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              Modul Komik Tematik berbasis Multiple Intelegensi Kelas V

Salam  Kenal  semua.  Selamat  bertemu  di  kelas  V  semester  2.

Pasti sekarang kalian sudah siap untuk menimba ilmu. Pada kesempatan

kali ini kamu akan diajak untuk belajar dalam tema Lingkunganku. Modul

yang akan kamu pelajari ini berbeda dengan buku pelajaran yang sedang

kamu gunakan. Modul ini disusun untuk mengetahui kemampuan dan

menggali kecerdasan yang kalian miliki. Modul ini disajikan dalam

bentuk komik tematik yang menarik, sehingga kalian bisa belajar lebih

menyenangkan.

Kalian diharapkan mengetahui dan memahami multiple

intelegensi. Multiple intelegensi meliputi, kecerdasan: linguistik, logis-

matematis, musikal, spasial, kinestetik-tubuh, interpersonal,

intrapersonal, dan naturalis.  Pada setiap sub tema dalam modul

terdapat kegiatan yang dirancang untuk menggali multiple intelegensi

yang berhubungan dengan tema Lingkunganku.

 Melalui modul komik tematik berbasis multiple intelegensi  ini,

kalian  bisa  mengetahui  jenis  kecerdasan  yang  dimiliki   dari  8

kercerdasan kalian miliki. Sehingga kecerdasan tersebut dapat

dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Malang,   Maret 2017

Penulis

KATA PENGANTAR
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              Modul Komik Tematik berbasis Multiple Intelegensi Kelas V

Agar kamu mudah mempelajari modul ini, cermati petunjuk

penggunaan modul berikut!

.

.

PETUNJUK
PENGGUNAAN MODUL

Berdoalah sebelum memulai mempelajari modul
ini.

Pelajari dengan cermat materi yang terdapat dalam
setiap sub tema pada  modul.

Jika terdapat materi yang meragukan atau sulit
kamu pahami, maka catatlah bagian-bagian yang
sulit kamu pahami tersebut dan tanyakanlah pada
gurumu atau kamu juga bisa mendiskusikannya
dengan temanmu.

Kerjakan seluruh latihan, tugas yang ada pada
setiap pembelajaran dalam modul dengan
sungguh-sungguh. Setelah kamu menyelesaikan
tugas dengan baik, kerjakan tes mandiri untuk
menilai secara mandiri hasil belajarmu pada tiap
sub tema.

Modul ini terdiri dari 3 Subtema. Setiap sub tema
memiliki target belajar. Cermati pada kotak
harapan target belajarmu. info
penting
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Jika kamu sudah menyelesaikan semua
pembelajaran yang ada dalam modul, mulailah
untuk mengerjakan tes akhir modul.

Untuk menilai kebenaran jawabanmu,
bandingkanlah dengan rambu-rambu jawaban tes
akhir modul. Mintalah rambu-rambu jawaban
pada guru untuk mengetahui kebenaran
jawabanmu.

Hitunglah nilai yang kamu peroleh dengan
pedoman penskoran yang sudah ada di dalam
modul ini.

Jangan sampai ada yang terlewat membaca petunjuknya

ya. Jika masih ragu, baca kembali

petunjuk pengerjaan modul ini.
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              Modul Komik Tematik berbasis Multiple Intelegensi Kelas V

Ada beberapa bagian dalam modul yang harus kamu ketahui. Untuk lebih

jelasnya simaklah uraian berikut.

Merupakan konsep-konsep
yang akan dipelajari.
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              Modul Komik Tematik berbasis Multiple Intelegensi Kelas V

Berisi tujuan pembelajaran yang
akan dicapai siswa

KOTAK HARAPAN

Merupakan informasi, uraian
materi dan contoh yang akan

dipelajari siswa.
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Merupakan kumpulan soal/
pertanyaan untuk memperkaya
pengetahuan siswa mempelajari

materi.
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Berisi pertanyaan untuk mengetahui
kemampuan siswa mempelajari

modul.
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Andi
Pintar, suka berolahraga,
pandai menulis

Tika
malas, tomboy, pecinta
alam, pandai
menggambar, teman
sekelasnya.

PERKENALAN TOKOH

Udin

suka makan, pandai
bergaul, kurang pandai,
malas beolahraga

Eko
pandai matematika,

jujur, egois

Sila

feminim, pintar, suka
menyayi
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SUB TEMA 1 LINGKUNGAN RUMAHKU

Selamat datang pada SUB TEMA 1 teman-teman. Pada SUB TEMA 1 ini ada 3
Pembelajaran yang harus kamu kerjakan. Tiap bahasan sudah dijelaskan dalam peta

konsep di atas. Waktu untuk mempelajari Sub Tema ini adalah 24x35 menit. Gunakan
waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari Sub Tema 1 dengan cermat.

Kerjakan latihan dan tugas yang telah dsediakan. Dengan ketekunan kamu akan merasa
mudah untuk mempelajari Sub Tema 1 ini.

INFO PENTING

          PETA KONSEP

Membuat komik

Sifat magnet
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PEMBELAJARAN 1
AKU DAN KELUARGAKU

Teman-teman  ada  yang  memiliki

foto keluarga seperti gambar no  1 di

samping? Coba tebak, ada siapa saja

dalam foto itu? Tepat sekali, ada ayah,

ibu, kakak, adik. Kalau kita hitung kira-

kira berapa jumlah keluarga kita

seluruhnya? Perhatikan gambar no.  2  dan

3  di  samping, terlihat ada anak yang

sedang membantu bersih-bersih rumah.

Dan anak yang sedang belajar. Adakah

teman teman di sini yang sering membantu

ibu/ayah membersihkan rumah? Apa

kaitannya kegiatan dalam gambar di

samping dengan hak dan kewajiban kalian

sebagai anak di rumah?

Nah, untuk lebih jelasnya, akan

disajikan cerita tentang kehidupan Andi

dan teman-temannya terutama tentang

penjelasan Aku dan Keluargaku. Sekarang

fokuskan perhatian kamu dan mulailah

belajar!
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vv
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Kak Ani memberikan contoh
gerakan senam pada Andi.

Setelah memberikan contoh, Andi dan
Kak Ani senam bersama

Ibu sedang apa?

Ibu sedang
membuat
teh dan
susu untuk
ayah dan
kakakmu.

Memangnya kakak
dan ayah di mana
bu?

Itu ada di depan.
Kamu kesana dulu
saja Andi. Ibu
belum selesai
membuat
minumannya.

Ayah, Kak
Ani sedang
apa

Kami sedang senam.
Ayo ikut Andi, kita
senam bersama agar
badan menjadi sehat.
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Tiba-tiba ibu datang membawa minuman dan makanan ringan.

Ayah, Andi, Kak
Ani. Ini makanan
dan minumannya!

Setelah minum dan makan bersama, mereka mulia senam bersama.
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Gerakan Senam Berilah Tanda Centang Pada
Gambar Gerakan Yang Sudah

Dilakukan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Teman-teman ayo mulai gerakkan badanmu. Ikuti gerakan Kak Ani.  Ajak  2  orang  teman  kamu
mengikuti  gerakan kak Ani. Jika kalian sudah melakukan gerak senam, berilah tanda centang pada
gambar berikut
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Selesai senam, seluruh keluarga mulai bersih-bersih rumah. Mereka mengerjakan tugas sesuai
kewajiban mereka.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita
lakukan.
Hak adalah sesuatu yang kita terima
setelah menjalani kewajiban.
Ibu berkewajiban mendidik anaknya dan
mengurus rumah, seperti membersihkan
rumah, memasak, mencuci piring. Ibu juga
mengatur dan membagi tugas kepada
anak-anaknya. Setiap anak memiliki tugas
yang sesuai dengan kemampuanya.
Misalnya membersikan tempat tidur,
menyapu halaman rumah dan lainnya
Hak ibu: Mendapatkan nafkah, rasa aman,
mendapatkan rasa hormat, dipatuhi.

Ayah memiliki kewajiban untuk
mencari nafkah,  bertanggung jawab
atas pendidikan anak, mengasuh dan
membimbing anaknya. Sehingga ayah
juga mengetahui perkembangan
anaknya dan lebih memahami anaknya.
Ikut membantu pekerjaan ibu di
rumah.
Ayah memiliki hak untuk di hormati
dan di sayangi, berhak membuat
peraturan,berhak memberi izin dan
memberikan hukuman pada anak-
anaknya.
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Menjaga kebersihan rumah

Mematuhi dan melaksanakan nasihat orang

tua

Menghormati,menyayangi anggota keluarga

 Menghargai anggota keluarga

 Mengerjakan PR  dari sekolah

Bangun pagi dan merapikan kamar

Meminta ijin orang tua saat pergi dari

rumah

KEWAJIBAN ANAK DI RUMAH

1. Mendapatkan makan dan minum

2. Mendapatkan perlindungan dan

keamanan

3. Mendapatkan bimbingan orang tua

waktu belajar

4. Mendapatkan kesejahteraan hidup

5. Mendapatkan kasih sayang dari orang

tua

HAK ANAK DI RUMAH
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Andi membantu Kak Ani mengangkat meja untuk dipindahkan di dekat
televisi.

Terima kasih Andi, sudah
membantu kakak.
Pekerjaan menjadi ringan
jika dikerjakan berdua.

sama-sama
kak.

Adik yang
baik.
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Kak Ani, Andi. Ibu minta tolong
kalian ambil 2 lusin piring, 3 lusin
sendok dan 1 lusin  gelas di
lemari. Besok mau dipinjam Bu
Ama tetangga kita.

Iya bu

Kak, 1 lusin itu
ada berapa buah?

Andi belum tahu 1 lusin
berapa buah, jangan-
jangan 1 kodi, 1 rim pun
Andi juga belum tau?

Belum Kak.
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Wah, Andi baru
tahu tentangjenis-
jenis satuan
kuantitas benda.

Nah, mulai
sekarang kamu
harus ingat istilah
untuk satuan
kuantitas untuk
benda.

1 Lusin = 12 buah, digunakan untuk menunjukkan jumlah barang seperti

piring, gelas, sendok.

1 Kodi= 20 buah, digunakan untuk menunjukkan jumlah celana, baju, kaos.

1 rim itu = 500 lembar, biasanya digunakan untuk jumlah kertas

Baik, kak.
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Nah teman-teman ayo sekarang bantu Andi mengerjakan tentang satuan kuantitas.

1

Andi memiliki 12 kotak paku. Apabila setiap kotak berisi 2 lusin paku,
maka berapakah jumlah keseluruhan paku yang dimiliki Andi?
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Alhamdulillah, selesai
sudah tugasku yang
ini.

Andi melihat Kak Ani yang juga sedang
mengerjakan PR.

Kakak sedang
mengerjakan PR
apa?

Kakak sedang
mengerjakan PR tentang

hak dan kewajiban anak di
rumah. Tadi kan sebagian
sudah dijelaskan ayah dan

ibu. Ini kakak sedang
menulis jawabannya.
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No Hak Anak di rumah Kewajiban Anak di rumah

1	

2	

3	

4	

5	

Teman-teman, sekarang buatlah kelompok,
masing-masing kelompok beranggota 4 orang.
Kemudian, bantu Kak Ani menuliskan tugasnya

tentang hak dan kewajiban sebagai anak di
rumah, pada tabel di bawah ini ya!

Masih ingat cerita Kak Ani yang menunjukkan gerakan
dan urutan senam. Coba teman-teman sekarang
urutkan gerakan senam berikut ini dan berilah
penjelasan untuk urutan 1 sampai dengan 4!

1 2

3
4
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TUGAS

Keterangan Gerakan senam:

1.

2.

3.

4.

Lakukan pengamatan di lingkungan rumahmu. Tuliskan penerapan hak dan
kewajiban pada kehidupan sehari-hari di lingkungan rumahmu!

Tampilkan foto hasil pengamatanmu di kolom yang disediakan!
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Jika kamu sudah menyelesaikan dengan baik latihan dan tugas pada
pembelajaran 1, kamu boleh melanjutkan mempelajari pembelajaran 2.

Selamat belajar!
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PEMBELAJARAN 2
BENDA DI LINGKUNGAN RUMAHKU

Teman-teman, apakah memiliki

hiasan yang ditempel pada lemari es? Kenapa

hiasan tersebut bisa menempel pada lemari es

tanpa pengait apapun?  Apa  karena  diberi  lem

seperti perangko yang menempel pada kertas?

Benda tersebut bisa menempel, karena

adanya kandungan magnet pada lemari es dan

juga hiasan yang menempel tersebut. Benda

apa saja yang bisa ditarik magnet? Bisakah

kalian menemukan benda  di  sekitar  rumah

kalian?

Nah, untuk lebih jelasnya, akan

disajikan  cerita  tentang  kehidupan  Eko dan

teman-temannya. Sekarang fokuskan

perhatian kamu dan mulailah belajar!

KOTAK HARAPAN
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MENGGALI INFORMASI

Eko dan Ninik sedang berada di dapur. Eko sedang mengeuarkan hiasan
yang akan dipasang di emari es. Ninik meihat Eko menempekan hiasan
tersebut.

Kak Eko sedang
menempelkan apa?

Oh ini, kakak sedang
menempelkan hiasan di
lemari es

Hiasannya lucu kak.
Bisa menempel kak?

Apa ada lemnya?

Tentu saja tidak
ada lemnya Nik,

karena di belakang
hiasan ini terdapat

magnet

Apa di lemari
es juga

terdapat
magnet, kak?

Kakak akan
menelaskan !
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Magnet berasal dari batuan yang mengandung logam
besi. Batuan logam tersebut diolah sampai akhirnya
menjadi magnet. Tarikan atau dorongan yang
disebabkan oleh magnet disebut gaya magnet. Magnet
yang dipasang di badan lemari es  dan bingkai pintunya
terbuat dari besi. Ketika pintu didekatkan, magnet
akan segera menariknya. Akibatnya, timbullah gaya
tarik yang menyebabkan hiasan menempel pada lemari
es. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda
tertentu.

Karena lemari es
mengandung logam
besi, dan hiasan ini

terdapat
magnetnya akhirnya
terjadi gaya tarik
menarik magnet.

Betul Nik!

Oke. Ayo kak
kita cari !

Coba sekarang kita
kumpulkan benda-
benda di sekitar

rumah. Kakak akan
membawa hiasan

magnet ini.
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Kak Eko, ini Ninik
membawa pensil,

penghapus, penggaris,
kertas

Kakak membawa
gunting, paku, dan

jarum.

Kakak akan
memulai

eksperimennya Iya, Kak Eko!

Eko mulai mendekatkan magnet pada satu persatu benda yang
dibawa. Ninik memperhatikan benda yang satu persatu didekatkan
pada magnet
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No Benda yang dapat ditarik
magnet

Benda yang tidak dapat
ditarik magnet

1

2

3

4

5

Ya Kak

Kakak sudah
melakukan

eksperimen.  Coba
sekarang benda
apa saja yang

dapat ditarik oleh
magnet?

Bagus Ninik. Sekarang kamu
sudah bisa menentukan benda

yang dapat ditarik oleh magnet
dan yang tidak dapat ditarik

oleh magnet

Iya kak,
sekarang

Ninik sudah
Tahu!
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Dynamo,
Pengunci kotak
pensil yang
kemarin kamu
beli  juga
terdapat
magnet.

Ya kak,
Ninik

mengerti.

Banyak sekali Nik benda yang
emgandung magnet seoerti :,

kompas, speaker radio, mikrofon,
antena pada mobil remot kontrol.
Magnet juga digunakan pada alat-

alat berat untuk mengangkut
benda-benda dari besi.

Terima kasih atas
penjelasannya

kak
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Ada banyak cara untuk
membuat magnet Ninik bagaimana

caranya
kak?

Terdapat beberapa cara dalam
pembuatan magnet di antaranya
adalah cara induksi, menggosok,
dan mengalirkan arus listrik

Yang pertama Induksi. Magnet dapat dibuat dengan cara
induksi, yaitu mendekatkan atau menempelkan magnet pada
benda yang akan dijadikan sebagai magnet. Benda magnetis
yang menempel pada magnet dapat menarik benda-benda
magnetis lainnya, contohnya jarum atau  paku paying.
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Cara kedua dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat
dengan cara menggosok benda yang akan dijadikan magnet

dengan magnet batang yang kita miliki

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
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Nik, ini kakak punya
buku tentang magnet

Warga deesa gondanglegi bayak
yang membuat kerajinan

berbahan kulit jagung, seperti :
bros, hiasan magnet, bunga

pajangan. Hiasan tersebut di
ekspor ke luar negeri.

di ekspor?

iya,ekspor: kegiatan pengiriman
barang dan jasa dari wilayah
Indonesia ke wilayah negara lain.
Kerajinan ini dikirim ke Malaysia,
singapura, jepang.

Sumber gambar: http://google.com

http://google.com/
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Luar biasa, kerajinan
tangan dari klobot

jagung bisa diekspor

iya, hebat sekali.
Apakah perbedaan
antara ekspor dan

impor?

Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang
atau jasa ke luar negeri.
Impor adalah kegiatan memasukkan barang
atau  jasa  dari  luar  negeri  ke  dalam  negeri
ini, Banyak barang yang diekspor atau
diimpor seperti lemari es, laptop,
handphone, dan ada juga hiasan seperti
yang aku bawa ini, di belakang tertulis
buatan luar negeri.

Manfaat ekspor: Memperluas pasar bagi produk Indonesia,
menambah devisa Negara, memperluas lapangan kerja.
Manfaat impor: Memperoleh barang dan jasa yang tidak
bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, memperoleh
bahan baku.

Sumber gambar: https://www.google.com

https://www.google.com/
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No. Barang ekspor Barang Impor
1	

2	

3	

4	

5	
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Ninik membaca buku tentang magnet yang diberikan oleh Sila.  Seteelah membaca buku
tersebut, ada bagian kolom untuk menuliskan sifat magnet. Ayo bantu Ninik menuliskan sifat-

sifat magnet!

Ayo coba praktekkan membuat elektromagnetik sederhana. Dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a) Lilitkan paku dengan kawat kumparan. Semakin banyak kumparan maka
kemagnetannya akan semakin kuat

b) Sambungkan kedua kawat kumparan pada batu baterai.
c) Dekatkan paku tersebut dengan jarum atau paku payung.
d) Jika sudah gambarlah rangkaian eletromagnetik sederhana tersebut.

SIFAT-
SIFAT
MAGNET
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TUGAS



34
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PEMBELAJARAN 3
 LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT TINGGALKU

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:
Menyebutkan 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

KOTAK HARAPAN

Teman-teman, perhatikan gambar

No.1  di  samping.  Siapa di antara kalian

yang  memiliki  kebun  atau  taman?

Tanaman apa saja yang kalian tanam?

Tanaman apa yang ditanam Tika pada

gambar No. 2? Pasti  menyengakan   bisa

berkebun. Perhatikan gambar No.3,

terdapat kolam pada gambar tersebut,

kolam merupakan kenampakan alam atau

buatan?

Nah, untuk lebih jelasnya, disajikan

cerita tentang kehidupan Tika. Sekarang

mulailah belajar!

3

2

1
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Kak Tika judul lagu
yang kakak nyanyikan

itu lihat kebunku?

Tini, Tika coba
ke sini. Lihat

kolam ikan kita

MENGGALI INFORMASI

Lihat kebunku penuh dengan
bunga. Ada yang putih dan
ada yang merah. Setiap hari
kusiram semua, mawar
melati semuanya indah.

Tika, Tini dan ayahnya sedang berada di halaman depan rumahnya. Disana terlihat Tika sedang
menyiram bunga adiknya sedang menyapu. Sedangkan ayahnya sedang membersihkan kolam. Tika
menyiram sambil bernyanyi lagu lihat kebunku. Ayo bernyanyi bersama Tika!

Iya Tini

Iya ayah,
ayo Tini!
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Lihat, cantik dan
bersih kolam ikan

kita. Ikan-ikan
senang

Iya yah, kolamnya
semakin cantik jika

dirawat.

Tika jadi teringat
pelajaran di sekolah

tentang kenampakan alam
dan buatan. Kolam ini

termasuk kenampakan
buatan?

Betul Tika, Kolam
merupakan salah
satu kenampakan

buatan yang ada di
lingkungan sekitar

kita.
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Kenampakan alam adalah semua yang ada
dibumi. Contohnya Gunung, Hutan, Bukit.

Kita harus
bersyukur

dengan apa yang
telah Tuhan

ciptakan berupa
berbagai macam

kenampakan
alam dan buatan

Gambar 3.1 Gunung
Sumber gambar: www.google.com

Kenampakan buatan adalah daerah yang
sengaja dibuat lingkungan baru untuk
kepentingan tertentu. Contohnya
bendungan/waduk, jalan, rel kereta api,
lapangan terbang, pelabuhan, taman
kota,pasar, jembatan.

Gambar 3.2 Jembatan
Sumber gambar: www.google.com

Gambar 3.3 Gedung
Sumber gambar: www.google.com

Gambar 3.4 Bendungan
Sumber gambar: www.google.com

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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bukan hanya kolam yang merupakan
kenampakan buatan, rumah kita,
jalan raya termasuk kenampakan

buatan

Kak Tika tadi
mengatakan kolam

termasuk kenampakan
buatan

Betul Tini, kolam
merupakan

kenampakan
buatan, yang bisa

kita temui di
sekitar kita

sekarang aku tahu, apa
saja yang termasuk

kenampakan alam dan
buatan Ayo

sekarang
semuanya

kembali lagi
menyiram

dan menyapu

Baik
ayah



40

Betul Tini. Melihat
tanaman ini, kakak

teringat akan materi
tentang bagian tanaman.
Kemarin pak guru yang

menjelaskan

Tin, coba lihat
bunga-bunga ini,

cantik kan?

iya kak, bunga yang
kita rawat semakin
cantik dan tumbuh

subur kak.

Apa saja kak bagian
tubuh tanaman?

Tumbuhan ini misalnya.
Coba perhatikan, tumbuhan
ini memiliki bagian tubuh,

seperti bunga, daun,
batang, dan akar.

coba lihat, ini yang
namanya akar

Seperti apa
bentuk akar?
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Daun berfungsi:
- untuk fotosintesis
- penguapan air
- pengeluaran air berupa tetesan air
- pertukaran oksigen dan karbon dioksida
  (alat pernapasan padatumbuhan)

Berdasarkan jenisnya, bunga dikelompokkan menjadi
dua yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap.
Apabila bunga memiliki kelopak bunga, mahkota
bunga, putik, dan benang sari maka disebut bunga.
lengkap. Sebaliknya, jika bunga tidak memiliki salah
satu bagian tersebut maka merupakan bunga yang
tidak lengkap.
Bunga berperan sebagai tempat berlangsungnya
perkembangbiakan. Peristiwa penyerbukan, yaitu
jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik merupakan
awal terjadinya perkembangbiakan pada

tapi Tini lebih suka
bunga daripada

akar.

Tini,tanaman ini merupakan satu
kesatuan, tanpa akar, batang ,

daun, tidak akan ada bunga.
Begitupun sebaliknya. Setiap

bagian dari tanaman mempunyai
fungsi.

DAUN

BUNGA

Gambar 3.5 Daun
Sumber gambar: www.google.com

Gambar 3.6 Bunga
Sumber gambar: www.google.com

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Batang memiliki buku dan ruas, pada setiap buku melekat sehelai daun
atau lebih .
Fungsi batang 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

Akar tersusun atas rambut akar dan tudung akar.
Rambut akar berfungsi memperluas daerah
penyerapan air.
Tudung akar berfungsi melindungi ujung akar agar
tidak rusak saat menembus tanah.
Tumbuhan yang mempunyai akar tunggang misalnya
jambu, mawar, jeruk, dan durian.
Tumbuhan yang mempunyai akar serabut, misalnya
padi, jagung, dan rumput-rumputan.
Akar berfungsi 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.
Akar tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan
makanan, misalnya ketela pohon, wortel, dan lobak.
Akar tumbuhan yang bermanfaat untuk bahan obat-
obatan, misalnya akar ginseng, dan pasak bumi.

BATANG

AKAR

Gambar 3.7 Batang
Sumber gambar: www.google.com

Gambar 3.8 Akar
Sumber gambar: www.google.com

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Akar perekat

Akar gantung
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TUGAS

No. Kenampakan alam Kenampakan buatan

1.	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

No. Gambar daun Bentuk daun

1	

Coba tuliskan contoh kenampakan alam dan buatan di sekitarmu
3

Teman-teman ayo kita lakukan pengamatan!
Petunjuk:

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 3 orang
2. Carilah macam-macam bentuk daun di sekitar

kalian
3. Tempelkan daun pada kolom tabel yang sudah

disediakan
4. Tentukan jenis bentuk daunnya (menjari,

menyirip, dll)
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2	

3	

4	

5	
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LATIHAN MANDIRI



48
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Jika kamu sudah menyelesaikan dengan baik latihan dan tugas
pada pembelajaran 3, kamu boleh melanjutkan mempelajari
pembelajaran 1 di bab selanjutnya.

Selamat belajar!

Kamu dikatakan berhasil dengan baik menguasai sub tema 1 serta
berhak mempelajari penggalan selanjutnya jika kamu berhasil

mengerjakan tes mandiri  yang ada pada sub tema 1 modul ini dan
memperoleh jawaban benar minimal 70%. Sebaliknya, bila tingkat

penguasaanmu kurang dari 70%, maka kamu harus mempelajari
kembali materi yang ada pada sub tema 1 ini, khususnya pada bagian

yang belum kamu kuasai.

SELAMAT MENGERJAKAN

INFO BUAT KAMU
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A. Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang merupakan jawaban 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

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

TES MANDIRI SUB TEMA 1
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6.

a. Telepon genggam

b. Kursi antic dari kayu

c. Lemari es

d. Televisi

7.

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.

a. Senam

b. Basket

c. Bulutangkis
d. Berenang

10. Berikut ini contoh kewajiban anak di rumah, yaitu

a. Menaati peraturan sekolah

b. Tidak membedakan suku, ras agama dalam masyarakat

c. Menolong teman yang kesulitan di jalan

d. Belajar dengan giat
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B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1.

2. Kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar

3. Tuliskan 2 benda yang dapat mengandung magnet

4.

5.

6.

7. Gambar di bawah

8.

9.

10. Menghormati ayah, ibu, kakak adalah .. .        anak.
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C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !
1. Jelaskan perbedaan kenampakan alam dan buatan!

2. Ayah membeli 10 kardus kertas. Setiap kardus berisi 4 rim kertas. Maka ada berapa lembar

kertas yang dibeli oleh ayah?

3. Tuliskan minimal 3 kewajiban anak di rumah!

4. Jelaskan proses pembuatan magnet secara induksi!

5. Sebutkan 2 fungsi dari akar bagi tanama



Sub tema 2

Lingkungan sekolah
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Selamat datang pada SUB TEMA 2 teman-teman. Pada SUB TEMA 2 ini ada 3
Pembelajaran yang harus kamu kerjakan. Tiap bahasan sudah dijelaskan dalam peta
konsep di atas. Waktu untuk mempelajari Sub Tema ini adalah 6x35 menit. Gunakan

waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari Sub Tema 2 dengan cermat.
Kerjakan latihan dan tugas yang telah dsediakan. Dengan ketekunan kamu akan merasa

mudah untuk mempelajari Sub Tema 2 ini.

INFO PENTING

          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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Sumber gambar: google.com

PEMBELAJARAN 1
AKU DAN TEMAN-TEMANKU

Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari

ini? Teman-teman, coba lihat gambar disamping. Siapa

yang ada difoto tersebut? Itu adalah Andi dan teman

sekelasnya. Coba kalian perhatikan sekali lagi, apa yang

menarik dalam foto itu? Tepat sekali, pakaian. Pakaian

yang mereka gunakan bermacam-macam. Mereka

menggunakan pakaian adat sesuai daerahnya masing-

masing.  Perlu kalian ketahui,  teman sekolah Andi berasal

dari berbagai daerah yang tersebar di wilayah Indonesia

sehinga  memiliki  adat  istiadat,  bahasa  daerah  serta

agama yang berbeda.

Perbandingan jumlah teman Andi yang berasal dari pulau jawa lebih banyak daripada luar pulau jawa.

Meskipun demikian, mereka saling menghargai keanekaragaman satu sama lain dan bermain bersama saat

olaharaga atau saat jam istirahat.

Nah, untuk lebih jelasnya, akan disajikan cerita tentang Andi dan teman-temannya. Sekarang fokuskan

perhatian kamu dan mulailah belajar!

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:
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.

KOTAK HARAPAN
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v
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Maafkan kita pak, ini
tadi saya menjemput
Tika tetapi tika masih
belum siap. Jadi kita
terlambat datang ke
sekolah.

kenapa kalian
datang
terlambat ?

Ya, lain kali
kalian tidak
boleh
terlambat

Anak-anak, hari ini
Tika dan Sila
datang terlambat

Menyanyi....Menyanyi
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Sesuai kesepakatan
kelas, yang datang
terlambat menyanyikan
lagu sesuai
dengan daerah kita
berasal. Agar kalian
mengetahui kebudayaan
dari daerah  kalian

Baik pak. Kita berasal
dari surabaya pak. Lagu
daerah surabaya adalah

-

-Gundul Pacul cul gembelengan
Nyunggi-nyunggi wakul kul
Gembelengan. Wakul ngglempang
segane dadi sak rattan. Wakul

suara Sila
bagus ya

Sila, suara kamu
bagus. Kamu
memiliki bakat
menyanyi. Kalau ada
lomba menyanyi
untuk memperingati
HUT RI 1945. Tika
yang akan mewakili
kelas kita.
Bagaimana anak-
anak kalian setuju?
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Baik anak-anak, hari ini kita akan
belajar tentang keanekaragaman
budaya di Indonesia. Coba
perhatikan, video yang bapak putar

Anak-anak,
setelah kalian
memperhatikan
tayangan video
yang Bapak
tunjukkan tadi.
Kalian sudah
mengetahui ada
bermacam-macam

Ya pak, Setiap
suku bangsa
memiliki budaya
yang berbeda

berbeda-beda
tetapi tetap
satu jua pak
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Betul Udin. Oleh karena itu kita tidak
boleh membedakan suku bangsa yang
satu   dengan yang lain karena dapat
menimbulkan perselisihan. Kita harus
menjaga persatuan dan kesatuan

Andi, sekarang
kamu kedepan

Baik Pak.Kamu tuliskan asal daerah atau

provinsi teman satu kelas di papan

tulis agar kita semua mengetahui

asal daerah teman kita dan kita

dapat mempelajari kebudayaan

mereka
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  Jawa Timur : 10 anak Jawa Tengah : 9 anak
  Bali : 3   anak Jawa Barat  : 8 anak
Aceh : 1   anak Kaltim  : 2 anak
NTT : 1   anak DKI Jakarta  : 5 anak

Anak-anak, Andi sudah memiliki data
tentang daerah asal teman satu kelas.
Sekarang kalian buat perbandingan.
Sebelum membuat perbandingan saya
jelaskan, Pecahan mempunyai arti
perbandingan. Pecahan sebagai
perbandingan dengan keseluruhan jumlah
benda dalam suatu kumpulan. Perbandingan
teman yang dari aceh dengan kaltim ada
berapa?

1:2 pak

Agar lebih paham dengan materi
perbandingan. Kalian isi tabel
dibwah ini!



63

No Asal Daerah Perbandingan
1 DKI Jakarta dan Jawa timur
2 Kaltim dan Jawa Barat
3 Bali dan Jawa Tengah
4 NTT dan Bali
5 NTT dan Kaltim
6 Jawa barat dan Jawa Timur
7 Bali dan Jawa Barat
8 Jawa Barat dan Jawa Tengah

Teman-teman, bantu Andi dan temannya untuk mengisi tabel keanekaragaman
budaya daerah yang ada di Indonesia. Agar kalian juga mengetahui keanekaragaman
budaya yang ada di Indonesia.

Teman-teman, isi tabel di bawah ini agar kalian mengetahui perbandingan asal daerah teman sekelas
Andi.

Anak-anak setelah kalian mengetahui
perbandingan jumlah asal daerah teman kalian,
agar kalian mengetahui keanekaragaman budaya
daerah yang ada di Indonesia. Kalian isi tabel
yang bapak berikan. Untuk mengisi tabel
tersebut kalian bisa melihat buku atau bertanya
kepada teman yang berbeda daerah.
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No Provinsi Suku Bangsa Rumah Adat Senjata
Tradisional

Tarian Alat Musik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Anak-anak setelah
kalian, mengisi tabel
tentang
keanekaragaman
budaya daerah yang
ada di Indonesia.
Bagaimana sikap
kalian terhadap
keanekaragaman
budaya Indonesia?
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.

No Pernyataan Tanggapan
Baik Buruk

1 Mempelajari berbagai kesenian daerah yang disenangi
2 Merasa bangga memakai barang buatan luar negeri.
3 Gemar menyaksikan pementasan kesenian daerah.
4 Melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan rasa pamrih.
5 Menjalin persabatan dengan teman yang berlainan suku

bangsa.
6 Merasa rendah diri menggunakan bahasa daerah asalnya.
7 Mengumpulkan kliping aneka budaya daerah agar dipuji.
8 Membatasi diri dalam pergaulan masyarakat.
9 Mengikuti budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya

daerahnya.

Teman-teman, agar kalian lebih memahami sikap menghormati budaya bangsa seperti Udin.
Berilah tanda centang (v) pada kolom yang kalian anggap baik atau buruk!

Saya banyak belajar dari mereka tentang
kebudayaan suku betawi, dayak dll. Jadi,  sikap
menghormati budaya bangsa dapat dilakukan dengan
cara:
1. Bangga dengan kebudayaan daerah ataupun

kebudayaan nasional.
2. Melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada.
3. Menghormati kebudayaan daerah bangsa

Indonesia.
4. Tidak menjelek-jelekkan kebudayaan suku bangsa

lain.
5. Lebih senang dengan kebudayaan nasional

daripada budaya luar negeri.

Saya setuju dengan
pendapatnya Udin.
Itulah tadi sikap
menghormati budaya
bangsa. Baik silakan
ganti baju dan segera
ke lapangan untuk
olahraga
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10 Mengulurkan bantuan terhadap teman yang berbeda
agama.

No Gerakan dalam Bermain Bola Basket Jumlah Gerakan
1 Teknik Menggiring
2 Teknik Mengoper
3 Teknik Pivot
4 Teknik Shooting
5 Teknik Rebound

Nah, teman-teman sekarang lakukan masing-masing gerakan dasar permainan bola basket
selama 60 detik. Kemudian hitung berapa jumlah masing-masing gerkan yang dapat kamu
lakukan selama 60 detik

Anak-anak,  hari ini bapak akan menjelaskan tentang gerakan
dalam permainan  bola besar.

1. Teknik Menggiring (dribbling), untuk membawa bola
menghindari lawan dan menyerang lawan.

2. Teknik Mengoper (passing), untuk menjaga bola dari
rebutan lawan dan menyunsun serangan dengan terobosan
atau gerak tipuan.

3. Teknik Pivot, menggerakkan badan dengan tumpun salah
satu kaki dengan kedua tangan yang menjaga bola dari
lawan.

4. Teknik Shooting, tembakan langsung ke ring untuk
mencetak poin.

5. Teknik Rebound, teknik dasar permainan bola basket yang
bisa membuat tambahan poin dari lemparan temanmu yang
gagal

Anak-anak, kita akan melakukan gerkan teknik menggiring,
mengoper, pivot,   shooting, rebound.
Baik anak-anak, secara individu kalian lakukan gerakan tersebut
selama 60  detik!
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Mari Berlatih

1. Tika, berasal dari daerah jawa timur. Dia termasuk suku jawa. Tika ingin mengenal rumah adat di
luar pulau jawa yakni Bali . Bali adalah pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya selain itu
juga memiliki  rumah adat yang khas. Tika lupa nama rumah adat bali dan dia juga belum tahu
bagaimana bentuk rumah adat bali. Teman-teman, beritahu Tika nama rumah adat bali dan tolong
gambarkan rumah adat bali pada kotak yang tersedia di bawah ini agar dia mengetahuinya!

2. Terima kasih ya teman-teman sudah memberitahu Tika tentang rumah adat Bali. Hobi Tika
adalah jalan-jalan. Dia sering mengunjungi daerah-daerah yang memiliki keindahan alam
yang bagus selain itu mengunjungi daerah yang memiliki banyak kebudayaan. Oleh karena
itu, ceritakanlah keragaman budaya di daerahmu agar Tika tertarik untuk mengunjugi
daerah tempat tinggalmu !
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3. 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 !

4. Kata Pak Guru, Negara Indonesia adalah negara yang majemuk  karena terdiri atas
berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda.
Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang
sampai Merauke. Teman-teman, jadilah seperti Udin yang bisa menghargai keragaman
kebudayaan yang dimiliki oleh tetangnya. Agar teman-teman mengetahui contoh sikap
menghormati budaya bangsa maka isilah tabel dibawah ini :

No Perilaku Contoh sikap
1 Cinta tanah air
2 Bangga terhadap budaya bangsa

sendiri
3 Menghormati suku bangsa lain
4 Menghargai bangsa sendiri
5 Melestarikan budaya bangsa

5. Setelah eko mengerjakan tugas sekolah. Dia bermain kerumah Andi. Eko meminta Andi
untuk mengajarinya bermain basket. Karena basket adalah olahraga yang digemari oleh
Andi. Dia menguasai lima teknik gerakan bermain bola basket. Sebutkan lima teknik
gerakan bermain bola basket dan cara melakukan teknik gerakan tersebut!
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Pak guru juga menjelaskan, bahwa terjadi dua kali kerusuhan berskala besar antara
suku Dayak dan Madura, yaitu peristiwa sampit (2001) dan Senggau Ledo (1996). Kedua
kerusuhan ini sampai wilayah Kalimantan dan berakhir dengan pengusiran ribuan warga
Madura, dengan jumlah korban hingga mencapai 500-an orang. Perang antar suku ini menjadi
masalah sosial yang menasional. Penyebab terjadinya perang suku antara suku Dayak dan
Madura yaitu perbedaan budaya antara dayak-madura, orang madura sering mengambil barang
suku Dayak, suku Madura sering ingkar janji dalam meminjam barang orang dayak dan tidak
dikembalikan, orang madura sering ingkar janji. Bagaimana pendapat kalian tentang pertikaian
antara suku Dayak dan Madura? Tulislah solusi yang terbaik agar pertikaian tersebut tidak
terjadi lagi!

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 apakah yang paling sedikit tinggal di daerah
perumahan Eko?

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

TUGAS
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Jika kamu sudah menyelesaikan dengan baik latihan dan tugas pada
pembelajaran 1, kamu boleh melanjutkan mempelajari pembelajaran 2.

Selamat belajar!
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PEMBELAJARAN 2
BENDA DI LINGKUNGAN SEKOLAHKU

Hai teman-teman hari ini kita akan
mempelajari pembelajaran 2. Kita akan
mempelajari benda-benda yang ada dilingkungan
sekitar  sekolah.  Apakah  di  seko lah kalian
memiliki taman? Apabila di sekolah kalian
terdapat taman, ada tanaman apa saja disana?
Adakah tanaman yang bisa dimakan?

Coba lihat gambar disamping. Apakah yang
dilakukan  Sila?  Yup,  benar  sekali.  Dia  sedang
minum  jus  tomat.  Segar  sekali  teman-teman,
siang  hari  minum  jus  tomat.  Jus  tomat yang
diminum oleh Sila adalah buatan Sila sendiri.
Tomat yang digunakan oleh Sila untuk jus adalah
hasil panen dari tanaman tomat yang ditanamnya.

Teman-teman juga bisa menanam tanaman
sesuai dengan keinginan kalian. Media tanam yang
digunakan dapat berupa pot. Kalian dapat
membuat pot dari bahan tanah liat. Ukuran pot
bisa kalian tentukan sendiri. Semakin besar
diameter pot  tersebut maka semakin  besar pula
ukuran pot tersebut.

Nah, untuk lebih jelasnya, akan disajikan
cerita tentang Sila dan benda-benda yang ada
dilingkungan sekolah. Sekarang fokuskan
perhatian kamu dan mulailah belajar!

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:
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.

KOTAK HARAPAN



73

MENGGALI INFORMASI

Hari ini adalah hari selasa. Siswa-siswi mendapat tugas dari Pak Guru untuk membawa
tanaman. Setiap kelompok membawa satu jenis tanaman. Semua siswa memberikan salam
kepada kepada guru.

Anak-anak,
keluarkan tanaman
yang telah kalian
bawa dari rumah

Ya pak

Sebelum mengamati
tanaman yang kalian
bawa, silakan duduk
dengan teman
satu kelompok

Siswa-siswi menggeser kursi dan berkumpul
dengan satu kelompok

Anak- anak, Siapa yang bisa
menyebutkan bagian-bagian
dari tanaman  beserta
fungsinya?

Saya pak!
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Bagian-bagian tumbuhan ada 6, yaitu:
1. Akar,  menyerap air dan mineral yang dibutuhkan oleh

tumbuhan dari dalam tanah, menguatkan berdirinya
batang, menyimpan cadangan makanan.

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

3. Daun, tempat pembuatan makanan, penguapan,
pernapasan

4. Bunga, alat perkembang biakan.
5. Buah, hsil dari perkembangbiakan.

Biji, hasil dari pembuahan yang terjadi akibat
penyerbukan antara serbuk sari dan putik

Tepat sekali jawaban kamu Sila

  Anak-anak bagian-bagian tumbuhan itu ada enam

yakni akar, batang, daun, bunga,   buah dan biji.

Sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi

manfaat tumbuhan tersebut bagi   manusia !

Silakan amati tanaman yang kalian bawa kemudian isi

tabel yang Bapak berikan. Apakah ada yang

ditanyakan ?

Tidak pak
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Manfaat bagian tubuh tanaman bagi Manusia

No	 Nama	Tanaman	 Bagian	
Tumbuhan	

Manfaat	

	

	

	

	

	

Nah teman-teman, bantu Sila dan temannya untuk mengisi tabel yang diberikan oleh pak Guru !

Anak-anak, apakah
sudah selesai
mengisi tabel yang
Bapak berikan ?

Sudah pak!

Sekarang
silakan
dikumpulkan di
meja Bapak !

Baik pak!
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Baik anak-anak
agar tidak capek
kalian silakan
menyanyikan

Siapa yang
berani maju
untuk memimpin

Saya
pak!

Ayo teman-teman,
kita menyanyikan
lagu lihat kebunku !
Dalam hitungan
ketiga mulai ! 1,
2,3.......lihat
kebunku

KEBUNKU

Lihat kebunku penuh dengan bunga

ada yang putih dan ada yang merah

setiap hari kusiram semua

mawar melati semuanya indah
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Tepuk tangan
untuk sila karena
telah berani maju
memimpin teman2
untuk menyanyikan
lagu

Anak-anak setelah
kalian  menjelaskan
manfaat dari
masing-masing
tanaman,
menyanyikan lagu

kalian dapat
menanam tanaman
tersebut.

Kita tanam
dimana pak?

Siapa bisa
menjawab
pertanyaannya
tika?

Di taman depan
kelas pak!

Di pot pak
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Jawaban kalian semua benar.
Bapak nanti meminta tolong
kepada kalian untuk menanam
tanaman yang kalian bawa di
pot. Kemudian kita letakkan
tanaman tersebut di taman
depan kelas kita

Pak, kita tidak
bawa pot.

Kita akan membuat pot dengan

menggunakan tanah liat, sebelum

kita membuat pot kita tentukan

alas pot tersebut. Menurut kalian,

alas pot berbentuk apa?

Lingkaran

Sebelum kita membuat pot
kita belajar terlebih dahulu
cara menemukan  rumus
lingkaran.

Anak-anak sekarang kalian cari benda

disekitar kalian yang berbentuk Lingkaran.
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No Nama Benda Keliling Diameter Keliling/Diameter
	

	

	

	

	

	

	

Nah, teman-teman untuk mencari rumus keliling lingkaran temukan benda disekitarmu yang
berbentuk lingkaran. Kemudian kemudian lakukan kegiatan di bawah ini:
1. Menentukan keliling lingkaran  :

Ambil benang kemudian ukur bagian sisi lingkaran secara melingkar.
Ukur panjang benang menggunakan penggaris.

2. Menentukan diameter lingkaran :
Ukur garis tengah lingkaran menggunakan penggaris.

Kemudian Isilah tabel dibawah ini !

Setelah kalian sudah mengisi
kolom tabel keliling dan
diameter kalian lengkapi tabel
samping kanannya untuk
menentukan  (phi) yakni
keliling/diameter.

sudah selesai
pak
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Sekarang kalian
analisis tabel yang
sudah kalian kerja
! Bagaimana
dengan nilai
(phi)

Dari analisis tabel
ada 5 benda yang
memiliki nilai
(phi) yang sama
apabila dibulatkan
yakni 3,14

Tepat sekali
jawaban kamu
Eko. Siapakah

yang dapat
menentukan

rumus keliling Rumus
keliling
lingkaran K=

Darimana eko
kamu
menemukan
rumus keliling
lingkaran ?

Dari tabel yang
diberikan oleh bapak,

K/d. Jadi, untuk
menemukan Keliling=

Jawaban kamu
tepat seklai eko.
Beri tepuk tangan
pada eko!

Siapa yang bisa
jawab pertanyaan
bapak, silakan
angkat tangan !

keliling
lingkaran
31,4 cm, pak

Benar Eko, Kamu memang pandai di bidang
matematika. Baik anak-anak, kalian telah
belajar tentang rumus keliling ligkaran.
Sekarang, kalian buat pot untuk tanaman yang
sudah kalian bawa.  Sebelum membuat pot,
buatlah desain pot dengan alas berbentuk
lingkaran
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Teman-teman, aku yang
menggambar. Kalian yang
memberikan ide mengenai
pot desain pot yang akan
aku gambar

Baik tika!
Ayo teman- teman,  kita
buat desain pot seperti
aku dan teman-teman !
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Setelahkalian membuat pot,
kalian silakan mengambil tanah
liat  yang sudah bapak
siapkan di taman. Dan buat pot
sesuai desain yang kalian buat !

Udin, sila, tika , andi dan eko keluar kelas untuk mengambil
tanah liat

Ada yang
membawa dua
plastik, untuk
tempat tanah
liat

Aku hanya punyak
satu plastik untuk
kelompok saya
saja Aku bawa dua

plastik Andi, ini
untuk kamu satu

Terima
kasih

Udin, sila, tika , andi dan eko masuk kelas,
mereka mulai membuat pot dari tanah liat
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Udin, bagaimana
pot ini merutmu ?

Kurang
hiasannya
Tika

Anak-anak, kelompok
siapa yang sudah
selesai ?

saya pak

Tika, silahkan
dipresentasikan
pot yang sudah
kamu buat

Teman, teman
ini adalah pot
yang telah
kelompok kami
buat dari
tanah liat.

Baiklah anak-anak
sekarang pilihlah
tanaman yang akan kalian
tanam di pot. Sekarang
letakkan tanaman
ditaman depan kelas
kita. Setelah itu, kita
bersiap-siap
untuk pulang

murid2 meletakkan
tanaman di taman
depan kelas
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Sebelum kita pulang,
bapak ingn bertanya :
sebutkan bagaian-
bagian tanaman?

Akar,
batang,
bunga, daun
dan buah

Tepat sekali jawaban
kamu sila, pertanyaan
selanjutnya : sebutkan
rumus keliling
   Lingkaran!

Rumus keliling
lingkaran

Ya betul jawaban kamu
Andi.   Andi, teman-
teman silakan dipimpin
berdoa terlebih dahulu
sebelum kita pulang!

Ya pak
murid2,  bersalaman dengan pak
guru dan keluar kelas
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Teman-teman, pasti sayang dengan tanaman peliharaan kalian. Jika, kalian sayang dengan tanaman
kalaian, perilaku apa saja yang kalian lakukan dengan tanaman peliharaan kalian !

Mari Berlatih

Teman-Teman, Sila 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 jeruk dan fungsinya. Di bawah
ini adalah gambar dari tanaman tomat Tika. Bantuin Tika untuk mengidentifikasi tanaman jeruknya !
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Eko adalah teman Tika yang pandai menghitung, dia ingin membuat pot dari tanah liat untuk tanaman
peliharaannya. Tetapi sebelummembuat pot dia harus menentukan diameter atau keliling lingkaran.
Karena alas pot yang akan dibuat oleh eko berbentuk lingkaran. Teman-teman, bantu eko untuk
melengkapi tabel dibawah ini ya !

Nama pot Diameter Keliling
Pot A ............ 62,8
Pot B 21 ............
Pot C ............ 109,9
Pot D 36 ............
Pot E ............ 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 !

Pak guru, selalu memberikan pemanasan sebelum anak-anak berolah raga. Sekarang buatlah conto
gerakan pemanasan berdasarkan gerakan tumbuhan. Gambarkan gerakan tersebut pada kotak dibawah
ini !

TUGAS
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Jika kamu sudah menyelesaikan dengan baik latihan dan tugas pada
pembelajaran 2, kamu boleh melanjutkan mempelajari pembelajaran 3.

Selamat belajar!
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PEMBELAJARAN 3
LINGKUNGAN SEKOLAH

Pagi teman-teman, hari minggu kalian kemana saja? Pasti

teman-teman berlibur dengan keluarga. Setelah liburan, teman-

teman pasti semangat belajar di sekolah. Coba teman-teman lihat

gambar disamping! Apakah teman-teman setiap hari senin

melakukan upacara bendera seperti Sila, Andi, Eko, Udin, Tika dan

teman-taman yang lainnya?

Mengikuti upaca bendera adalah kewajiban kita sebagai

siswa. Oleh karena itu, kita wajib mengikutinya. Saat upcara kita

juga mempunyai kewajiban untuk memakai seragam lengkap teman-

teman.

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:
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.

KOTAK HARAPAN
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Anak-anak kalian harus mematuhi tata tertib di

sekolah, salah satunya adalah memakai seragam

lengkap saat ke sekolah. Hari ini Ibu berikan

toleransi tetapi untuk hari berikutnya ibu akan

memberikan sangsi jika kalian tetap melanggar

tata tertib sekolah !

Ya bu,
Permisih

silakan kembali
ke kelas

silakan masuk

Terima kasih
pak
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Udin, Tika, Eko.
Bapak tadi sudah
membahas tentang
tata tertib di
sekolah.

Tata tertib
adalah
peraturan
yang  harus
dipatuhi

Ya jawaban kamu tepat eko. Tata tertib sekolah yang harus
dipatuhi oleh siswa yaitu  :
1. Menaati nasihat yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru.
2. Mengikuti Kegiatan Bela jar Mengajar (KBM) dengan baik.
3. Setiap Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan

menggunakan seragam lengkap.
4. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
5. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar.
Jika seseorang melanggar tata tertib sekolah, apakah yang akan
mereka   dapatkan ?
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Tepat jawaban kamu
Sila. Apakah tadi
kalian diberi sangsi
oleh Ibu kepala

Mereka akan
mendapat
hukuman atau
diberi sangsi

Ya pak

Apakah arti
dari
kewajiban?

Kewajiban adalah
segala sesuatu yang
harus kita kerjakan

Sebagai seorang
siswa, harus
mengetahui
kewajiban yang
harus diajalankan
di  sekolah. Apakah
kewajiban kalian
disekolah?
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Kewajiban siswa di sekolah yaitu:
1. 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.

Ya betul Andi. Selain
siswa mempunyai
kewajiban, siswa juga
mempunyai hak

setelah melaksanakan
kewajiban yang telah
dijalankan. Apakah hak
itu?

Hak adalah sesuatu yang
dijalankan setelah
melaksanakan
kewajiban.

Hak anak disekolah yaitu :
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.
4. Berhak mendapatkan penilaian hasil belajar.



95

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

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

tanam depan kelas.
8. Meminta nilai ulangan harian yang diberikan oleh guru

Baiklah anak-anak, bapak akan
memberikan beberapa contoh
perilaku.
Silakan dibedakan yang termsuk
hak dan kewajiban !

Teman-teman, tolong bantu Andi dan teman-temannya untuk membedakan perilaku yang
termasuk hak dan kewajiban sehingga kalian akan mengetahui perilaku yang mencerminkan hak
dan kewajiban  apa tabel di bawah ini !
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Anak-anak setelah kalian
mengerjakan tabel yang
bapak berikan tentang
contoh perilaku yang
mencerminkan hak dan
kewajiban. Apakah ada
yang ditanyakan ?

Pak, menjaga
kebersihan sekolah
dengan tidak
membuang sampah
sembarangan itu
termasuk hak atau
kewajiban ?

Pertanyaan yang bagus Sila. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah
adalah    kewajiban  kita.   Oleh  karena  itu,  kita  tidak  boleh
membuang sampah sembarangan terutama   di selokan karena bisa
menyebabkan banjir. Kita semua harus menjaga lingkungan kita agar
tidak terjadi bencana alam  seperti banjir.
Anak-anak  siapa  yang  bisa  membuat  pantun  dengan  tema  bencana
alam ?
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Ciri-Ciri Pantun

 Pantun mempunyai bait dan setiap bait pantun terdiri dari empat baris
 Baris pertama dan yang kedua adalah sampiran
 Baris ketiga dan keempat adalah isi
 Satu baris terdiri atas 4 sampai 6 kata
 Satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata
 Pantun memiliki sajak a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh bersajak a-a-b-b

ataupun sajak lain.

Contoh pantun yang bertemakan
bencana alam yakni banjir.

Jalan-jalan pergi ke pantai
Sudah haus membeli air
Jangan buang sampah disungai
Agar tidak terkena banjir

Ayo buatlah Pantun pada Kotak berikut!
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Bel masuk berbunyi. Siswa-siswa masuk melanjutkan
pelajaran

Anak-anak kalian tadi
berangkat ke sekolah
naik apa?

Saya diantar ayah
naik sepeda motor

Saya diantar ayah
naik mobil

Kami berdua jalan
kaki pak

Anak-anak kalian pasti hafal
jalan dari rumah menuju
sekolah karena kalian
melewatinya setiap hari.

Ya,
Pak.

Sebelum kalian
membuat denah
sekolah, kalian
harus mengetahui
arah mata angin
terlebih dahulu
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Mari Berlatih

Membuat
Arah Mata
Angin

Sebelum kalian membuat denah,
tentukan terlebih dahulu   arah mata
angin kemudian buat gambar denahnya

Nah, anak-anak sekarang kalian buatlah
denah dari rumah menuju ke sekolah
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Mari Berlatih

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?
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Sila datang terlambat ke sekolah karena hari ini dia berangkat ke sekolah dari rumah neneknya. Karena
dia melanggar peraturan sekolah yakni untuk datang ke sekolah tepat waktu, maka dia mendapat
hukuman yakni membuat cerita tentang hak dan kewajiban di sekolah.

Teman-Teaman bantu sila, untuk membuat cerita  tenatang hak dan kewajiban kita di sekolah pada
kotak dibawah ini !
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Pada  saat  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 !
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Jika kamu sudah menyelesaikan dengan baik latihan dan tugas pada
pembelajaran 3, kamu boleh melanjutkan mempelajari

Sub tema 3 pembelajaran 1.
Selamat belajar!

Kamu dikatakan berhasil dengan baik menguasai sub tema 2 serta berhak
mempelajari penggalan selanjutnya jika kamu berhasil mengerjakan tes mandiri

yang ada pada sub tema 2 modul ini dan memperoleh jawaban benar minimal
70%. Sebaliknya, bila tingkat penguasaanmu kurang dari 70%, maka kamu harus

mempelajari kembali materi yang ada pada sub tema 1 ini, khususnya pada
bagian yang belum kamu kuasai.

SELAMAT MENGERJAKAN

INFO BUAT KAMU
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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

7. Tidak mematuhi dan menaati peraturan sekolah  yang berlaku merupakan perilaku
yang menunjukkan adanya.... .
a. pelanggaran hak
b. pengingkaran hak

TES MANDIRI SUB TEMA 2
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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
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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
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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 !



SUB TEMA 3

LINGKUNGAN MASYARAKAT
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Selamat datang pada SUB TEMA 3 teman-teman. Pada SUB TEMA  3 ini ada 3
Pembelajaran yang harus kamu kerjakan. Tiap bahasan sudah dijelaskan dalam peta

konsep di atas. Waktu untuk mempelajari Sub Tema ini adalah 24x35 menit. Gunakan
waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari Sub Tema 3 dengan cermat.

Kerjakan latihan dan tugas yang telah dsediakan. Dengan ketekunan kamu akan merasa
mudah untuk mempelajari Sub Tema 3 ini.

INFO PENTING

          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 kreat if dari bahan tali temali

kombinasi gerak dasar atlet ik
lompat,lempar melalui
permainan/olahraga

Pembelajaran 3
LINGKUNGAN SEKITAR KITA

syair lagu tentang
bencana alam

Letak geografis wilayah
Indonesia

kegiatan manus ia yang dapat
mempengaruhikeseimbangan
lingkungan sekitar

SUB TEMA 3 : LINGKUNGAN MASYARAKAT
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PEMBELAJARAN 1
MASYARAKAT DI LINGKUNGANKU

Halo teman-teman, bagaimana kabar

kalian  hari  ini?  Teman-teman,  coba perhatikan

gambar No.1 di samping. Tepat sekali, gambar

No.1 dan 2 menunjukkan kegiatan kerja bakti.

Masyarakat daerah Karang Duren adalah

masyarakat yang cintai damai sehingga disana

tidak pernah terjadi perselisihan. Karena

mereka menggunakan Pancasila sebagai

pedoman hidupnya.

Nah, untuk lebih jelasnya, akan disajikan

cerita tentang Andi dan teman-temannya.

Sekarang  fokuskan  perhatian  kamu  dan

mulailah belajar!
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Sila selain
suaranya bagus,
dia hafal lagunya

Tika, apakah kamu
hafal sila-sila dalam
pancasila?

Pancasila :
1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia

Tentu saja
Andi.
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Tadi kita bersama-sama
membersihkan daerah sekitar
masjid dan  gereja. Perilaku
tersebut termasuk pengamalan
sila berapa?

Pengalaman pancasila
sila ke 3 persatuan
Indonesia!

Kenapa masuk dalam
pengalaman perilaku
sila ke 3 bukan ke 1?

Karena, kita secara bersama-sama
membersihkan daerah sekitar
rumah ibadah tanpa  membedakan
agama yang kita anut. Kalau sila ke 1
itu hubungannya ibadah kita
  dengan Tuhan.

Siapa yang bisa
menyebutkan
contoh sikap yang
mencerminkan sila
ke 1-5?
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Teman-teman tolong jawab pertanyaan Eko, jawaban pertanyaan
Eko bisa kalian letakkan pada kolom di bawah ini !

No Sila Dalam Pancasila Sikap Pengamalan Pancasila
1

2

3

4

5

Teman-teman, kita sudah
selesai membantu kerja
bakti. Setelah ini, kita
kemana?

Ayo, teman-teman
kita ke rumah Pak
Handoyo.
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Kita belajar membuat topeng
untuk melestarikan budaya
Malang. Pak handoyo adalah
seorang pengrajin topeng di
desa kita.

Kenapa kita
kesana?

Sila, Tika, Andi, Eko, Udin menuju  rumah Pak Handoyo
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Ada yang bisa
saya bantu adik-
adik!

Bapak, kita kesini ingin
belajar membuat topeng
Apakah bapak berkenan

untuk mengajari kami ?

Ya, bapak akan mengajari kalian
membuat topeng. Bapak memang
berencana membuat topeng dan
sedang mempersiapkan bahan-
bahannya dibelakang rumah. Ayo
anak-anak ikut bapak ! Anak-anak
sebelum  kalian  membuat  topeng,
kalian terlebih dahulu buat desain
topengnya !

Tok...Tok...Tok..
.
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Teman-teman, ayo kita buat desain topeng seperti yang dibuat Sila, Tika, Andi, Eko, Udin buat pada kotak di
bawah ini !

Anak-anak, kalian ingin
belajar membuat
topeng dari kertas atau
kayu?

Kita ingin belajar
membuat topeng dari
bahan kertas, pak.
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Alat dan bahannya yang diperlukan :
1. Baskom
2. Cetakan topeng
3. Kompor
4. Kertas
5. Lem
6. Air
7. Tepung kanji

Langkah pembuatan topeng :
1. Rendam kertas hingga lembek dan hancur seperti bubur
2. Sambil  menunggu  kertas  menjadi  bubur,  masak  tepung  kanji

menggunakan api sedang hingga mengental
3. Kemudian campur bubur kertas dengan lem kanji yang sudah

dimasak
4. Jika sudah tercampur  rata, tuangkan kedalam cetakan yang

sudah kita siapkan sebelumnya dan ratakan sehingga
mendapatkan ketebalan yang diinginkan.

Kita sebagai produsen
memasarkan ke
distributor. Kemudian
dari distributor ke
  konsumen

Pak, Patung yang
sudah jadi dipasakan
kemana? Pak, apa perbedaan

antara produsen,
distributor dan
konsumen ?
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Produksi adalah segala usaha manusia yang ditujukan untuk
menghasilkan barang dan jasa. Pihak yang melakukan kegiatan produksi
disebut produsen.
Kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dari produsen kepada
konsumen disebut distribusi. Distribusi ada 2 yakni distribusi langsung dan
tidak langsung.
Pada distribusi langsung, hasil produksi langsung disalurkan oleh
produsen kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Misalnya,
penjual mie bakso menjual langsung mie baksonya kepada konsumen
dengan cara berkeliling kampung.
Distribusi tidak langsung. Pada distribusi tidak langsung, hasil produksi
disalurkan dengan menggunakan perantara. Produsen menyalurkan hasil
produksinya terlebih dahulu kepada penyalur, lalu diteruskan kepada
konsumen. Penyalur disebut juga distributor. Pihak yang bisa menjadi
distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagangeceran. Setelah
barang atau jasa sampai di tangan konsumen, barang atau jasa tersebut
bisa digunakan oleh konsumen

PRODUKSI

Konsumsi adalah pemakaian barang atau jasa.
Orang yang melakukan kegiatan konsumsi
disebut konsumen.
Kegiatan konsumsi dapat dikelompokkan
menjadi 2 pola penggunaan, yaitu sebagai
berikut.
a) Pola penggunaan langsung, pada pola

penggunaan langsung, barang yang
dikonsumsi dapat memberikan manfaat
secara langsung sebagai alat pemenuhan
kebutuhan, misalnya makanan dan
minuman.

b) Pola penggunaan tidak langsung, pada pola
penggunaan tidak langsung, barang yang
dikonsumsi atau dibeli secara tidak
langsung memberikan manfaat. Misalnya,
kita membeli kompor bukan untuk

KONSUMSI

Sumber gambar: google.com

Sumber gambar: google.com
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Laporan Kunjungan
Nama perusahaan : _____________________
Nama pemillik perusahaan : _____________________
Alamat perusahaan : _____________________
Barang-barang yang diproduksi : 1.____________________

  2.____________________
  3.____________________

Bahan baku produksi : 1.____________________
  2.____________________
  3.____________________

Gambarkan uraian kegiatan produksi!
Jumlah tenaga kerja :
Wilayah distribusi : 1.____________________

  2.____________________
  3.____________________

Konsumen : 1.____________________
  2.____________________
  3.____________________

Nah, teman-teman Udin, andi, Eko, Tika dan Sila sudah berkunjung ke salah satu
produsen topeng, sekarang kalian berkunjunglah ke salah satu produsen kemudian
lengkapi data laporan !

Pak, topeng saya
sudah jadi.

Bagus sekali
Tika.
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Bakat kamu dibidang seni
Tika.

Iya pak, Tika
memang pandai
menggambar dan
membuat kerajinan Terima

kasih pak.

Semoga ilmu yang bapak berikan
dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan
lupa topeng yang sudah kalian buat
dibawa pulang.
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Mari Berlatih

1. Setelah pulang dari rumah pak handoyo, Tika ingin membuat topeng bertema binatang.
Teman-teman, silakan buat desain topeng yang bertema binatang seperti Tika buat pada
kotak dibawah ini ya!

2. Pak handoyo, adalah produsen topeng Desa Duren Kec. Pakis aji. Buatlah cerita tentang
pendistribusian topeng dari produsen ke konsumen pada kotak di bawah ini !
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3. Masyarakat Desa Duren Kec. Pakis aji adalah masyarakat yang cinta damai. Setiap ada
kegiatan desa mereka bekerjasama untuk membantu kegiatan tersebut tanpa
memandang suku, agama, ras dan golongan. Perilaku masyarakat daerah tersebut
sesuai dengan  norma atau sila-sila dalam pancasila. Teman-teman pada kolom dibawah
ini terdapat sikap-sikap yang dimiliki oleh masyarakat daerah tersebut. Agar kalian
mengetahui, sikap-sikap yang  termasuk pada sila 1-5.  Teman-teman, tolong
kelompokkan sikap-sikap yang termasuk sila 1-5!

No Sikap Sila
1 2 3 4 5

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

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

manusia tanpa membedakan.
4 Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata

dan berkeadilan sosial
5 Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam

menyelesaikan permasalahan.
6 Membina kerjasama dan tolong antar umat beragama
7 Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
8 Mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan

pribadi atau golongan.
9 Mengembangkan sikap tenggang rasa.
10 Menghormati dan menghargai pendapat orang lain.
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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 !

TUGAS
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Jika kamu sudah menyelesaikan dengan baik latihan dan tugas pada
pembelajaran 1, kamu boleh melanjutkan mempelajari pembelajaran 2.

Selamat belajar!
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PEMBELAJARAN 2
BENDA DISEKITARKU

Halo teman-teman, coba lihat gambar disamping!

Apakah yang dilakukan oleh masyarakat desa karang

duren  Kecamatan  Pakis  aji. Ya betul, mereka sedang

mempersiapkan acara 17 agustusan. Mereka bekerja

bersama-sama mempersiapkan perlombaan untuk

menyabut hari kemerdekaan RI.  Andi, Sila, Tika, Udin dan

Eko ikut membantu. Untuk lebih jelasnya, akan disajikan

cerita tentang Andi dan teman-temannya. Sekarang

fokuskan perhatian kamu dan mulailah belajar!

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:

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

KOTAK HARAPAN
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MENGGALI INFORMASI

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Warga masyarakat
desa karang duren Kecamatan Pakis aji akan mengadakan perlombaan untuk merayakan hari
kemerdekaan.  Andi,  Tika,  Sila,  Udin  dan  Eko  membantu  masayarakat desa untuk mempersiapkan
perlombaan.

Anak-anak,
apakah
kalian bisa
membantu
membelikan
bahan-bahan
untuk
persiapan
lomba
mewarnai.

Bisa pak, apakah
yang perlu kami
lakukan ?

Tolong belikan bapak kertas
2 rim , pensil warna 2 lusin
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Andi,  kita  menuju  ke  toko
berjalan kaki atau naik
sepeda?

Jarak ke toko dari
balai  desa  ke  toko
720 m, apabila kita
naik sepeda dengan
kecepatan  60  m/s.
Berapa menit kita
sampai disana?

Untuk menghitung waktu kita memerluka rumus jarak
S=V/t atau t= S/V

S  = Jarak  (km atau m)
V = kecepatan (Km/jam atau m/s)
T =waktu (Jam/s)
Jarak (s)=kecepatan (v)/ waktu (t)
       720   = 60/t
             t  = 12 s
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Apabila Kita berjalan kaki, kita berjalan dengan kecepatan 20
m/s.
Kita memerlukan waktu Jarak (s)=kecepatan (v)/ waktu (t)

       720   = 20/t
             t  = 36 s

Ya Andi

Eko, lebih baik kita
naik sepeda saja
agar lebih cepat
sampai.

Teman-teman, pasti sudah faham dengan penjelasan dari Eko tentang waktu, jarak dan kecepatan.
Apabila teman-teman sudah faham, silakan kerjakan soal yang berkaitan dengan waktu, jarak dan
kecepatan !
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Pak, ini barang
pesanan bapak

Ya terima
kasih!

Setelah menemui pak RT, Andi
menemui teman-temannya

Teman-teman,
bagaimana apabila
kita bermain
skipping ?

Ya

Udin, kamu harus
ikut karena bermain
skipping sama
dengan olahraga

Bagaimana cara
bermainnya?
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Nama Jumlah lompatan selama 1 menit

Cara bermainnya :
1. Mulailah dengan berdiri tegak dengan posisi

tegap seraya kedua tangan memegang ujung tali.
2. Tempatkan tali dibelakang  tubuh kita, posisi ini

disebut sebagai posisi awalan.
3. Ayunkan tali kedepan dan melompatlah, tali yang

diayunkan dijadikan sebagai rintangan lompatan.
4. Lakukan dengan tanpa menginjak tali  tersebut,

lakukan sesuai kemampuan.
5. Hentikan putaran tali dan lompatan jika merasa

sudah cukup lelah.

Baiklah teman-teman, kita akan
melakukan skipping selama 1
menit. Berapa banyak lompatan
yang bisa kita lakukan selama 1
menit?

Teman-teman, kalian bermain skipping selama satu menit.
Kemudian berapa lompatan yang yang kalian dapatkan selama
satu menit kalian tulis pada tabel  !
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Tika, aku  capek.
Baiklah, kita
istirahat

Teman-teman, kalian
ikut lomba membuat
kerajinan dari bahan
tali?

Tapi aku
tidak pernah
membuatnya

Nanti aku ajari. Tapi bahan-bahan untuk
membuat kerajinan ada di rumah. Ayo ke
rumahku.
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Membuat Gelang

Alat dan bahan :
1. Tali kur warna-warni
2. Gunting
3. Korek api

Cara membuat :
1. Sipaakan semua alat dan bahan yang diperlukan
2. Nah setelah semua bahan siap, kini anda bakar ujung dari tali

kur tersebut dengan menggunakan korek api, tujuannya agar
si tali awet dan tidak gampang lepas

3. Ikat ke dua tali tersebut dengan simpul mati dengan kencang
4. Nah sekarang ukur tali yang akan anda buat dengan besar

pergelangan tangan anda
5. Dan sekarang mulailah melilitkan tali putih dengan tali ping

nya
6. Dengan cara masukan ujung tali putih ke bawah tali ping
7. Ikatkan kedua tali ini dan lihat hasil ikatannya
8. Kemudian lanjutkan dengan melilitkan tali hijau ke tali ping

yang telah anda buat lilitan longgarnya
9. Lakukan hal yang sama dan tersusun  menerus hingga tamat

sampai ujung tali kur tersebut
10. Gunting ujung tali yang tersisa dan ingat ya rapikan lilitan

beserta ujungnya dengan membakar ujung dari tali lilitannya
11. Kemudian anda satukan dan jadilah gelang cantik dari tali kur

yang dapat anda buiat sendiri di rumah
12. Selesai

Sebelum kita
membuat gelang dari
tali. Kita persiapkan
terlebih    dahulu
alat dan bahan yang
kita gunakan untuk
membuat gelang
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Teman-teman, kalian
sudah paham cara
pembuatan gelang?

Tentu saja tika,
kita sudah paham.

1. Pak RT membeli bahan keperluan untuk lomba di Toko makmur, jarak rumah pak RT dengan
toko sejauh 90 km. Pak RT mengendari motor dengan kecepatan 45 km/jam. Pak RTsampai
di tempat tujuan pukul 10.45. Pukul berapa Pak RT berangkat?

2. Dalam suatu perlombaan sepeda yang diadakan pak RT, peserta lomba harus menempuh rute
dari  Kecamatan Sukun ke Kecamatan Dau Malang. Jarak kedua kota itu 45 km. Perlombaan
dimulai pukul 08.15. Juara pertama tiba di Kecamatan Dau pukul 10.30. Berapa kilometer
kecepatan rata-rata sang juara itu?
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3.  Teman-teman,  kalian  telah  belajar  dari  Tika  untuk  membuat  gelang  dari  tali  kur.  Sekarang
buatlah gelang dari tali kur dengan kreasi yang berbeda. Kemudian tempelkan pada kotak yang
tersedia !

4. Setelah kalian membuat gelang, pasti kalian merasa capek. Agar badan kalian tetap segar,
lakukan skipping selama 2 menit. Berapa lompatan yang kalian hasilkan dari skipping yang telah
kalian lakukan !

Nama Jumlah lompatan setelah skipping 2 menit
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Teman-teman, buat gelang dari tali kur juga. Cara membuatnya sesuai petunjuk yang
diberikan  oleh Tika. Selesai membuat gelang, tempelkan gelang tersebut pada kotak
yang tersedia !

TUGAS
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Jika kamu sudah menyelesaikan dengan baik latihan dan tugas pada
pembelajaran 2, kamu boleh melanjutkan mempelajari pembelajaran 3.

Selamat belajar!
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PEMBELAJARAN 3

LINGKUNGAN SAHABAT KITA

Halo teman-teman, coba lihat gambar

disamping! Apakah yang menyebabkan

terjadinya tanah longsor? Ya betul, salah satu

penyebab tanah longsor adalah masyarakat

melakukan penebangan hutan secara liar. Andi,

sila,  Tika,  Udin  dan  eko mendiskusikan

peristiwa alam yang terdi di Indonesia.

Nah, untuk lebih jelasnya, akan

disajikan cerita tentang Andi dan teman-

temannya. Sekarang fokuskan perhatian kamu

dan mulailah belajar!

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat:

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

.

KOTAK HARAPAN
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MENGGALI INFORMASI

Indonesia adalah negara maritim. Wilayah Indonesia sebagaian besar adalah lautan. Secara
atronomis, wilayah Indonesia berada pada 6 LU -11 LS dan 95 BT-141 BT.
(Andi, Sila, Tika, Udin da n Eko duduk bersama di balkon balai desa karang duren Kecamatan Pakis)

Andi,
sekarang
musim
apa ?

Sekarang
musim
penghujan

Apa yang
mem-
pengaruhi
perubahan
cuaca dan
iklim di
Indonesia ?

Secara geografis,
wilayah Indonesia
terletak diantara
dua benua, Asia dan
Australia. Serta dua
samudra, samudra
Hindia dan Pasifik.
Karena berda di dua
benua dan dua
samudra
mempengaruhi
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Batas-Batas Wilayah Indonesia :

Batas Sebelah Utara

Batas Sebelah Selatan

Batas Sebelah Barat

Batas Sebelah Timur

Ada yang mengetahui batas-batas
wilayah Indonesia ?

Teman-teman, agar kalian mengetahui batas-batas wilayah Indonesia. Tolong jawab
pertanyaan dari sila tentang batas-batas wilayah Indonesia. Agar lebih jelas, kalian
bisa membuka peta !

Teman-teman, perpaduan anatara letak astronomis
dan geografis Indonesia  menimbulkan :
1. Matahari bersinar terus-menerus sepanjang

tahun
2. Penguapan tinggi, sehingga kelembaban juga tinggi
3. Memiliki curah hujan yang relatif tinggi
4. Memiliki wilayah hujan hutan tropis yang cukup

lebat
5. Memiliki dua musim (penghujan dan kemarau)
Musim di Indonesia dipengaruhi oleh gerak semu
matahari. Gerak semu matahari terjadi karena
pengaruh rotasi dan revolusi bumi
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Kalian sudah
mengetahui
longsor yang
terjadi di
daerah pujon
malang?

Karena manusia
menebangi hutan
secara liar tanpa
melakukan
tebang pilih,
akhirnya
menyebakan
longsor

Peristiwa tersebut terjadi
karena ulah manusia yang
tidak bertanggung jawab.

Oh, begitu.

Banyak kegiatan manusia yang
mempengaruhi permukaan bumi,  seperti
pembakaran hutan, dan penebangan liar.
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1. Pembakaran hutan
Pembakaran hutan untuk dijadikan lahan pertanian, permukiman
penduduk, dan untuk industri. Kawasan hutan yang dijadikan lahan
pertanian biasanya b erubah menjadi tanah tandus dan gersang. Hal ini
karena  setelah  panen  biasanya  ladang  ini  akan  ditinggalkan. Sistem
perladangan seperti ini disebut perladangan berpindah. Akhirnya hutan
yang dahulu menghijau menjadi tanah tandus dan gersang. Selain untuk
pembakaran hutan juga b ertujuan untuk membangun permukiman
penduduk dan mendirikan pabrik.

2. Penebangan hutan secara liar
Penebangan  liar  ini  membuat  hutan  di  Indonesia  rusak.  Proses  penebangan  hutan  secara  liar

disebut dengan penggundulan hutan .  Pepohonan  sangat  penting  bagi  kehidupan  di  Bumi.  Jadi,
penebangan pohon harus dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan usaha pelestariannya.
Penebangan hutan harus disertai dengan penanaman kembali benih-benih  pohon  yang  telah
ditebang. Benih-benih ini akan tumbuh dan dapat menggantikan pohon-pohon yang telah ditebang.
Melalui cara ini kelestarian hutan tetap terjaga. Penggundulan hutan dapat menyebabkan
terjadinya perubahan permukaan bumi . Hutan ini akan berubah menjadi lahan tandus dan gersang.
Selain itu, penggundulan hutan juga berdampak pada kehidupan makhluk hidup. 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

3.Penambangan
Kegiatan penambangan juga dapat mengubah permukaan bumi. Sebagian besar bahan

tambang berada di dalam tanah. Pengambilan bahan tambang dengan cara digali atau ditambang.
Ada dua macam jenis penambangan yaitu penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah.
Penambangan terbuka adalah penambangan yang dilakukan di permukaan bumi. Beberapa bahan
tambang seperti tembaga, besi, batu bara, kapur, dan aluminium sering ditemukan di permukaan
bumi. Oleh karena itu, untuk mengambilnya tidak perlu menggali. Kegiatan ini mengubah bentuk
permukaan bumi menjadi lubang-lubang bekas penambanga n.

Bahan tambang lainnya digali dari terowongan yang berada ratusan meter di bawah
permukaan tanah. Cara ini disebut penambangan bawah tanah. Penambangan ini lebih sulit
daripada penambangan di permukaan. Para penambang menggali sebuah lubang menuju ke dalam
tanah dan mengambil bijih. Pengambilan bijih ini menggunakan bor atau bahan peledak sebelum
diangkut ke permukaan. Keg iatan ini menimbulkan tanah berongga. Tanah yang berongga
menyebabkan tanah kurang kuat sehingga bisa runtuh
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Teman-teman, agar kalian mengetahui  peristiwa  yang terjadi didaerah sekitar kalian.
Coba lihat  TV, membaca koran dan media yang lain. Kemudian isi tabel berikut !

Peristiwa Penyebab Dampak

Teman-teman, apakah
kalian sudah pernah
mendengar lagu
tentang bencana?

alam?

belum
Sila

lagu  tentang
bencana alam
jarang kita
dengarkan

Bagaimana kalau
kita buat
syairnya?
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Teman-teman, ayo kita buat syair lagu tentang bencana alam!

Teman-teman, ayo  kita
jaga kelestarian lingkungan
kita

Setelah teman-teman membuat syair lagu, nyanyikan lagu tersebut didepan kelas !
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1. Teman-teman, sila ingin membuat lagu yang bertemakan tentang longsor,
tolong teman-teman juga ikut membuat syair lagu juga !

Mari Berlatih
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2. Coba kalian baca berita yang ada disurat kabar kemudian identifikasi penyebab dan
dampak peristiwa tersebut!

Begini Kronologi dan Detail Tentang Longsor di Kecamatan Kasembon
Kabupaten Malang

SURYAMALANG.COM, KASEMBON - Longsor yang melenyapkan ja lan aspa l di
Desa Pait, Kecamatan Kasembo n, Kabupaten Malang, bukan menutup jalur utama Malang-Pare.
Ber ikut penjelasan PusdalopsBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Abdul
Hamid, se te lah mendapat laporan utuh dari BPBD Kabupaten Malang. Hamid menuturkan
bahwa memang ada beberapa kejadian longsor di daerah perbukitan Pujon dan Ngantang.

Dilaporkan pada Selasa 31 januar i 2017 sekira pukul 03.00 WIB telah terjadi bencana
tanah longsor  di wilayah Pujon. Jalan Raya Kedungrejo Desa Suko mulyo km 6-7 Pujon-Pare
dengan longsor setinggi 3 meter dan lebar 3 meter. Akiba tnya jalan tertutup separuh. Wilayah
Jalan Raya Dusun Tre tes Desa Bendosar i km 9-10 Pujon-Pare yang mengakibatkan ja lan
terkikis selebar 1 meter sepanjang 5 meter .

Kronologi kejadian:
Sekitar pukul 18.00 WIB terjadi hujan disertai angin kencang yang terjadi wilayah Pujon

sehingga pada pukul 03.00 WIB terjadi longsor dan tanah terkikis di wilayah Jalan Raya Dusun
Kedungrejo Desa Sukomulyo dan Ja lan Raya Dusun Tretes Desa Bendosar i.

Langkah yang di lakukan :
1. Koordinasi dengan petugas Binamarga terkait.
2. Koordinasi dengan petugas PU.
3. Koordinasi dengan perangkat desa setempat.
4. Imbauan kepada warga setempat agar berha ti-hati apabila melintasi daerah yang longsor.
5. Melakukan upaya pembersihan tanah longsor yang dibantu dengan warga sekitar dan dinas

terkait.
6. Melakukan upaya buka tutup bagi kendaraan yang melintasi Jalan Raya di Dusun Tretes

Desa Bendosar i yang terkikis.
7. Memasang police line di area tanah yang terkikis sehinga warga penguna jalan raya lebih

waspada.
Untuk ja lur tanah yang longsor saat ini sudah bisa dilalui kendaraan bermotor namun untuk

ja lur yang melintasi Jalan Raya Dusun Tretes Desa Bendosar i yang tanahnya terkikis masih
dilakukan upaya buka tutup ja lan. "Namun tak sampai menutup jalur Malang-Pare karena
langsung dibersihkan. Masyarakat hanya diminta waspada. Yang longsorDesa Pa it itu hanya
kampung," kata Hamid.
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1. Teman-teman, tolong jelaskan perubahan musim di Indonesia dipengangaruhi
oleh apa saja?
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Jika kamu sudah menyelesaikan dengan baik latihan dan tugas pada
pembelajaran 3, kamu boleh melanjutkan mempelajari pembelajaran 1 di

bab selanjutnya9.

Selamat belajar!

Kamu dikatakan berhasil dengan baik menguasai Sub Tema 3 serta
berhak untuk mengerjakan tes akhir modul, jika kamu berhasil

mengerjakan tes mandiri  yang ada pada Sub Tema 3 modul ini dan
memperoleh jawaban benar minimal 70%. Sebaliknya, bila tingkat

penguasaanmu kurang dari 70%, maka kamu harus mempelajari
kembali materi yang ada pada penggalan 3 ini, khususnya pada bagian

yang belum kamu kuasai.

SELAMAT MENGERJAKAN

INFO BUAT KAMU
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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.
b. Mulailah dengan berdiri tegak dengan posisi tegap seraya kedua tangan

memegang ujung tali.

TES MANDIRI SUB TEMA 3
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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 !



150

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 !

Kamu dikatakan berhasil dengan baik menguasai modul ini, jika kamu
berhasil mengerjakan tes akhir modul. Tes akhir modul adalah tes
terakhir kamu mempelajari modul ini, teman-teman. Jadi, fokuskan
dirimu sebaik-baiknya dalam mengerjakannya. Dalam menyelesaikan

tes akhir modul, kamu harus memperoleh jawaban benar minimal
70%. Sebaliknya, bila tingkat penguasaanmu kurang dari 70%, maka

kamu harus mempelajari kembali materi yang ada pada modul ini,
khususnya pada bagian yang belum kamu kuasai.

SELAMAT BELAJAR

INFO BUAT KAMU
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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, keli ling lingkaran adalah....
a. 188,5 cm
b. 190    cm
c. 200    cm
d. 210    cm

5. Menggunakan semua fasil itas 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

TES AKHIR MODUL
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d. Samudra Hindia

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 tub uh 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 :
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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
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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
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Untuk soal no.4

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan 5 nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari 4
Jika siswa menuliskan 5 nilai Pancasila tetapi masih ada 1 kesalahan 3
Jika siswa menuliskan 5 nilai Pancasila tetapi masih ada 2 kesalahan 2
Jika siswa menuliskan 5 nilai Pancasila tetapi masih ada 3-4 kesalahan 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
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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
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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
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= 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
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PEMBELAJARAN 1

GALI INFORMASI

Deskripsi Skor
Jika siswa menyebutkan 5  sila pancasila dengan benar dan runtut 4
Jika siswa menyebutkan 5 sila pancasila dengan benar dan kurang
runtut

3

Jika siswa menyebutkan 5 sila pancasila dengan benar dan tidak runtut 2
Jika siswa salah dalam menyebutkan 5 sila Pancasila 1

LAPORAN KUNJUNGAN

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan hasil laporan dengan benar dan tepat 4
Jika siswa menuliskan hasil laporan cukup benar dan tepat 3
Jika siswa menuliskan hasil laporan kurang benar dan tepat 2
Jika siswa menuliskan hasil laporan tidak benar dan tidak tepat 1

MARI BERLATIH
Untuk soal no.1

Deskripsi Skor
Jika siswa membuat desain topeng dengan sangat rapih dan menarik 4
Jika siswa membuat desain topeng cukup rapih dan cukup menarik 3
Jika siswa membuat desain topeng kurang rapih dan kurang menarik 2
Jika siswa membuat desain topeng tidak menarik 1

Untuk soal no.2

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan cerita sangat sesuai dengan alur 4
Jika siswa menuliskan cerita cukup sesuai dengan alur 3
Jika siswa menuliskan cerita kurang sesuai dengan alur 2
Jika siswa menuliskan cerita tidak sesuai dengan alur 1

TOTAL SKOR = (jumlahsoalxskormaksimal) + 2 x 10
= (4x4) + 2 x 10
= 100

(Sumber: diadaptasi dari Abidin, 2012: 149)

PEDOMAN PENSKORAN SOAL LATIHAN DAN TUGAS SUB TEMA 2
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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

PEMBELAJARAN 2

GALI INFORMASI

Deskripsi Skor
Jika siswa menuliskan jawaban dengan benar dan tepat 4
Jika siswa menuliskan jawaban kurang benar dan kurang tepat 3
Jika siswa menuliskan jawaban cukup benar dan cukup tepat 2
Jika siswa menulisan jawaban salah 1

MARI BERLATH

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 membuat gelang ukur dengan sangat rapih dan menarik 4
Jika siswa membuat gelang ukur dengan cukup rapih dan menarik 3
Jika siswa membuat gelang ukur dengan kurang rapih dan menarik 2
Jika siswa membuat gelang ukur dengan tidak rapih dan tidak menarik 1
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TOTAL SKOR = (jumlahsoalxskormaksimal) +4 x 5
= (4x4) +4 x 5
= (16+4) x 5
= 20x5
= 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

PEMBELAJARAN 3

Batas wilayah indonesia

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menyebutkan batas Indonesia di sebelah utara,
selatan, barat dan timur dengan tepat.

4

Jika siswa dapat menyebutkan 3 batas Indonesia  dengan tepat. 3
Jika siswa dapat menyebutkan 2 batas Indonesia dengan tepat. 2
Jika siswa dapat menyebutkan 1 batas Indonesia dengan tepat. 1

Menyebutkan bencana, penyeban dan dampaknya

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menyebutkan lebih dari 3 bencana beserta penyebab
dan dampaknya.

4

Jika siswa dapat menyebutkan 3 bencana beserta penyebab dan
dampaknya.

3

Jika siswa dapat menyebutkan 2 bencana beserta penyebab dan
dampaknya.

2

Jika siswa dapat menyebutkan bencana namun tidak menyebutkan
dampak atau penyebabnya.

1
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Syair tentang bencana alam

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat membuat syair lagu sesuai dengan tema, pilihan kata
baik dan kreatif

4

Jika siswa dapat membuat syair sesuai dengan tema dan kreatif 3
Jika siswa dapat membuat syair sesuai dengan tema 2
Jika siswa membuat syair yang tidak sesuai dengan tema 1

Syair Lagu tentang Tanah Longsor

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat membuat syair lagu sesuai dengan tema, pilihan kata
baik dan kreatif

4

Jika siswa dapat membuat syair sesuai dengan tema dan kreatif 3
Jika siswa dapat membuat syair sesuai dengan tema 2
Jika siswa membuat syair yang tidak sesuai dengan tema 1

Mengidentifikasi Berita

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat mengidentifikasi penyebab dan dampak bencana
dengan tepat dan runtut.

4

Jika siswa dapat mengidentifikasi penyebab bencana dengan tepat 3
Jika siswa dapat mengidentifikasi dampak bencana dengan tepat 2
Jika siswa belum bisa mengidentifikasi penyebab dan dampak bencana
dengan tepat

1

Menjelaskan Penyebab perubahan musim di Indonesia

Deskripsi Skor
Jika siswa dapat menjelaskan 3 penyebab perubahan musim di
Indonesia dengan lengkap, logis dan mudah dipahami.

4

Jika siswa dapat menjelaskan 2 penyebab perubahan musim di
Indonesia dengan logis dan mudah dipahami.

3

Jika siswa dapat menjelaskan 1 penyebab perubahan musim di
Indonesia dengan logis dan mudah dipahami.

2

Jika siswa belum bisa menjelaskan penyebab perubahan musim di
indonesia

1
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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 s iswa  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
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Jika s iswa menceritakan sesuai dengan tema, jelas, kurang terperinci,
mengunakan kalimat yang mudah dipahami.

3

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
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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

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
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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
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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
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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

PEDOMAN PENSKORAN TES MANDIRI SUB TEMA 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)
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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

PEDOMAN PENSKORAN TES MANDIRI SUB TEMA 2
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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)
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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
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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)
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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

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

PEDOMAN PENSKORAN TES AKHIR MODUL
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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 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
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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)




