikasi 3 bagian tumbuhan dengan tepat 3
Jika siswa dapat mengidentifikasi 2 bagian tumbuhan dengan tepat 2
Jika siswa dapat mengidentifikasi 1 bagian tumbuhan dengan tepat 1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menjawab 2 pertanyaan dengan tepat, disertai dengan
alasan yang logis

4

Jika siswa menjawab 1 pertanyaan dengan tepat, disertai dengan alasan
yang logis.

3

Jika siswa hanya menjawab pertanyaan tanpa memberikan alasan 2
Jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan 1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat memberikan umpan balik (Menjelaskan manfaat
pembelajaran, materi yang disukai, tokoh yang disukai dalam

4



pembelajaran) dengan bahasa yang runtut, logis dan mudah dipahami.
Jika siswa dapat memberikan umpan balik (Menjelaskan manfaat
pembelajaran, materi yang disukai) dengan bahasa yang runtut, logis
dan mudah dipahami.

3

Jika siswa dapat memberikan umpan balik (Menjelaskan manfaat
pembelajaran) dengan bahasa yang runtut, logis dan mudah dipahami.

2

Jika siswa hanya menyebutkan manfaat tanpa memberikan alasan. 1



PEMBELAJARAN 3

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat membedakan 8 hak dan kewajiban dari 8 pernyataan
yang diberikan dengan tepat.

4

Jika siswa dapat membedakan 5 hak dan kewajiban dari 8 pernyataan
yang diberikan dengan tepat.

3

Jika siswa dapat membedakan 3 hak dan kewajiban dari 8 pernyataan
yang diberikan dengan tepat.

2

Jika siswa dapat membedakan kurang dari 3 hak dan kewajiban dari 8
pernyataan yang diberikan dengan tepat.

1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat membuat pantun sesuai dengan 6 ciri-ciri pantun yang
telah dijelaskan dengan tepat

4

Jika siswa dapat membuat pantun sesuai dengan 4 ciri-ciri pantun yang
telah dijelaskan dengan tepat

3

Jika siswa dapat membuat pantun sesuai dengan 3 ciri-ciri pantun yang
telah dijelaskan dengan tepat

2

Jika siswa dapat membuat pantun sesuai dengan 2 ciri-ciri pantun yang
telah dijelaskan dengan tepat

1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat membuat denah, disertai dengan arah mata angin
serta dapat menjelaskannya dengan tepat.

4

Jika siswa dapat membuat denah, tanpa arah mata angin serta dapat
menjelaskannya.

3

Jika siswa dapat membuat denah, disertai dengan arah mata angin
namun tidak bisa menjelaskannya

2

Jika siswa dapat membuat denah, tanpa arah mata angin namun tidak
bisa menjelaskannya.

1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menggambar denah sesuai dengan petunjuk yang
diberikan, rapi, serta dapat menghitung jarak tempuh dengan tepat.

4

Jika siswa dapat menggambar denah sesuai dengan petunjuk yang
diberikan, serta dapat menghitung jarak tempuh dengan tepat.

3

Jika siswa dapat menggambar denah sesuai dengan petunjuk yang
diberikan dengan tepat

2

Jika siswa hanya menghitung jarak tempuh saja 1



Deskripsi Skor
Jika siswa dapat membuat cerita tentang hak dan kewajiban di sekolah
dengan bahasa yang santun, runtut, mudah dimengerti serta
memerhatikan penggunaan tanda baca

4

Jika siswa dapat membuat cerita tentang hak dan kewajiban di sekolah
dengan bahasa yang santun, runtut, dan mudah dimengerti

3

Jika siswa dapat membuat cerita tentang hak dan kewajiban di sekolah
dengan bahasa yang santun, mudah dimengerti serta memerhatikan
penggunaan tanda baca

2

Jika siswa dapat membuat cerita tentang hak dan kewajiban di sekolah
dengan bahasa yang santun, mudah dimengerti namun tidak
memerhatikan tanda baca

1

Deskripsi Skor
Jika siswa mampu membuat syair dan pantun sesuai dengan ciri-ciri
syair dan pantun, menggunakan pilihan kata yang tepat serta mudah
dipahami

4

Jika siswa mampu membuat syair dan pantun sesuai dengan ciri-ciri
syair dan pantun, serta mudah dipahami

3

Jika siswa mampu membuat syair sesuai dengan ciri-ciri syair dan
pantun, menggunakan pilihan kata yang tepat serta mudah dipahami

2

Jika siswa mampu membuat pantun sesuai dengan ciri-ciri syair dan
pantun, menggunakan pilihan kata yang tepat serta mudah dipahami

1

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat memberikan umpan balik (Menjelaskan manfaat
pembelajaran, materi yang disukai, tokoh yang disukai dalam
pembelajaran) dengan bahasa yang runtut, logis dan mudah dipahami.

4

Jika siswa dapat memberikan umpan balik (Menjelaskan manfaat
pembelajaran, materi yang disukai) dengan bahasa yang runtut, logis
dan mudah dipahami.

3

Jika siswa dapat memberikan umpan balik (Menjelaskan manfaat
pembelajaran) dengan bahasa yang runtut, logis dan mudah dipahami.

2

Jika siswa hanya menyebutkan manfaat tanpa memberikan alasan. 1



Kriteria Penilaian Pilihan Ganda

1 soal benar = 1 skor

Nilai Soal Pilihan Ganda =
10
soalbenarjumlah

X 100

Kriteria Penilaian Jawaban Singkat

Kriteria Penilaian Soal Uraian

1 soal benar bernilai 5

Penskoran
Sk	=	B	
Keterangan :
Sk = skor yang diperoleh peserta tes
B = Jumlah jawaban yang benar

N	=	B	X	10	

Keterangan
B = Jumlah jawaban yang benar
 N = Nilai

Nilai  =
25

diperolehyangskorjumlah X 100



A. Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Daun bagi tumbuhan berguna untuk . . . .

a. menyimpan makanan

b. membuat makanan

c. menyerap air dan unsur hara tanah

d. menguatkan berdirinya tumbuhan

2. Batang tumbuhan berfungsi untuk . . . .

a. menyerap air dan mineral dari dalam tanah

b. tempat membentuk sari-sari makanan

c. mengangkut air dan mineral dari dalam tanah

d. alat perkembangbiakan

3. Andi memiliki 10 kotak paku. Apabila setiap kotak berisi 2 lusin paku, maka jumlah

keseluruhan paku

a. 210 buah

b. 250 buah

c. 240 buah

d. 220 buah

4. Alat-alat yang mengunakan magnet di antaranya adalah sebagai berikut,

kecuali ....

a. mikrofon

b. alarm

c. dinamo

  d. gunting

5. Magnet dapat dibuat dengan tiga cara, kecuali ....

a. memanaskan

b. menggosok

c. menginduksi

d. mengalirkan arus listrik

6.

a. Telepon genggam

b. Kursi antic dari kayu

c. Lemari es

d. Televisi

TES MANDIRI SUB TEMA 1



7. Berikut ini adalah contoh dari kenampakan buatan, kecuali

a. Bendungan

b. Kolam

c. Jembatan

d. Sungai

8. Perhatikan lirik lagu berikut

Lihat Kebunku

LIhat kebunku penuh dengan bunga

Ada yang putih da nada yang merah

Setiap hari kusiram semua

Mawar melati semuanya indah

a. Pak Kasur

b. Ibu Sud

c. W.R. Supratman

d. Ismail Marzuki

9. Contoh

a. Senam

b. Basket

c. Bulutangkis

d. Berenang

10.

a. Menaati peraturan sekolah

b. Tidak membedakan suku, ras agama dalam masyarakat

c. Menolong teman yang kesulitan di jalan

d. Saling mencintai sesame anggota keluarga

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1.

2. kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri ini disebut



3. Tuliskan 2 benda yang dapat mengandung magnet!
4.
5. Mendapatkan kasih saya
6.

7.

8. 1 rim =          Lembar
9. Gambar berikut ini merupakan salah satu bagian dalam komik yang berfungsi untuk

10. S

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !
Table berikut merupakan informasi untuk digunakan menjawab soal no 1 dan 2!

1. Berdasarkan pada table di atas, carilah nilai mean nya!
2. Ayah membeli 10 kardus kertas. Setiap kardus berisi 4 rim kertas. Maka

ada berapa lembar kertas yang dibeli oleh ayah?

No. Nama Anggota Keluarga Andi Usia

1 Ayah Andi 45

2 Ibu Andi 38

3 Kak Ani 15

4 Andi 11

5 Paman Juki 42

6 Bibi Nia 35

7 Dewi 14

8 Miko 11



3. Tuliskan minimal 3 kewajiban anak di rumah!
4. Jelaskan proses pembuatan magnet secara induksi!
5. Sebutkan 2 fungsi dari akar bagi tanaman!



I. Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Pertunjukan kerapan sapi berasal dari....

a. madura
b. sulawesi
c. kalimantan
d. surabaya

2. Teknik Mengoper (passing), untuk menjaga bola dari rebutan lawan dan menyunsun
serangan dengan....
a. Gerakan melawan
b. Gerak tipuan
c. Gerakan menendang
d. Gerakan menyerang

3. Di kelas Andi sebanyak 30 siswa berasal dari jawa sedangkan 10 siswa berasal dari luar
jawa. Perbandingan siswa yang beral dari jawa dan luar jawa adalah....
a. 1:3
b. 10:30
c. 3:1
d. 2:6

4. Pak guru akan membuat pot yang alasnya berbentuk lingkaran, diameter lingkaran adalah
12 cm. Keliling lingkaran adalah....
a. 37,68 cm
b. 37,40 cm
c. 33,68 cm
d. 30,30 cm

5. Daun memiliki fungsisebagai tempat pembuatan makanan, pernapasan....
a. perkembang biakan
b. penguapan
c. penyerapan air
d. penyimpan cadangan makanan

6. Segala sesuatu yang harus dilaksankan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan
aturan yang berlaku merupakan pengertian....
a. hak
b. kewajiban
c. hukum
d. pemerintah

TES MANDIRI SUB TEMA 2



7. Tidak mematuhi dan menaati peraturan sekolah  yang berlaku merupakan perilaku
yang menunjukkan adanya.....
a. pelanggaran hak
b. pengingkaran hak
c. kesadaran hukum
d. pengingkaran kewajiban

8. Perhatikan denah di bawah ini !

Sebelah timur dan barat rumah udin adalah
a. toko buku dan rumah sakit
b. sekolah dan Pabrik kertas
c. rumah sakit dan toko roti
d. toko buku dan toko roti

9. Jarak rumah udin kesekolah adalah
a. 825   m
b. 1875 m
c. 2075 m
d. 1850 m

10. Pantun memiliki sajak
a. a-b-a-b
b. b-b-b-b
c. b-b-a-a
d. a-a-b-b



II. Silah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1. Menghormati guru di sekolah adalah..............................siswa. .

2. Setelah melaksanakan kewajiban, kita boleh menuntut.....................kita. .

3. Keanekaragaman budaya di Indonesia sebaiknya kita lestarikan dengan

mengembangkan sikap saling menghormati atas dasar.................... .

4.  Jenis alat musik tradisional Jawa Barat yang terbuat dari bambu adalah........ .

5. Arah mata angin utara berlawanan dengan arah.......................

6. Sebelum membuat denah, kita memerlukan .........................untuk mengetahui arah

mata angin.

7. Baris pertama dan kedua dalam pantun disebut..................

8. Lengkapi pantun dibawah ini !

Pergi ke pasar beli bunga mawar

Perginya naik sepeda motor

Jangan tebang pohon secara liar

Agar tidak terjadi.....................

9. Menggerakkan badan dengan tumpun salah satu kaki dengan kedua tangan yang

menjaga bola dari lawan adalah teknik..............

10. Diketahui sebuah lingkaran memiliki keliling 43,96 cm, diameter keliling lingkaran

adalah

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !
1. Gambarlah tumbuhan mangga kemudian sebutkan 3 bagian tumbuhan dan fungsinya!

2. Bagaimana wujud sikap kita terhadap budaya suku bangsa lain?

3. Andi memiliki 4 pot yang alasnya berbentuk lingkaran. Tentukan keliling atau

diameter masing-masing pot !

No Nama Pot Diameter Keliling
1 Pot 1 16
2 Pot 2 69,08
3 Pot 3 33
4 Pot 4 56,52



4. Sebutkan dan jelaskan 3 teknik-teknik atau gerakan dalam permainan  bola besar !

5. Tika ingin membuat pot dari tanah liat. Sebelum dia membuat pot dari tanah liat, dia

ingin teman-teman membuatkan desain pot tersebut !



I. Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan  bunyi pancasila pada sila
a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat

2. Tidak membedakan suku, agama dan ras merupakan contoh perilaku yang
mencerminkan sila
a. Lima
b. Tiga
c. Empat
d. Satu

3. Bahan- bahan membuat topeng, kecuali
a. Cetakan topeng
b. Tepung kanji
c. Tepung terigu
d. Lem

4. Pedagang besar, pedagang eceran, agen adalah kegiatan....
a. Produksi
b. Distribusi langsung
c. Konsumsi
d. Distribusi tidak langsung

5. Jarak rumah Andi dengan sekolah adalah 300 m. Jika dia mengendarai sepeda,
dia akan tiba dalam waktu 3 menit. Kecepatan sepeda yang dikendarai Andi
adalah
a. 300 meter/menit
b. 100 meter/menit
c. 150 meter/menit
d. 200 meter/menit

6. Udin bersepeda dari rumah ke pasar dengan kecepatan 130 meter/menit. Ia tiba
dipasar dalam waktu 15 menit. Jarak rumah Udin dari pasar
a. 2.000 meter
b. 2.500 meter
c. 1.950 meter
d. 1.600 meter

7. Berikut ini adalah langkah-langkah bermain skipping :
a. Hentikan putaran tali dan lompatan jika merasa sudah cukup lelah.
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b. Mulailah dengan berdiri tegak dengan posisi tegap seraya kedua tangan
memegang ujung tali.

c. Tempatkan tali dibelakang  tubuh kita, posisi ini disebut sebagai posisi awalan.
d. Ayunkan tali kedepan dan melompatlah, tali yang diayunkan dijadikan sebagai

rintangan lompatan.
Urutan langkah bermain skipping adalah....
a. A-C-D-B
b. B-C-D-A
c. D-C-B-A
d. C-A-B-D

8. Tujuan bagian ujung simpul pada gelang dari tali kur dibakar dengan
menggunakan korek api adalah....
a. Agar tali menjadi pendek
b. Agar tali menjadi kuat
c. Agar si tali awet dan tidak gampang lepas
d. Agar tali bisa dijadikan gelang

9. Indonesia terletak di dua samudra yakni
a. samudra Hindia dan Pasifik
b. Samudra Hindia dan Atlantik
c. Samudra Pasifik dan Antartika
d. Samudra Antartika dan Artik

10. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Gerak semu matahari
terjadi karena pengaruh....
a. Rotasi bumi
b. Revolusi bumi
c. Rotasi dan revolusi bumi
d. Gravitasi bumi

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1. Produsen menyalurkan hasil produksinya terlebih dahulu kepada penyalur, lalu

diteruskan kepada...........
2. Beribadah menurut kepercayaan masing-masing, adalah pengamalan sila
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah
4. Kodi digunakan untuk menyatakan jumlah barang.....
5. Bus A melaju dengan kecepatan 60 km/jam. Bus B melaju dengan kecepatan

25 meter/ detik. Bus yang lebih cepat melaju adalah....
6. Langkah dalam melakukan skipping adalah ayunkan tali kedepan dan

melompatlah, tali yang diayunkan dijadikan sebagai rintangan....
7. Ada dua macam jenis penambangan yaitu penambangan terbuka dan

penambangan....
8. Kawasan hutan yang dijadikan lahan pertanian biasanya berubah menjadi

tanah..........
9. Penggundulan hutan telah membunuh ratusan ribu spesies....................dan

....................
10. Batas Indonesia bagaian barat adalah



C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !
1. Sebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi permukaan bumi?

Jelaskan dampaknya !
2. Sebutkan akibat yang ditimbulkan dari perpaduan antara letak astronomis

dan geografis Indonesia !
3. Ayah Eko mengendarai mobil ke rumah nenek yang berjarak 30 km dari

rumah, ayah berangkat pada pukul 10.00 pagi. Jika ayah Eko mengendarai
mobil dengan kecepatan 45 km/jam, pada pukul berapa ayah Eko tiba
dirumah nenek ?

4. Sebutkan lima contoh perilaku yang mencerminkan sila ke keempat !
5. Buatlah desain topeng yang bertema kartun anak-anak !



A. Berilah Tanda Silang pada huruf a, b, c, dan d yang disedaikan!
1. Lagu daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah....

a. butet
b. jeumpa
c. soleram
d. lalan bebek

2. Membawa bola menghindari lawan dan menyerang lawan adalah ....
a. dribbling
b. passing
c. pivot
d. shooting

3. Di daerah sekitar rumah Andi ada 45 orang dari jawa timur, 15 orang dari jawa
tengah dan 10 orang dari jawa barat. Jumlah perbandingan orang yang berasal dari
jawa timur, jawa tengah dan jawa barat adalah....
a. 4:1:1
b. 3:2:9
c. 2:3:9
d. 9:3:2

4. Sebuah lingkaran memiliki diameter 30 cm, keliling lingkaran adalah....
a. 188,5 cm
b. 190    cm
c. 200    cm
d. 210    cm

5. Menggunakan semua fasilitas yang ada disekolah sesuai prosedur yang ditentukan
adalah
a. hak siswa disekolah
b. kewajiban siswa di sekolah
c. hak siswa di rumah
d. kewajiban siswa di sekolah

6. Pada distribusi tidak langsung, hasil produksi disalurkan dengan menggunakan
a. produsen
b. konsumen
c.  perantara
d. Distributor

7. Langkah awal membuat topeng dari kertas adalah
a. masak tepung kanji menggunakan api sedang hingga mengental
b. campur bubur kertas dengan lem kanji yang sudah dimasak
c. ratakan bubur kertas hingga mendapatkan ketebalan yang diinginkan
d. rendam kertas hingga lembek dan hancur seperti bubur

8. Batas sebelah timur wilayah Indonesia adalah
a. Malaysia
b. Samudra pasifik
c. Papua nugini
d. Samudra Hindia
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9. Jarak dari Kota Malang ke Surabaya  120 km. Ayah Udin mengendarai mobil
berangkat dari Malang pukul 06.00 dan tiba di Surabaya  pukul 09.00. Kecepatan
rata-rata ayah Udin mngendarai mobil adalah....
a. 40 km/jam
b. 50 km/jam
c. 60 km/jam
d. 70 km/jam

10. Melindungi ujung akar agar tidak rusak saat menembus tanah merupakan fungsi ....
a. tudung akar
b. akar
c. batang
d. daun

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki mahkota bunga, putik, benang sari dan....

2. Gunung, sungai, hutan adalah kenampakan...

3. Ayah Andi membeli kertas print out sebanyak 6 kardus, 1 kardus berisi 2 rim kertas.
Jumlah seluruh kertas yang ada didalam kerdus milik ayah

4. Rumah adat dari Betawi adalah

5. Hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik
adalah

6. Baris pertama dan yang kedua pada pantun disebut
7. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut....
8. Proses penebangan hutan secara liar disebut dengan
9. Pada saat bermain skipping, tali ditempat pada bagian belakang tubuh kita, posisi ini

disebut sebagai posisi
10. Salah satu sikap menghargai budaya bangsa adalah....

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !
1. Data hasil penjualan seorang pedagang buah selama satu minggu :

Senin : 20 kg Kamis : 40 kg Minggu : 60 kg
Selasa : 25 kg Jumat : 25 kg
Rabu : 30 kg Sabtu : 45 kg

a.    Berapa kilogram rata-rata penjualan per harinya ?
b. Berapa modusnya ?

2. Sebutkan cara membuat magnet dan gambarkan prosesnya !
Jawaban :

3. Sebutkan 3 cara menghormati budaya bangsa !
4. Sebutkan dan jelaskan gerakan dalam permainan  bola besar !

5. Buatlah desain gambar kerajinan dari bahan tali kemudian jelaskan cara
membuatnya :



A. Pilihan Ganda
1. B. membuat Makanan

2. C. mengangkut air dan mineral dari dalam tanah

3. C. 240 Buah

4. B. alarm

5. A. memanaskan

6. B. Kursi antic dari kayu

7. D. Sungai

8. B. Ibu Sud

9. A. Senam

10. D. Saling mencintai sesame anggota keluarga

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1. Mengalirkan arus listrik
2. Import
3. Dynamo, lemari es
4. Kewajiban anak
5. Hak anak
6. Akar serabut
7. Kenampakan alam
8. 1 rim = 500 lembar
9. Menulis percakapan
10. Persatuan dan kesatuan

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !
1. Diketahui

No. Nama Anggota Keluarga Andi Usia

1 Ayah Andi 45

2 Ibu Andi 38

3 Kak Ani 15

4 Andi 11

5 Paman Juki 42

6 Bibi Nia 35
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Ditanya: berapa nilai meannya?

Dijawab:

2. Diketahui:
Ayah membeli 10 kardus kertas. Setiap kardus berisi 4 rim kertas

Ditanya : berapa lembar kertas yang dibeli oleh ayah?

Jawab:

1 rim = 500 lembar
10 kardus berisi 40 rim
40 rim = 40 x 500 = 20.000 lembar

3. Menghormati orang tua, belajar dengan giat, membantu orang tua di rumah.
4. Induksi yaitu mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda yang akan

dijadikan sebagai magnet, contohnya paku. Benda magnetis yang menempel
pada magnet dapat menarik benda-benda magnetis lainnya, contohnya jarum
atau paku payung.

5. Untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya.
Untuk menyerap air dan garam-garam mineral (zat-zat hara) dari dalam tanah

7 Dewi 14

8 Miko 11



A. PILIHAN GANDA
Jawaban benar skor = 1
Jawaban salah skor = 0

B. JAWABAN SINGKAT
Jawaban benar = 2
Jawaban salah = 0

C. ISIAN

soal no.1

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3
jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2
jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

soal no.2

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3
jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2
jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

soal no.3

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan 3 jawabannya dengan sangat tepat dan benar. 4
Jika siswa menuliskan 3 jawabannya tapi masih ada 1 yang kurang benar. 3
jika siswa hanya menuliskan 2 jawabannya saja 2
jika siswa hanya menuliskan 1 jawabannya. 1

soal no.4

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan penjelasan tentang induksi dengan sangat tepat
dan benar.

4

Jika siswa menuliskan penjelasan tentang induksi cukup tepat. 3
jika siswa menuliskan penjelasan tentang induksi kurang tepat. 2
jika siswa menuliskan penjelasan tentang induksi tidak tepat. 1
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soal no.5

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan 2 fungsi akar dengan benar 4
Jika siswa menuliskan 2 fungsi akar tapi masih ada yang kurang tepat 3
jika siswa menuliskan 1 fungsi akar saja 2
jika jawaban siswa salah 1

 TOTAL SKOR = (Total Skor A + Total Skor B + Total Skor C) X 2

= (10 + 20 + 20) x 2

= 50 x 2

= 100

Keterangan Hasil Belajar

No. Kategori Rentangan
Presentase

Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat
tinggi

Melampaui
KKM

2. B 80-89 Tinggi Melampaui
KKM

3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai SKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum

Mencapai
KKM

 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)



I. PILIHAN GANDA
1. A. Madura
2. B. Gerak tipuan
3. A. 1:3
4. A. 37,68 cm
5. B. penguapan
6. B. kewajiban
7. D. pengingkaran kewajiban
8. C. rumah sakit dan toko roti
9. C. 2075 m
10. A. a-b-a-b

II. JAWABAN SINGKAT

1. kewajiban

2. hak

3. Bhinneka Tunggal Ika

4.  angklung

5. selatan

6. kompas

7. sampiran

8. tanah longsor

9. pivot

10. 14 cm

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

1.

a. Akar,  menyerap air dan mineral yang dibutuhkan oleh
tumbuhan dari dalam tanah, menguatkan berdirinya batang,
menyimpan cadangan makanan.

b. Batang, sebagai tempat tumbuhnya (daun, bunga, buah),
pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, tempat
penyimpanan cadangan makanan.

c. Daun, tempat pembuatan makanan, penguapan, pernapasan
d. Bunga, alat perkembang biakan.
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e. Buah, hsil dari perkembangbiakan.
f. Biji, hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan

antara serbuk sari dan putik

2. wujud sikap kita terhadap budaya suku bangsa lain

a. Kita harus dapat menunjukkan sikap menerima keragaman suku bangsa dan
budaya di masyarakat. Sikap menerima itu ditunjukkan dalam kehidupan sehari-
hari, pergaulan, perbuatan, tingkah laku, dan tutur bahasa. Sebagai bangsa
Indonesia yang baik, justru kita harus berbangga. Keanekaragaman suku bangsa
dan budaya itu merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.

b. Menumbuhkan kebiasaan bergotong royong dan kerja bakti di masyarakat sangat
baik. Kita bersama-sama bekerja demi kepentingan masyarakat. Seluruh
masyarakat ikut serta. Misalnya, kegiatan memperbaiki tempat-tempat ibadah.
Diikuti oleh semua anggota masyarakat, tanpa membedakan asal suku bangsa.

c. Memiliki sikap tenggang rasa (toleransi) yang besar terhadap seluruh anggota
masyarakat. Caranya dengan mengembangkan sikap menghargai hak azasi orang
lain. Tujuannya agar kita mampu menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam
kehidupan masyarakat, di mana saja kita berada.

3. Diketahui :Andi memiliki 4 pot yang alasnya berbentuk lingkaran.
Ditanya: Tentukan keliling atau diameter masing-masing pot !
Dijawab:

No Nama Pot Diameter Keliling
1 Pot 1 16 50,24
2 Pot 2 22 69,08
3 Pot 3 33 103,62
4 Pot 4 18 56,52

4. Teknik-teknik atau gerakan dalam permainan  bola besar
a. Teknik Menggiring (dribbling),  untuk  membawa  bola  menghindari  lawan  dan

menyerang lawan.
b. Teknik Mengoper (passing), untuk menjaga bola dari rebutan lawan dan

menyunsun serangan dengan terobosan atau gerak tipuan.
c. Teknik Pivot, menggerakkan badan dengan tumpun salah satu kaki dengan kedua

tangan yang menjaga bola dari lawan.
d. Teknik Shooting, tembakan langsung ke ring untuk mencetak poin.
e. Teknik Rebound, teknik dasar permainan bola basket yang bisa membuat

tambahan poin dari lemparan temanmu yang gagal.
5. Contoh desain pot



A. PILIHAN GANDA
Jawaban benar skor = 1
Jawaban salah skor = 0

B. JAWABAN SINGKAT
Jawaban benar = 2
Jawaban salah = 0

C. ISIAN

soal no.1
Deskripsi Skor

Jika siswa menggambar dan menuliskan 3 bagian tumbuhan dan fungsinya
dengan tepat

4

Jika siswa menggambar dan menuliskan  3 bagian tumbuhan dan fungsinya tapi
masih ada 1 yang kurang tepat

3

Jika siswa menggambar dan menuliskan  3 bagian tumbuhan dan fungsinya tapi
masih ada 2 yang kurang tepat

2

jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

soal no.2
Deskripsi Skor

Jika siswa menuliskan penjelasan wujud sikap kita terhadap budaya suku
bangsa lain dengan sangat tepat dan benar.

4

Jika siswa menuliskan penjelasan tentang wujud sikap kita terhadap budaya
suku bangsa lain cukup tepat.

3

jika siswa menuliskan penjelasan tentang wujud sikap kita terhadap budaya
suku bangsa lain kurang tepat.

2

jika siswa menuliskan penjelasan tentang wujud sikap kita terhadap budaya
suku bangsa lain tidak tepat.

1

soal no.3
Deskripsi Skor

Jika siswa menuliskan 4 jawabannya dengan sangat tepat dan benar. 4
Jika siswa menuliskan 3 jawabannya dengan tepat. 3
jika siswa menuliskan 2 jawabannya dengan tepat 2
jika hanya 1 jawaban siswa yang tepat 1
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soal no.4
Deskripsi Skor

Jika siswa menuliskan 3 teknik atau gerakan dalam permainan  bola besar dan
memberikan penjelasan dengan sangat tepat dan benar.

4

Jika siswa menuliskan 3 teknik atau gerakan dalam permainan  bola besar dan
memberikan penjelasan tetapi masih ada yang kurang tepat

3

Jika siswa menuliskan 3 teknik atau gerakan dalam permainan  bola besar dan
hanya memberikan 2 penjelasan pada masing-masing teknik.

2

jika siswa menuliskan dan memberikan penjelasan tidak tepat. 1

soal no.5
Deskripsi Skor

Desain pot mencakup  kriteria rapi, bersih, indah, lengkap 4
Desain pot mencakup  3 dari 4 kriteria 3
Desain pot mencakup  2 dari 4 kriteria 2
Jika siswa tidak menggambar/belum selesai 1

 TOTAL SKOR = (Total Skor A + Total Skor B + Total Skor C) X 2

= (10 + 20 + 20) x 2

= 50 x 2

= 100

Keterangan Hasil Belajar

No. Kategori Rentangan
Presentase

Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat
tinggi

Melampaui
KKM

2. B 80-89 Tinggi Melampaui
KKM

3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai SKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum

Mencapai
KKM

 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)



A. Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. D. Empat
2. B. Tiga
3. Tepung terigu
4. D. Distribusi tidak langsung
5. B. 100 meter/menit
6. C. 1.950 meter
7. B. B-C-D-A
8. C. Agar si tali awet dan tidak gampang lepas
9. A. samudra Hindia dan Pasifik
10. A. Rotasi bumi

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1. konsumen
2. pertama
3. lima
4. tekstil
5. Bus A
6. Lompatan
7. bawah tanah
8. tandus dan kering
9. tumbuhan dan hewan

10. Samudra Hindia

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !
1. Sebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi permukaan bumi? Jelaskan

dampaknya !
a. Pembakaran hutan, dijadikan lahan pertanian, permukiman penduduk, dan

industri. Kawasan hutan yang dijadikan lahan pertanian biasanya berubah menjadi
tanah tandus dan gersang.

b. Penebangan hutan secara liar,  menyebabkan terjadinya perubahan permukaan
bumi . Hutan  menjadi lahan tandus dan gersang. Penggundulan hutan telah
membunuh ratusan ribu spesies tumbuhan dan hewan. Banyaknya pohon yang
ditebangi menyebabkan hewan-hewan hutan kehilangan makanan dan tempat
berlindung selain itu akan mnyebabkan banjir

c. Penambangan, kegiatan ini menimbulkan tanah berongga. Tanah yang berongga
menyebabkan tanah kurang kuat sehingga bisa runtuh.

2. Sebutkan akibat yang ditimbulkan dari perpaduan antara letak astronomis dan
geografis Indonesia !
a. Matahari bersinar terus-menerus sepanjang tahun
b. Penguapan tinggi, sehingga kelembaban juga tinggi
c. Memiliki curah hujan yang relatif tinggi
d. Memiliki wilayah hujan hutan tropis yang cukup lebat
e. Memiliki dua musim (penghujan dan kemarau)

3. Ayah Eko mengendarai mobil ke rumah nenek yang berjarak 30 km dari rumah,
ayah berangkat pada pukul 10.00 pagi. Jika ayah Eko mengendarai mobil dengan
kecepatan 45 km/jam, pada pukul berapa ayah Eko tiba dirumah nenek ?
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Diketahui :
S = 30 km
V = 45 km/jam
Ditanya t :...............?
Jawab :   T=S/V

      =30 km/ 45 km/jam
      =2/3 jam
      =2/3x 60 menit
      = 40 menit.

4. Sebutkan lima contoh perilaku yang mencerminkan sila ke keempat !
a. Membiasakan diri bermusyawarah dengan teman dalam menyelesaikan masalah
b. Memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas
c. Berani mengemukakan pendapat di depan kelas
d. Melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan

bertanggung jawab
e. Menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain.

5. Buatlah desain topeng yang bertema kartun anak-anak !
Sesuai dengan kebijaksanaan guru



A. PILIHAN GANDA
Jawaban benar skor = 1
Jawaban salah skor = 0

B. JAWABAN SINGKAT
Jawaban benar = 2
Jawaban salah = 0

C. ISIAN

soal no.1

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan penejlasannya dengan benar dan runtut 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi penjelasannya masih
kurang tepat

3

jika siswa menuliskan caranya dan hanya beberapa yang diberi
penjelasan

2

jika siswa hanya menuliskan caranya saja 1

soal no.2
Deskripsi Skor

Jika siswa menuliskan 3 akibat yang ditimbulkan dari perpaduan antara letak
astronomis dan geografis Indonesia dengan benar

4

Jika siswa menuliskan 3 akibat yang ditimbulkan dari perpaduan antara letak
astronomis dan geografis Indonesia tetapi masih terdapat 1 yang tidak tepat

3

Jika siswa menuliskan 3 akibat yang ditimbulkan dari perpaduan antara letak
astronomis dan geografis Indonesia tetapi masih terdapat 2 yang tidak tepat

2

Jika jawaban siswa tidak tepat 1

soal no.3

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 4
Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3
jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2
jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

PEDOMAN PENSKORAN TES MANDIRI SUB TEMA 3



soal no.4

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan lima contoh perilaku yang mencerminkan sila ke
keempat dengan tepat.

4

Jika siswa menuliskan lima contoh perilaku yang mencerminkan sila ke
keempat tetapi masih terdapat 1 jawaban yang kurang tepat

3

Jika siswa menuliskan lima contoh perilaku yang mencerminkan sila ke
keempat tetapi masih terdapat 2-3 jawaban yang kurang tepat

2

Jika siswa menuliskan lima contoh perilaku yang mencerminkan sila ke
keempat tetapi masih terdapat 4-5 jawaban yang kurang tepat

1

soal no.5
Deskripsi Skor

Desain pot mencakup  kriteria rapi, bersih, indah, lengkap 4
Desain pot mencakup  3 dari 4 kriteria 3
Desain pot mencakup  2 dari 4 kriteria 2
Jika siswa tidak menggambar/belum selesai 1

 TOTAL SKOR = (Total Skor A + Total Skor B + Total Skor C) X 2

= (10 + 20 + 20) x 2

= 50 x 2

= 100

Keterangan Hasil Belajar

No. Kategori Rentangan
Presentase

Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat tinggi Melampaui KKM
2. B 80-89 Tinggi Melampaui KKM
3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai SKM
4. D Dibawah 70 Kurang / rendah Belum Mencapai KKM

 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)



I. PILIHAN GANDA
1. B.Jeumpa
2. A. dribbling
3. D. 9:3:2
4. A. 188,5 cm
5. A. hak siswa disekolah
6. C. perantara
7. D. rendam kertas hingga lembek dan hancur seperti bubur
8. C. Papua nugini
9. A. 40 km/jam
10. A. tudung akar

II. JAWABAN SINGKAT
1. kelompak bunga

2. Alam

3. 6000

4. rumah  kebaya

5.  biji

6. Sampiran

7. Produsen

8. penggundulan hutan

9. awalan

10. Bangga dengan kebudayaan daerah ataupun kebudayaan nasional, melestarikan

nilai-nilai budaya yang telah ada, menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia,

tidak menjelek-jelekkan kebudayaan suku bangsa lain, lebih senang dengan

kebudayaan nasional daripada budaya luar negeri

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

1. X =20+25+30+40+25+45+60
       7

= 245/7= 35
Modusnya= 30 kg

2. Induksi, mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda yang akan
dijadikan sebagai magnet.

Menggosok, benda yang akan dijadikan magnet digosok dengan magnet batang yang
kita miliki.

RAMBU-RAMBU JAWABAN TES AKHIR MODUL



Mengalirkan arus listrik, membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik.

3. cara Anda menghormati budaya bangsa
a. Bangga dengan kebudayaan daerah ataupun kebudayaan nasional.
b. Melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada.
c. Menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia.
d. Tidak menjelek-jelekkan kebudayaan suku bangsa lain.
e. Lebih senang dengan kebudayaan nasional daripada budaya luar negeri.

4. gerakan dalam permainan  bola besar
a. Teknik Menggiring (dribbling), untuk membawa bola menghindari lawan dan

menyerang lawan.
b. Teknik Mengoper (passing), untuk menjaga bola dari rebutan lawan dan menyunsun

serangan dengan terobosan atau gerak tipuan.
c. Teknik Pivot, menggerakkan badan dengan tumpun salah satu kaki dengan kedua

tangan yang menjaga bola dari lawan.
d. Teknik Shooting, tembakan langsung ke ring untuk mencetak poin.
e. Teknik Rebound, teknik dasar permainan bola basket yang bisa membuat tambahan

poin dari lemparan temanmu yang gagal

5. Membuat desain dan menjelaskan proses membuat gelang Tali



A. PILIHAN GANDA
Jawaban benar skor = 1
Jawaban salah skor = 0

B. JAWABAN SINGKAT
Jawaban benar = 2
Jawaban salah = 0

C. ISIAN

soal no.1

Deskripsi Skor

Jika siswa menuliskan cara dan jawabannya dengan benar dan runtut 4

Jika siswa menuliskan caranya dengan benar tetapi jawabannya salah 3

jika siswa langsung menuliskan jawabannya 2

jika siswa salah dalam menuliskan jawabannya 1

soal no.2
Deskripsi Skor

Jika siswa menuliskan penjelasan 3 cara membuat magnet dengan sangat tepat
dan benar.

4

Jika siswa menuliskan penjelasan tentang 3 cara menuliskan magnet cukup
tepat.

3

jika siswa menuliskan penjelasan tentang 3 cara menuliskan magnet kurang
tepat.

2

jika siswa menuliskan penjelasan tentang 3 cara menuliskan magnet tidak tepat. 1

PEDOMAN PENSKORAN TES AKHIR MODUL



Soal no.3

Deskripsi Skor

Jika siswa menuliskan 3 jawabannya dengan sangat tepat dan benar. 4

Jika siswa menuliskan 3 jawabannya tetapi masih kurang tepat 3

jika siswa menuliskan 2 jawabannya saja 2

jika hanya 1 jawaban siswa yang tepat 1

Untuk soal no.4
Deskripsi Skor

Jika siswa menuliskan 3 teknik atau gerakan dalam permainan  bola besar dan
memberikan penjelasan dengan sangat tepat dan benar.

4

Jika siswa menuliskan 3 teknik atau gerakan dalam permainan  bola besar dan
memberikan penjelasan tetapi masih ada yang kurang tepat

3

Jika siswa menuliskan 3 teknik atau gerakan dalam permainan  bola besar dan
hanya memberikan 2 penjelasan pada masing-masing teknik.

2

jika siswa menuliskan dan memberikan penjelasan tidak tepat. 1

Untuk soal no.5
Deskripsi Skor

Desain tali mencakup  kriteria rapi, bersih, indah, lengkap dan diperjelasn dengan
langkah-langkah membuatnya dengan tepat

4

Desain pot mencakup  3 dari 4 kriteria dan sudah diperjelas dengan langkah-
langkahnya namun kurang lengkap

3

Desain pot mencakup  2 dari 4 kriteria dan ada beberapa langkah pembuatannya
yang dilewati

2

Jika siswa tidak menggambar/belum selesai 1



 TOTAL SKOR = (Total Skor A + Total Skor B + Total Skor C) X 2

= (10 + 20 + 20) x 2

= 50 x 2

= 100

Keterangan Hasil Belajar

No. Kategori Rentangan
Presentase

Kualifikasi Keterangan

1. A 90-100 Sangat
tinggi

Melampaui
KKM

2. B 80-89 Tinggi Melampaui
KKM

3. C 70-79 Cukup tinggi Mencapai SKM
4. D Dibawah 70 Kurang /

rendah
Belum

Mencapai
KKM

 (Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)




