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iiiTema 5: Ekosistem 

Kata Pengantar

Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam ranah 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya dilaksanakan 
dengan memadukan ketiga ranah tersebut melalui pendekatan pembelajaran tematik terpadu.

Untuk mendukung ketercapaian tujuan kurikulum, maka diperlukan buku tematik berbasis 
aktivitas yang mendorong peserta didik untuk mencapai standar yang telah ditentukan. 

Buku tematik terpadu ini menjabarkan proses pembelajaran yang akan membantu siswa 
mencapai setiap kompetensi yang diharapkan melalui pembelajaran aktif, kreatif, menantang, 
dan bermakna serta mendorong mereka untuk berpikir kritis berlandaskan kepada nilai-nilai 
luhur.

Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa 
dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat mengembangkan dan memperkaya 
pengalaman belajar siswa dengan daya kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang  
relevan dan disesuaikan dengan potensi siswa di sekolah masing-masing.

Buku ini merupakan penyempurnaan dari edisi terdahulu. Buku ini bersifat terbuka sehingga 
memungkinkan untuk terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada masa mendatang. 
Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan sumbang saran, kritikan, dan 
masukan yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini pada edisi 
berikutnya. 

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari semua pihak dalam penyempurnaan 
buku ini. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan 
dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia yang lebih berkualitas.

Penulis



Tentang Buku Guru
Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas V

Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun buku ini berisi sebagai berikut.
1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema 

yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD).

2. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan 
pembelajaran yang menyatu dan mengalir.

3. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan 
perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, 
berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, 
kreativitas, dan pribadi reflektif. 

4. Berbagai teknik penilaian peserta didik. 

5. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan 
kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar 
peserta didik di rumah.

6. Petunjuk penggunaan buku peserta didik.

Kegiatan pembelajaran di buku ini didesain untuk mengembangkan kompetensi 
(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) peserta didik melalui aktivitas yang 
bervariasi sebagai berikut.
1. Membuka pelajaran yang menarik perhatian peserta didik seperti 

membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, permainan, demonstrasi, 
dan memberikan masalah.

2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga peserta didik dapat 
mengorganisasi informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, 
dirasakan, dan dikerjakan).

3. Memantik pengetahuan peserta didik yang diperoleh sebelumnya agar 
peserta didik bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dan yang akan 
dipelajari. 

4. Pemberian tugas yang bertahap guna membantu peserta didik 
memahami konsep. 

5. Penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. 

6. Pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang 
telah dipelajari.

7. Pemberian umpan balik yang akan menguatkan pemahaman peserta 
didik.
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Bagaimana Menggunakan Buku Guru?

Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan 
buku peserta didik dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 
Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut. 
1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti.

2. Pahamilah setiap Kompetensi Dasar dan Indikator yang dikaitkan dengan 
tema. 

3. Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti (KI)-I dan KI-II dalam semua 
kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk 
mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positif. 

4. Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti (KI)-I dan KI-II dengan kegiatan 
pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah.

5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku 
peserta didik sesuai dengan halaman yang dimaksud. 

6. Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran. 
Temukan juga kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang 
sesuai dengan perencanaan (misal, peserta didik tidak bisa mengamati 
tanaman di luar kelas pada saat hujan). 

7. Beragam strategi pembelajaran yang akan dikembangkan (misal 
peserta didik bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, 
dan menggambar), selain melibatkan peserta didik secara langsung, 
diharapkan melibatkan warga sekolah dan lingkungan sekolah.

8. Guru diharapkan mengembangkan:

a. metode Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 
(PAKEM),

b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, 

c. keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan

d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas.

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

10. Pada semester 1 terdapat 5 tema. Setiap tema terdiri atas 3 subtema. 
Tiap-tiap subtema diuraikan menjadi 6 pembelajaran. Setiap 
pembelajaran diharapkan selesai dalam 1 hari. 



vi Buku Guru SD/MI Kelas V

11. Tiga subtema yang ada direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 
minggu. 

12. Aktivitas minggu ke-4 adalah kegiatan proyek dan Literasi. Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi dan keterampilan membaca siswa dan rasa cinta membaca.
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Kompetensi Inti Kelas V

Kompetensi Inti

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

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga, dan negara. 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif,  
kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 
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Subtema 1 

Komponen Ekosistem 

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.2  Memahami tangga nada.

4.2  Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik.

Pemetaan Kompetensi Dasar

PPKn
1.4  Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4  Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4  Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup.

4.4  Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 

IPA
3.5.  Menganalisis hubungan 

antar komponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.

Subtema
1

IPS
3.1  Mengidentifikasi 

karakteristik geografis 
Indonesia sebagai 
negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya,komunikasi serta 
transportasi.

4.1  Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap  
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mencermati teks nonfiksi yang disajikan, 
siswa mampu memukan pokok pikiran dalam 
bacaan.

•	 Menyimak penjelasan dan mencermati teks 
bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-
pertanyaan sehubungan dengan bacaan.

•	 Membuat bagan, siswa mampu 
menggolongkan hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Melakukan pengamatan dan pengumpulan 
informasi, siswa mampu membuat teks 
nonfiksi tentang penggolongan hewan 
berdasarkan jenis makanannya.

Sikap: 

•	 Cermat dan Teliti

Pengetahuan:

•	 Penggolongan hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Teks nonfiksi 

Keterampilan: 

•	 Menemukan pokok pikiran dalam bacaan.

•	 Menggolongkan hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Membuat teks nonfiksi tentang 
penggolongan hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Mencermati teks nonfiksi yang disajikan, 
siswa mampu memukan pokok pikiran dalam 
bacaan.

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu 
membuat pertanyaan-pertanyaan 
sehubungan dengan bacaan.

•	 Berdiskusi dan mencari informasi dalam 
kelompok, siswa mampu melengkapi bagan 
dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis 
makanannya. 

•	 Melakukan pengamatan dan pengumpulan 
informasi, siswa mampu membuat teks 
nonfiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari 
jenis makanannya.

•	 Menyanyikan lagu bertemakan hewan, siswa 
mampu mengenal perbedaan tangga nada 
mayor dan minor.

Sikap:

•	 Cermat, Teliti dan Mandiri

Keterampilan: 

•	 Penggolongan hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Teks nonfiksi

•	 Lagu bertangga nada mayor dan minor.

Pengetahuan: 

•	 Menemukan pokok pikiran dalam bacaan.

•	 Menggolongkan hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Membuat teks nonfiksi tentang 
penggolongan hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Mengenal tangga nada mayor dan minor 
dalam lagu bertemakan hewan.

•	 Mencermati teks bacaan yang disajikan, 
siswa mampu menemukan pokok pikiran dan 
informasi penting dari teks letak geografis 
Indonesia.

•	 Menggali informasi dari teks bacaan, siswa 
mampu menyebutkan pulau-pulau, perairan, 
serta negara-negara yang berbatasan dengan 
Indonesia.

•	 Menyimak penjelasan tentang pembuatan 
peta, siswa mampu menggambarkan peta 
berikut dengan komponen-komponen peta.

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu 
menjawab pertanyaan sehubungan dengan 
bacaan dan membuat poster tentang Sumpah 
Pemuda.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri

Keterampilan:

•	 Letak dan luas Indonesia di dalam peta.

•	 Peristiwa Sumpah Pemuda.

Pengetahuan: 

•	 Menemukan pokok pikiran dan informasi 
penting dalam teks bacaan.

•	 Menggambar peta geografis Indonesia.

•	 Membuat poster tentang nilai persatuan 
dan kesatuan dari Sumpah Pemuda.

Subtema 1 

Komponen Ekosistem 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Menemukan pokok pikiran dan informasi 
penting, siswa mampu menuliskan ringkasan 
bacaan.

•	 Mencermati peta daerah, siswa mampu 
menggambarkan peta dengan warna yang 
berbeda untuk kenampakan-kenampakan 
alam.

•	 Berdiskusi dan mencari informasi dalam 
kelompok, siswa mampu membuat kliping 
yang menunjukkan usaha persatuan dan 
kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan 
masyarakat.

•	 Mengamati gambar yang diberikan, 
siswa mampu menentukan posisi tempat 
berdasarkan arah mata angin.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri

Keterampilan:

•	 Mengamati, menanya, mengumpulkan dan 
Kondisi geografis Indonesia dilihat dari 
peta.

•	 Usaha yang dilakukan untuk 
mempertahankan NKRI.

Pengetahuan: 

•	 Membuat ringkasan berdasarkan pokok 
pikiran.

•	 Membuat peta daerah tempat tinggal 
lengkap dengan kenampakan alam dan 
ketinggian tempatnya.

•	 Melakukan diskusi kelompok dalam 
membuat kliping tentang usaha-usaha 
persatuan bangsa.

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu 
membuat peta pikiran tentang pokok pikiran 
dan informasi penting yang terdapat dalam 
teks bacaan daur hidup hewan.

•	 Membuat diagram, siswa mampu 
membedakan daur hidup tiga jenis hewan 
yang berbeda.

•	 Menyimak informasi yang diperoleh baik dari 
presentasi maupun kegiatan sebelumnya, 
siswa mampu membuat tulisan tentang daur 
hidup hewan, terutama yang mengalami 
metamorfosis.

•	 Mencermati perbedaan tangga nada mayor 
dan minor, siswa mampu menyanyikan lagu 
nasional bertangga nada minor.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri

Keterampilan:

•	 Daur hidup hewan

•	 Lagu bertangga nada minor

Pengetahuan: 

•	 Membuat peta pikiran untuk menjabarkan 
pokok pikiran dan informasi penting dari 
bacaan.

•	 Melakukan diskusi kelompok dalam 
membedakan daur hidup tiga jenis hewan 
yang berbeda.

•	 Menulis teks nonfiksi tentang daur hidup 
hewan.

•	 Menyanyikan salah satu lagu nasional 
bertangga nada minor, Lagu Syukur.

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu 
membuat peta pikiran tentang teks bacaan 
Perubahan Ekosistem.

•	 Membuat kliping tentang upaya 
persatuan dan kesatuan, siswa mampu 
mempresentasikan kliping yang telah dibuat 
di depan kelas secara berkelompok.

•	 Mencermati perbedaan tangga nada mayor 
dan minor, siswa mampu menyanyikan lagu 
nasional bertangga nada minor.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri

Keterampilan:

•	 Perubahan Ekosistem

•	 Lagu dengan tangga nada minor.

Pengetahuan: 

•	 Membuat peta pikiran untuk menjabarkan 
pokok pikiran dan informasi penting dari 
bacaan.

•	 Mempresentasikan hasil kerja kelompok 
(kliping) di depan kelas.

•	  Menyanyikan salah satu lagu nasional 
bertangga nada minor, Lagu Syukur.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 1

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

IPA
3.5.  Menganalisis hubungan 

antar komponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia dan IPA.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mencermati teks nonfiksi yang disajikan, siswa mampu 

menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat.

2. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa 
mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. 
secara tepat.

3. Dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan 
berdasarkan jenis makanannya secara benar.

4. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa 
mampu membuat teks nonfiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan 
jenis makanannya secara benar.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis 
Makanannya, gambar-gambar hewan dari media cetak, dan majalah, serta 
lingkungan sekitar. 

Kegiatan Pembuka
•	 Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema, yaitu 

“Ekosistem.” Guru memberikan penjelasan bahwa dalam tema ini siswa 
akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang ekosistem.

•	 Guru mengajak siswa untuk mengamati dua gambar yang disajikan. Siswa 
diminta menjelaskan perbedaan antara kedua 
gambar yang tersedia.

•	 Guru meminta siswa menuliskan pertanyaan-
pertanyaan yang ingin diketahui siswa 
tentang  ekosistem serta komponen-
komponennya untuk kemudian siswa 
menempelkannya di dinding kelas. 

•	 Sepanjang proses pembelajaran berlangsung, 
siswa dapat menuliskan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan yang dimilikinya atau 
pertanyaan milik temannya.
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•	 Kegiatan ini dapat membiasakan siswa berpikir kreatif dan terampil 
dalam mencari informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
diberikan.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
•	 Siswa membaca dan mencermati dialog 

pembuka kegiatan pembelajaran, beri 
penekanan pada kata ekosistem. 

•	 Tanyakan kepada siswa: 

“Menurut kalian, apakah ekosistem itu?”

“Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem?”

“Apakah peranan ekosistem bagi makhluk 
hidup?”

“Menurutmu, apakah semua tempat terdiri 
atas ekosistem yang sama?”

•	 Gunakan pertanyaan-pertanyaan di atas 
untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa 
tentang topik yang akan didiskusikan. 

•	 Minta siswa untuk mengingat kembali hal-hal yang mereka temukan 
di lingkungan sekitar mereka, “Coba perhatikan lingkungan sekitar kita. 
Ekosistem apa saja yang dapat kita temui di sekitar kita?”

Hasil yang diharapkan:

Sikap rasa ingin tahu siswa tentang topik pembelajaran. 

Ayo Membacaa

•	 Siswa membaca teks dengan saksama bacaan 
tentang Ekosistem.

•	 Guru memimpin diskusi kelas dengan 
menanyakan kata-kata yang sukar serta hal-
hal penting seputar bacaan.

•	 Siswa mengemukakan dan menuliskan 
pokok pikiran serta informasi penting yang 
ditemui di setiap paragraf bacaan (kegiatan 
ini merupakan kegiatan yang digunakan 
untuk mencapai KD 3.7 Menguraikan konsep-
konsep yang saling berkaitan pada teks 
nonfiksi).
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•	 Guru memberikan penjelasan kembali tentang “pokok pikiran”.

•	 Siswa saling berdiskusi tentang pokok pikiran 
serta informasi penting yang telah mereka 
tuliskan.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa 
membaca teks bacaan.

•	 Pemahaman siswa tentang pokok pikiran. 

•	 Keterampilan siswa dalam menemukan 
pokok pikiran serta informasi penting dalam 
bacaan.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk 
memahamkan kepada siswa tentang KD 
Bahasa Indonesia (KD 3.7 dan 4.7) dan 
menumbuhkan sikap cermat dan teliti.

Ayo Membacaa

•	 Siswa mencermati teks bacaan yang disajikan 
pada buku siswa tentang jenis makanan 
hewan.

•	 Siswa bersama-sama mendiskusikan tentang 
isi teks bacaan tersebut.

•	 Siswa menuliskan hal-hal yang masih belum 
ia pahami ke dalam tabel pertanyaan yang 
nanti dapat ia cermati kembali saat siswa 
sudah memperoleh jawabannya.

•	 Sarankan kepada siswa untuk membuat 
catatan kecil yang dapat membantu siswa 
mengingat kembali jenis-jenis makanan 
hewan.

•	 Siswa bersama dengan kelompoknya, 
mencari gambar hewan-hewan dari 
majalah atau surat kabar. Kemudian, 
siswa diminta mengklasifikasikan hewan-
hewan yang ditemui berdasarkan jenis 
makanannya (kegiatan ini digunakan untuk 
makin memperdalam pemahaman siswa 
tentang kategori hewan berdasarkan jenis 
makanannya dalam KD IPA 3.5. 
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Memahami ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar 
dan 4.5. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam 
suatu ekosistem.)

•	 Pada kegiatan ini, siswa dapat  mempergunakan informasi yang mereka 
dapatkan dari teks bacaan yang disajikan di Buku Siswa.

•	 Siswa menuliskan kesimpulan dari hasil kerja kelompok-kelompok lain 
yang ditampilkan dalam gallery walk.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap keingintahuan siswa saat mencermati teks bacaan serta 
menuliskan hal-hal yang ingin ia ketahui lebih lanjut.

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa mengolah informasi yang 
mereka peroleh saat melakukan klasifikasi hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Pemahaman siswa tentang jenis-jenis hewan berdasarkan 
makanannya.

•	 Keterampilan siswa dalam menyajikan dan mengolah informasi yang 
mereka miliki tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
IPA (3.5 dan 4.5), hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data bagi guru 
untuk melihat keberhasilan pembelajaran dan tidak harus masuk dalam 
buku nilai siswa. 

Ayo Menulis

•	 Siswa membuat tulisan nonfiksi yang 
membandingkan dua jenis hewan 
berdasarkan jenis makanannya yang terdiri 
atas tiga paragraf (kegiatan ini dilakukan 
untuk mencapai KD BI 3. 7 dan 4.7). 
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap ketelitian dan percaya diri siswa ketika membandingkan dan 
membuat tulisan nonfiksi tentang perbandingan jenis makanan dari 
dua jenis hewan.

•	 Pengetahuan dan keterampilan dalam mengamati, membandingkan, 
dan melaporkan jenis makanan dua hewan yang berbeda. 

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
IPA (3.5 dan 4.5), hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data bagi guru 
dan siswa untuk melihat keberhasilan pembelajaran dan tidak harus 
masuk dalam buku nilai siswa. 

Kegiatan penulisan teks nonfiksi bisa dinilai dengan menggunakan Rubrik 
Penulisan Teks Nonfiksi.

Kerja Sama dengan Orang Tua

Mintalah siswa untuk melakukan kegiatan 
mengamati hewan piaraan atau hewan 
pilihannya bersama dengan orang tua mereka 
menggunakan sumber informasi yang ada di 
rumah. Dorong siswa untuk mencatat hasil 
diskusi dengan orang tuanya untuk dipaparkan 
di depan kelas esok harinya.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Tulisan Nonfiksi)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Teks memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
cukup jelas dan 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan. 

Teks memuat 
informasi yang 
sangat sedikit 
atau bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.
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Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Pendampingan

4 3 2 1

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks Nonfiksi (BI 
4.7).

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
baik serta menarik 
untuk dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
cukup baik di 
beberapa bagian 
serta cukup 
menarik untuk 
dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur 
yang sedikit 
membingungkan, 
namun teks masih 
dapat dipahami.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
membingungkan 
dan secara 
keseluruhan 
teks sulit untuk 
dipahami.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

Catatan: Rubrik digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan 
umpan balik terhadap tugas teks nonfiksi. Hasil dari kegiatan ini tidak harus 
dimasukkan ke dalam buku nilai (sangat bergantung pada kesiapan siswa). 
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai kegiatan untuk memahamkan 
siswa tentang penulisan teks nonfiksi. Guru dapat melihat keberhasilan 
pembelajaran tentang teks nonfiksi dari hasil keseluruhan kelas secara 
umum.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Tabel Hewan Berdasarkan Jenis Makanan)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPA 3.5 dan 4.5

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang 
pengklasifikasian 
hewan 
berdasarkan jenis 
makanannya.

Semua bagian 
tabel yang kosong 
terisi dengan tepat. 
Semua penjelasan 
tentang hewan, 
nama makanan 
dan golongan 
makanan sangat 
lengkap dan tepat.

Semua bagian 
tabel yang kosong 
terisi dengan 
tepat, penjelasan 
masih kurang 
lengkap namun 
benar.

Tidak semua 
bagian tabel yang 
kosong terisi 
dengan tepat, 
penjelasan kurang 
lengkap namun 
benar.

Tidak semua 
bagian tabel yang 
kosong terisi 
dengan tepat, 
penjelasan kurang 
lengkap dan 
kurang benar.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
Informasi dalam 
Bentuk Tabel.

Tabel sangat 
mudah dibaca, 
sangat mudah 
dimengerti, dan 
amat rapi.

Tabel mudah 
dibaca, cukup 
dapat dimengerti, 
dan rapi.

Tabel mudah 
dibaca dan cukup 
rapi, namun 
penulisannya 
masih kurang 
dapat dimengerti.

Tabel terlihat 
acak-acakan, sulit 
untuk dimengerti 
dan tidak rapi.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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Catatan: Rubrik digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan 
umpan balik terhadap tugas membuat tabel penggolongan hewan 
berdasarkan jenis makanannya. Hasil dari kegiatan ini tidak harus 
dimasukkan ke dalam buku nilai (sangat bergantung pada kesiapan siswa), 
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai kegiatan untuk memahamkan 
siswa tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Guru dapat melihat 
keberhasilan pembelajaran tentang hewan berdasarkan jenis makanannya 
dari hasil keseluruhan kelas secara umum.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 2

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.2  Memahami tangga nada.

4.2  Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik.

IPA
3.5.  Menganalisis hubungan 

antar komponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, SBdP, dan IPA.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mencermati teks nonfiksi yang disajikan, siswa mampu 

menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat.

2. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-
pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat.

3. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa 
mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis 
makanannya secara benar.

4. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa 
mampu membuat teks nonfiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari 
jenis makanannya secara benar.

5. Dengan menyanyikan lagu bertemakan hewan, siswa mampu mengenal 
perbedaan tangga nada mayor dan minor secara benar.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis 
Makanannya, gambar-gambar hewan dari media cetak, dan majalah, serta 
lingkungan sekitar.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Ayo Membacaa

•	 Siswa mencermati teks bacaan yang disajikan 
dalam buku siswa tentang Jenis-Jenis 
Ekosistem.

•	 Siswa menggarisbawahi hal-hal yang ia 
anggap penting.

•	 Siswa menemukan pikiran utama dan 
informasi penting dalam bacaan. Kalimat-
kalimat yang sudah digarisbawahi siswa 
dapat mempermudah siswa untuk mengisi 
tabel pikiran utama tersebut.
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•	 Guru membuka diskusi tentang penggolongan 
hewan berdasarkan jenis makanannya:

- “Disebut apakah hewan yang memakan 
tumbuhan?”

- “Disebut apakah hewan yang memakan 
hewan lain?”

- “Apakah yang membedakan antara hewan 
yang memakan tumbuhan dengan hewan 
yang memakan hewan lain?”

•	 Siswa membaca dengan saksama bacaan 
tentang Penggolongan Hewan Berdasarkan 
Jenis Makanannya.

•	 Siswa bersama-sama mendiskusikan tentang 
isi teks bacaan tersebut.

•	 Siswa mendiskusikan kata-kata yang sulit atau belum diketahui artinya. 
Guru dapat membantu siswa untuk mencari tahu arti kata tersebut atau 
siswa juga dapat menggunakan kamus bahasa Indonesia.

•	 Siswa menuliskan hal-hal yang masih belum ia pahami ke dalam 
tabel pertanyaan yang nanti dapat ia lihat  kembali saat siswa sudah 
memperoleh jawabannya.

Ayo Membacaa

•	 Bersama teman sekelompok, siswa membuat sebuah tabel klasifikasi 
dengan menentukan hewan yang akan diklasifikasikan melalui 
undian. Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang 
pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya (KD IPA 3.5 dan 
4.5.

•	 Siswa dapat menghiasi tabel jika sudah 
selesai dan menempelkannya di dinding 
kelas.

•	 Siswa melakukan gallery walk untuk melihat 
hasil kerja kelompok lain untuk kemudian 
membuat kesimpulan.
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat, teliti dalam membaca dengan saksama teks bacaan, 
dan sikap percaya diri saat mengeluarkan pendapat dalam diskusi 
kelompok.

•	 Pengetahuan siswa tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa dapat diukur dengan 
menggunakan Rubrik Pengelompokan Hewan Berdasarkan Jenis 
Makanan.

Ayo Berlatih

•	 Siswa menggunakan informasi serta data 
untuk membuat teks nonfiksi tentang 
penggolongan hewan berdasarkan jenis 
makanannya. Informasi dan data ini pun 
dapat pula diperoleh dari teks-teks bacaan 
yang terdapat di dalam buku siswa. 

•	 Kegiatan ini ditujukan untuk memahamkan 
siswa pada KD BI 3.7 dan 4.7. 

Ayo Berkreasi

•	 Guru membuka diskusi tentang seringnya 
hewan dijadikan sebagai sumber inspirasi 
bagi sebuah karya, salah satunya karya lagu.

•	 Siswa menyebutkan lagu-lagu bertema 
hewan yang mereka ketahui.

•	 Siswa mendiskusikan tentang tangga nada 
yang terdapat dalam lagu tersebut, mayor 
atau minor (kegiatan ini digunakan untuk 
memahamkan siswa tentang lagu bertangga 
nada mayor dan minor (SBDP KD 3.2).
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•	 Siswa dalam kelompok-kelompok kecil beranggota lima sampai enam 
siswa mempelajari salah satu lagu bertemakan hewan. Lagu bertemakan 
hewan ini hendaknya menggunakan tangga nada mayor.

•	 Guru mengingatkan kembali penjelasan tentang alat musik ritmis yang 
dapat dipergunakan siswa untuk mengiringi lagu tersebut.

•	 Guru menjelaskan tentang perbedaan antara alat musik ritmis dan 
melodis. Bahwa alat musik melodis merupakan alat musik yang 
dapat melantunkan melodi sebuah lagu, tetapi umumnya tidak dapat 
memainkan kord secara bersamaan. Seruling, pianika, gitar, dan biola 
merupakan contoh alat musik melodis.

•	 Siswa mencoba memainkan alat musik melodis untuk mengiringi 
kelompoknya saat bernyanyi (kegiatan ini digunakan untuk memahamkan 
siswa tentang KD SBDP 4.2).

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap kecermatan, ketelitian, dan rasa ingin tahu siswa dalam menggali 
informasi dari teks bacaan baik dari buku siswa atau dari sumber-
sumber bacaan lain dan penjelasan guru.

•	 Sikap kemandirian siswa dalam membuat teks nonfiksi, dan rasa ingin 
tahu siswa tentang alat musik melodis.

Kegiatan penulisan teks nonfiksi bisa dinilai dengan menggunakan Rubrik 
Penulisan Teks Nonfiksi. 

Ayo Berlatih

1. Sebutkanlah paling sedikit tiga jenis ekosistem 
yang kamu ketahui!

2. Sebutkanlah paling sedikit dua perbedaan 
antara hewan-hewan herbivor, karnivor, dan 
omnivor!

3. Perhatikanlah susunan gigi manusia!  
Menurut susunan dan bentuk giginya, 
manusia termasuk dalam golongan herbivor, 
karnivor, atau omnivor? Jelaskan!
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Kerja Sama dengan Orang Tua

Membuat kartu dengan menempelkan gambar hewan di permukaan depan. 
Tuliskan nama hewan tersebut pada bagian bawah gambar. Bersama 
dengan orang tuamu, carilah informasi sebanyak-
banyaknya tentang hewan tersebut.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian:  Nontes (Rubrik 

Pengelompokan Hewan Berdasarkan Jenis 
Makanan)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPA 3.5 dan 4.5

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Ketepatan 
Pengelompokan

Semua kategori 
berisi jenis 
makanan dan 
pengelompokan 
yang tepat. 

Terdapat 1-2 
kesalahan dalam 
kategori jenis 
makanan serta 
pengelompokan 
hewan.

Terdapat 3-4 
kesalahan dalam 
kategori jenis 
makanan serta 
pengelompokan 
hewan.

Terdapat 
lebih dari 4 
kesalahan dalam 
kategori jenis 
makanan serta 
pengelompokan 
hewan.

Kelengkapan tabel Tabel berisi lebih 
dari lima hewan 
dengan jenis 
makanan yang 
berbeda-beda.

Tabel berisi 
empat-lima hewan 
dengan jenis 
makanan yang 
berbeda-beda.

Tabel berisi tiga 
hewan dengan 
jenis makanan 
yang berbeda-
beda.

Tabel berisi kurang 
dari tiga hewan 
dengan jenis 
makanan yang 
berbeda-beda.

Sikap Kecermatan dan Ketelitian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap yang menunjukkan kecermatan dan 
ketelitian siswa yang sangat baik hingga yang memerlukan pendampingan untuk kemudian digunakan 
sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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2. Bentuk Penilaian: Nontes (Tulisan Nonfiksi)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Teks memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
cukup jelas dan 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan. 

Teks memuat 
informasi yang 
sangat sedikit 
atau bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks nonfiksi (BI 
4.7).

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
baik serta menarik 
untuk dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
cukup baik di 
beberapa bagian 
serta cukup 
menarik untuk 
dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur 
yang sedikit 
membingungkan, 
namun teks masih 
dapat dipahami.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
membingungkan 
dan secara 
keseluruhan 
teks sulit untuk 
dipahami.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.



19Tema 5 Subtema 1: Komponen Ekosistem 

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 3

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

IPS
3.1  Mengidentifikasi 

karakteristik geografis 
Indonesia sebagai 
negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya,komunikasi serta 
transportasi.

4.1  Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan 
/maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap  
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi.

PPKn
1.4  Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4  Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4  Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup.

4.4  Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, IPS dan PPKn.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar sebuah pemandangan alam, siswa mampu 

mengenali potensi alam yang ada di sekitar mereka secara tepat. 

2. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu 
menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan secara 
tepat.

3. Dengan mengamati peta kepulauan Negara Republik Indonesia, siswa 
mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar.

4. Dengan mencermati kembali letak geografis Indonesia pada peta, siswa 
mampu mengenali kegunaan komponen-komponen pada peta untuk 
membuat sebuah peta secara benar.

5. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan mengenai 
Sumpah Pemuda, siswa mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda 
secara benar.

6. Dengan mengamati gambar dan mendengar penjelasan guru, siswa 
mampu menentukan posisi sebuah lokasi yang ada pada peta secara 
tepat.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang sejarah Sumpah Pemuda, peta Indonesia, 
kertas gambar ukuran A3, kertas poster, busur derajat, dan penggaris. 

Kegiatan Pembuka
•	 Guru membuka pelajaran dengan mengadakan diskusi kelas mengenai 

ekosistem. Guru mengajukan beberapa pertanyaan mengenai ekosistem 
kepada siswa. Guru meminta siswa menuliskan satu komponen ekosistem 
yang mereka ketahui pada secarik kertas. Guru meminta siswa untuk 
menempelkan kertas mereka di tempat yang telah guru sediakan.

•	 Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar pemandangan alam yang 
disajikan. Siswa diminta mencermati dan membahas berbagai hal yang 
dapat mereka kenali pada gambar tersebut. Guru membahas pertanyaan-
pertanyaan berikut:

- Pernahkah kamu melihat pemandangan tersebut?  

- Apa sajakah yang kamu lihat?  

- Tahukah kamu bahwa negara kita memiliki banyak pemandangan yang 
indah?
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•	 Guru dapat memperkenalkan pemandangan alam Indonesia dengan 
memperlihatkan beberapa gambar lain dari beberapa lokasi di Indonesia, 
termasuk pemandangan beberapa laut Indonesia. Guru mengarahkan 
diskusi kelas ke arah:

- Indahnya pemandangan laut Indonesia

- Letak geografis Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara 
kepulauan

•	 Kegiatan ini dapat membiasakan siswa berpikir kreatif dan terampil 
dalam mencari informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
diberikan.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Ayo Membacaa

•	 Guru menunjuk beberapa siswa secara acak 
untuk membacakan teks bacaan secara 
baik dan jelas (satu siswa membaca satu 
paragraf).

•	 Guru meminta siswa untuk mengamati 
gambar peta kepulauan Indonesia dan untuk 
mengetahui pemahaman siswa mengenai 
pulau-pulau yang ada di Indonesia, guru 
bertanya kepada siswa: 

- “Melihat ketampakan alam Indonesia 
di peta tersebut, mengapa negara kita 
disebut dengan negara kepulauan?”

- “Tahukah kamu daerah-daerah potensial 
untuk dikunjungi para wisatawan?”

- Coba kamu tunjukkan letak:

 » Pulau-pulau besar (Pulau Jawa, 
Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan 
Papua)

 » Pulau-pulau kecil (Pulau Nias, Siberut, 
Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, 
Flores, Ambon, dan Halmahera)  

- “Ekosistem apa saja yang dapat kita temui 
di negara kita?”
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Hasil yang diharapkan:

Sikap rasa ingin tahu siswa tentang keindahan alam dan jenis-jenis 
ekosistem yang terdapat di negara Indonesia. 

•	 Guru menanyakan kepada beberapa siswa 
secara acak mengenai pokok pikiran, 
kemudian memberikan penjelasan kembali 
tentang pokok pikiran dan informasi penting.

•	 Guru memimpin diskusi kelas dengan 
menanyakan tentang pokok pikiran dan 
informasi penting seputar teks bacaan.

•	 Siswa mengemukakan dan menuliskan pokok 
pikiran dan informasi penting yang ditemui 
di setiap paragraf bacaan pada lembar kerja 
yang tersedia (kegiatan ini merupakan 
kegiatan yang digunakan untuk mencapai KD 
3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling 
berkaitan pada teks nonfiksi).

•	 Siswa saling berdiskusi tentang pokok pikiran serta informasi penting 
yang telah mereka tuliskan.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa membaca teks bacaan.

•	 Pemahaman siswa tentang pokok pikiran dan informasi penting. 

•	 Keterampilan siswa dalam menemukan pokok pikiran serta informasi 
penting dalam bacaan.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
Bahasa Indonesia (KD 3.7 dan 4.7) dan menumbuhkan sikap cermat dan 
teliti.

Guru meminta siswa untuk kembali mengamati gambar peta tersebut dan 
diminta untuk menjawab pertanyaan nomor 2 secara mandiri.

•	 Kegiatan ini digunakan untuk semakin memperdalam pemahaman siswa 
mengenai informasi penting dalam teks bacaan 3.7 dan 4.7.

•	 Pada kegiatan, ini siswa dapat mempergunakan informasi yang mereka 
dapatkan dari teks bacaan yang disajikan di Buku Siswa.

•	 Siswa menuliskan kesimpulan dari hasil kerja mandirinya tersebut.

•	 Guru memimpin diskusi kelas mengenai kesimpulan yang diperoleh siswa 
seputar gambar peta Indonesia.
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap keingintahuan siswa saat mencermati gambar peta serta 
menuliskan hal-hal yang ingin ia ketahui lebih lanjut.

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa mengolah informasi yang 
mereka peroleh saat melakukan klasifikasi hewan berdasarkan jenis 
makanannya.

•	 Keterampilan siswa dalam menyajikan dan mengolah informasi yang 
mereka miliki tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
BAHASA INDONESIA (3.7 dan 4.7), hasil kegiatan dapat digunakan sebagai 
data bagi guru untuk melihat keberhasilan pembelajaran dan tidak harus 
masuk dalam buku nilai siswa. 

Ayo Berlatih

•	 Siswa diminta untuk mengamati komponen-
komponen yang ada peta tersebut.

•	 Guru  secara acak menunjuk beberapa siswa 
untuk mengulas kembali tentang skala dalam 
peta.

•	 Guru meminta siswa untuk menyiapkan 
peralatan menggambar, seperti: buku atlas, 
kertas A3, penggaris, pensil, dan pensil warna. 

•	 Siswa diminta untuk membaca tahapan-
tahapan dalam pembuatan peta. Pastikan 
siswa mengerti kegiatan yang perlu mereka 
lakukan sebelum mereka memulai membuat 
peta masing-masing. 

•	 Setelah siswa mengerti kegiatan yang perlu mereka lakukan, Guru 
kemudian memberikan kertas A3 kepada siswa.

•	 Semua kegiatan ini ditujukan untuk membantu pemahaman siswa 
mengenai cara menggambar peta yang menunjukkan letak, luas, dan 
karakteristik kondisi geografis Indonesia (KD IPS 4.1).
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap ketelitian dan percaya diri siswa ketika menggambar peta.

•	 Pengetahuan dan keterampilan dalam membuat peta sesuai aslinya. 

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
IPS  (3.1 dan 4.1). 

•	 Guru mendorong siswa untuk melengkapi gambar peta mereka. 

•	 Guru berkeliling untuk memeriksa kelengkapan komponen-komponen 
peta (judul peta, skala, simbol, arah mata angin, dan legenda) dan 
pewarnaan peta mereka.

Ayo Membacaa

•	 Guru menunjuk salah seorang siswa secara 
acak untuk membaca teks pada bagian “Ayo 
Membaca.”

•	 Guru memimpin diskusi kelas mengenai 
pendapat Udin tentang penggunaan Bahasa 
Indonesia.

•	 Guru kembali menunjuk beberapa siswa 
secara acak untuk membaca teks bacaan 
tentang peristiwa Sumpah Pemuda (satu 
siswa membaca satu paragraf).

•	 Guru memastikan para siswa menyimak 
teman yang sedang membaca teks bacaan. 

•	 Semua kegiatan ini ditujukan untuk 
membantu pemahaman siswa tentang 
penjelasan peristiwa Sumpah Pemuda 1928 (KD PPKn 3.4 Memahami 
manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 4.4 Menceritakan 
manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia).
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap percaya diri siswa ketika membaca teks bacaan di depan teman-
temannya.

•	 Pengetahuan dan keterampilan dalam melengkapi gambar peta. 

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
PPKn  (3.4 dan 4.4), hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data bagi 
guru dan siswa untuk melihat keberhasilan pembelajaran dan tidak harus 
masuk dalam buku nilai siswa. 

•	 Siswa melanjutkan membaca teks bacaan. 

•	 Guru memimpin pembacaan isi Sumpah 
Pemuda di depan kelas yang kemudian diikuti 
oleh seluruh siswa.

•	 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 
mengingat isi Sumpah Pemuda.

•	 Guru kemudian memimpin diskusi kelas 
mengenai makna isi Sumpah Pemuda.

•	 Siswa kemudian diminta untuk menjawab 
pertanyaan bagian A berdasarkan teks 
bacaan.

•	 Guru berkeliling untuk memeriksa kerja 
siswa dan membubuhkan tanda tangan pada 
buku siswa apabila mereka telah berhasil 
menjawab semua pertanyaan pada bagian A.

•	 Siswa diminta untuk memilih pasangan kerja.

•	 Bersama dengan pasangan kerjanya, siswa diminta untuk membuat 
sebuah poster berukuran A4 mengenai 
manfaat nilai persatuan dan kesatuan dari 
peristiwa Sumpah Pemuda.

•	 Guru kembali berkeliling untuk memeriksa 
proses pengerjaan tugas. Pastikan setiap 
anak berkontribusi.

•	 Semua kegiatan ini ditujukan untuk 
membantu pemahaman siswa tentang 
penjelasan peristiwa Sumpah Pemuda 1928 
(KD PPKn 3.4 dan 4.4).
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap ketelitian dan percaya diri siswa ketika menjawab pertanyaan-
pertanyaan di bagian A.

•	 Pengetahuan dan keterampilan dalam membuat poster. 

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
PPKn (3.4 dan 4.4), hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data bagi 
guru dan siswa untuk melihat keberhasilan pembelajaran. 

Ayo Berlatih

•	 Apakah yang dimaksud dengan letak 
geografis?

•	 Komponen apa sajakah yang ada pada 
sebuah peta?

•	 Wilayah Indonesia terletak di tempat yang 
sangat strategis. Jelaskanlah makna kalimat 
tersebut!

•	 Bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda 
meningkatkan semangat persatuan dan 
kesatuan bangsa?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Bersama orang tua, Siswa mencari gambar pada majalah atau surat kabar 
yang menggambarkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan di dalam 
masyarakat. Kemudian, siswa menempelkan gambar tersebut pada sebuah 
kertas A4 dan menuliskan pendapat siswa terhadap isi gambar. Lalu, 
menuliskan makna gambar sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan 
bangsa.
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Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Menggambar Peta)

Instrumen Peilaian: Rubrik 

KD IPS 4.1

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang letak, luas, 
dan karakteristik 
kondisi geografis 
Indonesia melalui 
peta  (IPS KD 3.1).

Cara menggambar 
peta dilakukan 
dengan membuat 
garis-garis 
bantu tegak 
dan mendatar 
berjajar secara 
rapi menggunakan 
penggaris. 
Garis-garis kotak 
bujur sangkar 
kemudian diberi 
kode.

Cara menggambar 
peta dilakukan 
dengan membuat 
garis-garis 
bantu tegak dan 
mendatar berjajar 
secara rapi. 
Garis-garis kotak 
bujur sangkar 
kemudian diberi 
kode.

Cara menggambar 
peta dilakukan 
dengan membuat 
garis-garis 
bantu tegak dan 
mendatar berjajar 
dengan tidak 
menggunakan 
penggaris. 
Garis-garis kotak 
bujur sangkar 
tidak diberi kode.

Peta dibuat 
dengan tergesa-
gesa dan tidak 
serius. Peta 
nampak tidak rapi. 
Tidak terlihat 
garis-garis kotak.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
hasil identifikasi 
karakteristik 
geografis 
Indonesia sebagai 
negara kepulauan/
maritim (IPS 4.1).

Peta memuat 
semua komponen 
yang diminta 
seperti judul peta, 
skala, simbol, arah 
mata angin, dan 
legenda.

Wilayah Indonesia 
diberikan warna 
yang berbeda 
dengan wilayah 
lainnya dengan 
rapi dan menarik.

Peta hanya 
memuat 4 
komponen yang 
diminta.

Wilayah Indonesia 
diberikan warna 
yang berbeda 
dengan wilayah 
lainnya dengan 
benar.

Peta hanya 
memuat 2 
komponen yang 
diminta.

Wilayah Indonesia 
diberikan warna 
yang hampir mirip 
dengan warna dari 
wilayah lainnya.

Peta hanya 
memuat 1 
komponen yang 
diminta.

Tidak ada 
perbedaan warna 
antara wilayah 
Indonesia dengan 
wilayah lainnya.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

Catatan: Rubrik digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan 
umpan balik terhadap tugas membuat peta. Hasil dari kegiatan ini tidak 
harus dimasukkan ke dalam buku nilai (sangat bergantung pada kesiapan 
siswa). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai kegiatan untuk 
memahamkan siswa tentang pengenalan karakteristik kondisi geografis 
Indonesia melalui peta. Guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran 
tentang teks nonfiksi dari hasil keseluruhan kelas secara umum.
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2. Bentuk Penilaian: Nontes (Membuat Poster)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD PPKn 3.4 dan 4.4

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang manfaat 
persatuan dan 
kesatuan untuk 
membangun 
kerukunan dalam 
bingkai Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia.

Informasi yang 
disajikan dalam 
poster sangat 
informatif dan 
mudah dimengerti.

Informasi yang 
disajikan kurang 
lengkap namun 
benar.

Penjelasan dalam 
poster sangat 
minim namun 
benar.

Penjelasan kurang 
lengkap dan 
kurang benar.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
informasi dalam 
bentuk poster 
untuk membangun 
kerukunan dalam 
bingkai Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia.

Poster mudah 
dibaca dari jarak 
yang cukup jauh.

Poster memiliki 
semua komponen 
poster yang 
diperlukan 
(judul, informasi, 
gambar).

Poster cukup dapat 
dibaca dari jarak 
yang  jauh.

Poster memiliki 
hampir semua 
komponen poster 
yang diperlukan 
(judul, informasi, 
gambar).

Poster hanya 
dapat dibaca dari 
jarak dekat.

Poster hanya 
memiliki satu 
komponen.

Poster terlihat 
acak-acakan, sulit 
untuk dimengerti 
dan tidak rapi.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

Catatan: Rubrik digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan 
umpan balik terhadap tugas tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. 
Hasil dari kegiatan ini tidak harus dimasukkan ke dalam buku nilai (sangat 
tergantung pada kesiapan siswa). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah 
sebagai kegiatan untuk memahamkan siswa tentang manfaat nilai persatuan 
dan kesatuan. Guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran tentang 
manfaat nilai persatuan dan kesatuan dari hasil keseluruhan kelas secara 
umum.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 4

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

IPS
3.1  Mengidentifikasi 

karakteristik geografis 
Indonesia sebagai 
negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya,komunikasi serta 
transportasi.

4.1  Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap  
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi.

PPKn
1.4  Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4  Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4  Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup.

4.4  Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKn.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan menemukan pokok pikiran dan informasi penting, siswa mampu 

menuliskan ringkasan bacaan secara benar.

2. Dengan mencermati peta daerah, siswa mampu menggambarkan peta 
dengan warna yang berbeda untuk ketampakan-ketampakan alam secara 
tepat.

3. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu 
membuat kliping yang menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan yang 
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara benar.

4. Dengan menggambarkan hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar, 
siswa mampu menentukan nama-nama tempat sesuai dengan arah mata 
angin secara tepat.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan, peta daerah setempat, peta Indonesia, majalah, 
koran, internet, dan gambar arah mata angin.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Ayo Membacaa

•	 Siswa membaca dialog yang terdapat pada buku siswa. Guru membuka 
diskusi dengan menanyakan beberapa 
pertanyaan berikut.

- “Apakah keunikan yang dimiliki oleh 
bangsa kita dan bisa jadi tidak dimiliki 
oleh bangsa-bangsa lain di dunia?”

- “Menurut pendapatmu, berapakah jumlah 
pulau yang ada di wilayah NKRI?”

•	 Siswa mencermati teks bacaan tentang 
Indonesia sebagai Negara Maritim dan 
Agraris.
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•	 Dengan bimbingan guru, siswa 
menggarisbawahi informasi-informasi 
penting yang berkaitan dengan keunikan 
Indonesia sebagai negara maritim dan 
agraris.

•	 Siswa menentukan pokok pikiran serta 
informasi penting dalam bacaan untuk 
kemudian membuat ringkasan bacaan 
(kegiatan ini adalah kegiatan untuk 
memahamkan siswa pada KD BI 3.7 dan 4.7).

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti dalam menggali informasi dari bacaan. 

•	 Pengetahuan tentang keberadaan Indonesia sebagai negara maritim 
dan agraris.

•	 Keterampilan dalam membuat ringkasan hasil bacaan. 

Ayo Mencoba

•	 Guru mengaitkan kegiatan membuat peta daerah tempat tinggal dengan 
keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris.

•	 Tanyakan kepada siswa:

- “Menurut pendapatmu, termasuk apakah daerah tempat tinggal kita? 
Maritim atau agraris? Mengapa demikian?”

•	 Siswa secara berkelompok, membuat sebuah 
peta daerah tempat tinggal lengkap dengan 
pewarnaan sesuai dengan ketinggian 
daerahnya.

•	 Kegiatan ini dilakukan untuk memahamkan 
siswa terhadap KD IPS 3.1 dan 4.1.
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Ayo Membacaa

•	 Guru mengaitkan keberadaan daerah tempat 
tinggal sebagai bagian dari wilayah NKRI.

•	 Siswa mencermati teks bacaan tentang 
beraneka peristiwa yang mendukung upaya 
mempersatukan bangsa Indonesia.

•	 Siswa menggarisbawahi informasi-
informasi penting dan menjawab pertanyaan 
sehubungan dengan bacaan.

•	 Siswa mendiskusikan jawaban yang diperoleh 
bersama-sama dalam diskusi kelas.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa membaca teks bacaan dan 
membuat peta daerah.

•	 Pemahaman siswa tentang proses penggambaran peta. 

•	 Keterampilan siswa dalam menemukan jawaban pertanyaan 
sehubungan dengan bacaan dan membuat peta.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
Bahasa Indonesia (KD 3.7 dan 4.7) dan KD IPS 3.1 dan 4.1.

Ayo Berlatih

•	 Siswa melakukan diskusi dalam kelompok 
kecil tentang upaya menjaga persatuan dan 
kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah 
dan masyarakat, dimulai dari masa setelah 
kemerdekaan hingga saat ini.

•	  Siswa membuat kliping berisikan berita atau 
artikel usaha-usaha menjaga persatuan dan 
kesatuan dari majalah, koran, atau internet. 

•	 Kegiatan ini adalah untuk memahamkan 
siswa tentang KD PPKN 3.4 dan 4.4.
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap rasa ingin tahu siswa tentang upaya menjaga persatuan dan 
kesatuan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dari masa ke 
masa.

•	 Pengetahuan siswa tentang aneka upaya pemerintah dan masyarakat 
menjaga persatuan dan kesatuan.

•	 Keterampilan siswa dalam melaporkan hasil pencarian informasi.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada 
siswa tentang KD PPKN 3.4 dan 4.4. 

Ayo Berlatih

•	 Mengapa Indonesia disebut sebagai negara 
kepulauan sekaligus negara maritim?

•	 Informasi apa sajakah yang dapat diperoleh 
dari sebuah peta geografis?

•	 Apa sajakah manfaat persatuan dan kesatuan 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di 
Indonesia?

•	 Berikan contoh ancaman terhadap persatuan 
dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam 
masyarakat Indonesia sendiri. 

•	 Usaha apa sajakah yang menurutmu perlu 
dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap perastuan dan kesatuan 
bangsa yang datang dari masyarakat Indonesia sendiri?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Mintalah siswa untuk berdiskusi dengan orang tuanya tentang pengalaman 
mereka pada saat memperingati Hari Sumpah Pemuda di kala mereka 
bersekolah dahulu. Siswa akan meringkas cerita orang tua mereka tentang 
tujuan dan hal paling menarik pada saat mereka melakukan kegiatan untuk 
memeringati Sumpah Pemuda.
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Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Ringkasan)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Ringkasan memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Ringkasan 
memuat informasi 
yang cukup jelas 
dan mendukung 
teks yang 
disajikan.

Ringkasan 
memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan. 

Ringkasan 
memuat informasi 
yang sangat 
sedikit atau 
bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks nonfiksi (BI 
4.7).

Ringkasan 
seluruhnya 
menggunakan 
ejaan, tata bahasa, 
serta huruf kapital 
dan tanda baca 
yang sesuai.

Terdapat 1-3 
kesalahan  dalam 
penggunaan 
ejaan, tata bahasa, 
serta huruf kapital 
dan tanda baca 
yang sesuai.

Terdapat 4-6 
kesalahan  dalam 
penggunaan 
ejaan, tata bahasa, 
serta huruf kapital 
dan tanda baca 
yang sesuai.

Terdapat 
lebih dari 6 
kesalahan  dalam 
penggunaan 
ejaan, tata 
bahasa, serta 
huruf kapital dan 
tanda baca yang 
sesuai.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Pembuatan Peta)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPS 3.1 dan 4.1

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang peta 
daerah.

Penggambaran 
peta menunjukkan 
kemampuan 
pengenalan letak, 
luas, serta kondisi 
geografis daerah.

Penggambaran 
peta sebagian 
besar 
menunjukkan 
kemampuan 
pengenalan letak, 
luas, serta kondisi 
geografis daerah.

Penggambaran 
peta hanya 
sebagian kecil 
yang menunjukkan 
kemampuan 
pengenalan letak, 
luas, serta kondisi 
geografis daerah.

Secara 
keseluruhan 
penggambara 
peta yang dibuat 
tidak tepat dan 
jauh dari contoh 
peta daerah yang 
diberikan.
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Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Pendampingan

4 3 2 1

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
gambar peta 
daerah.

Menggunakan 
pewarnaan 
yang sangat 
sesuai dengan 
karakteristik 
kondisi geografis 
daerah.

Pewarnaan yang 
diberikan untuk 
membedakan 
karakteristik 
kondisi geografis 
daerah  secara 
keseluruhan cukup 
baik.

Pewarnaan yang 
diberikan untuk 
membedakan 
karakteristik 
kondisi geografis 
daerah  masih 
terlihat kurang 
maksimal di 
beberapa bagian.

Masih 
membutuhkan 
banyak bantuan 
dari guru untuk 
melakukan 
pewarnaan yang 
membedakan 
karakteristik 
kondisi geografis 
daerah.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

3. Bentuk Penilaian: Nontes (Pembuatan Kliping)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD PPKN 3.4 dan 4.4

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang aneka 
upaya persatuan 
pemerintah dan 
masyarakat.

Kliping memiliki 
lebih dari enam 
penjelasan tentang 
aneka upaya 
persatuan yang 
dilakukan oleh 
pemerintah dan 
masyarakat dari 
masa setelah 
kemerdekaan 
hingga kini.

Kliping memiliki 
lima sampai 
enam penjelasan 
tentang aneka 
upaya persatuan 
yang dilakukan 
oleh pemerintah 
dan masyarakat 
dari masa setelah 
kemerdekaan 
hingga kini.

Kliping mempunyai 
empat penjelasan 
tentang aneka 
upaya persatuan 
yang dilakukan 
oleh pemerintah 
dan masyarakat 
dari masa setelah 
kemerdekaan 
hingga kini.

Kliping memiliki 
kurang dari 
empat penjelasan 
tentang aneka 
upaya persatuan 
yang dilakukan 
oleh pemerintah 
dan masyarakat 
dari masa setelah 
kemerdekaan 
hingga kini.

Keterampilan  
dalam melaporkan 
hasil pencarian 
informasi.

Kliping dilengkapi 
dengan lebih dari 
6 gambar yang 
sesuai dengan 
upaya yang 
ditampilkan.

Kliping dilengkapi 
dengan 4-5 
gambar yang 
sesuai dengan 
upaya yang 
ditampilkan.

Kliping dilengkapi 
dengan 3 gambar 
yang sesuai 
dengan upaya 
yang ditampilkan.

Kliping hanya 
dilengkapi dengan 
1-2 gambar yang 
sesuai dengan 
upaya yang 
ditampilkan.

Sikap Rasa Ingin Tahu 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 5

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.2  Memahami tangga nada.

4.2  Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik.

IPA
3.5.  Menganalisis hubungan 

antar komponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, SBdP, dan IPA.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat peta pikiran 

tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks 
bacaan daur hidup hewan secara tepat.

2. Dengan membuat diagram, siswa mampu membedakan daur hidup tiga 
jenis hewan yang berbeda secara tepat. 

3. Dengan menyimak informasi yang diperoleh, baik dari presentasi maupun 
kegiatan sebelumnya, siswa mampu membuat tulisan tentang daur hidup 
hewan, terutama yang mengalami metamorfosis, secara benar.

4. Dengan mencermati perbedaan tangga nada mayor dan minor, siswa 
mampu menyanyikan lagu nasional bertangga nada minor secara baik 
dan benar.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku Teks, buku bacaan, majalah, koran, dan internet.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Ayo Membacaa

•	 Guru menanyakan kepada siswa:

- “Apa sajakah tipe-tipe ekosistem yang 
kamu ketahui terdapat di Indonesia?”

- “Hewan apa sajakah yang terdapat di 
Indonesia?”

- “Tahukah kamu seperti apakah daur hidup 
hewan tersebut?”

•	 Guru meminta siswa untuk mengamati 
ketiga hewan yang ada pada Buku Siswa dan 
meminta mereka untuk berdiskusi dengan 
teman sebangkunya tentang berbagai hal 
yang mereka ketahui tentang hewan tersebut.
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•	 Guru memfasilitasi siswa yang ingin menceritakan pengalamannya 
tentang hewan tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa lain 
untuk bertanya sehubungan dengan gambar tersebut.

•	 Siswa mencermati teks bacaan tentang daur hidup hewan dan membuat 
peta pikiran untuk memudahkan siswa dalam melakukan tugas 
berikutnya, yakni membuat diagram.

Hasil yang diharapkan:

•	 Siswa memahami konsep yang ada dalam bacaan sesuai KD 3.7 Bahasa 
Indonesia dalam bentuk peta pikiran.

•	 Siswa menunjukkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencari dan 
menemukan pokok pikiran yang terdapat di dalam bacaan untuk dibuat 
dalam bentuk peta pikiran. 

Ayo Berkreasi

•	 Siswa melakukan kerja sama kelompok untuk 
membuat diagram yang memperlihatkan daur 
hidup tiga jenis hewan yang berbeda.

•	 Siswa bersama dengan kelompoknya akan 
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 
di depan kelas dengan percaya diri.

•	 Kegiatan ini untuk membantu siswa 
memahami KD IPA 3.5. 

Ayo Menulis

•	 Siswa membuat teks nonfiksi tentang daur 
hidup hewan pilihan siswa. Siswa dapat 
menggunakan informasi dari hasil kerja 
kelompoknya atau kerja kelompok lain dalam 
diagram daur hidup hewan.

•	 Kegiatan ini untuk memahamkan siswa pada 
KD BI 3.7 dan 4.7.
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Hasil yang diharapkan:

Sikap kecermatan, ketelitian, dan rasa ingin tahu siswa dalam menggali 
informasi dari teks bacaan baik dari buku siswa atau dari sumber-sumber 
bacaan lain dan penjelasan guru.

Ayo Mencoba

 

•	 Guru mengaitkan daur hidup hewan, salah 
satunya kupu-kupu, dengan sebuah lagu 
anak-anak di masa lalu, yakni Kupu-Kupu 
yang Lucu. Guru mengingatkan siswa bahwa 
lagu-lagu yang sering kita dengar biasa 
dimainkan pada tangga nada mayor dan 
minor.

•	 Siswa diminta untuk membaca keterangan 
singkat tentang karakter lagu dengan tangga 
nada mayor dan minor dan menceritakannya 
kepada teman sebangkunya. Guru 
mengingatkan bahwa dengan mengetahui 
jenis tangga nada dari sebuah lagu, dapat 
membantu siswa memainkannya atau 
menyanyikannya dengan baik dan benar.  

•	 Siswa mengamati dua contoh lagu yang dinyanyikan pada tangga 
nada minor pada Buku Siswa. Siswa mempelajari karakter lagu, cara 
menyanyikan, juga isi kedua lagu tersebut.  

•	 Kegiatan ini untuk memahamkan siswa pada KD SBdP 3.2 Memahami 
tangga nada dan 4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada 
dengan iringan musik.

Hasil yang diharapkan:

Sikap cermat dan ingin tahu siswa untuk mencoba lagu yang dimainkan 
pada tangga nada minor.

Ayo Berlatih

1. Carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang 
mengalami metamorfis dan yang tidak mengalami metamorfosis!

2. Jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu hewan berikut: siput air, 
kucing, dan katak!
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Kerja Sama dengan Orang Tua

Mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan piaraan yang dimiliki 
di rumah atau tentang hewan yang kita sukai terkait dengan daur hidup 
mereka serta fakta-fakta menarik tentang hewan tersebut. Tugas dikerjakan 
dengan mengikuti format yang sudah disediakan.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Rubrik Diagram Daur Hidup Hewan)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPA 3.5 dan 4.5

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Penjelasan daur 
hidup hewan.

Penjelasan 
yang diberikan 
sangat lengkap, 
menyeluruh 
dengan 
penggunaan 
kalimat yang 
baik dan tidak 
membingungkan.

Penjelasan 
yang diberikan 
cukup lengkap, 
menyeluruh 
dengan 
penggunaan 
kalimat yang 
baik dan tidak 
membingungkan.

Penjelasan yang 
diberikan masih 
kurang lengkap 
dan di beberapa 
bagian terlihat 
membingungkan.

Sebagian besar 
penjelasan 
membingungkan 
dan sama sekali 
tidak lengkap.

Kelengkapan 
diagram

Diagram 
dilengkapi dengan 
gambar daur 
hidup, serta fakta-
fakta menarik 
tentang hewan 
yang dimaksud.

Diagram hanya 
dilengkapi dengan 
gambar daur hidup 
serta penjelasan 
daur hidup hewan 
yang dimaksud.

Diagram hanya 
dilengkapi 
dengan gambar 
daur hidup serta 
penjelasan daur 
hidup hewan yang 
dimaksud, itupun 
tidak semuanya.

Diagram hanya 
dilengkapi dengan 
gambar daur 
hidup serta sedikit 
penjelasan daur 
hidup hewan yang 
dimaksud.

Sikap Kecermatan dan Ketelitian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap yang menunjukkan kecermatan dan 
ketelitian siswa yang sangat baik hingga yang memerlukan pendampingan untuk kemudian digunakan 
sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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2. Bentuk Penilaian: Nontes (Tulisan Nonfiksi)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Teks memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
cukup jelas dan 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan. 

Teks memuat 
informasi yang 
sangat sedikit 
atau bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks nonfiksi (BI 
4.7).

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
baik serta menarik 
untuk dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
cukup baik di 
beberapa bagian 
serta cukup 
menarik untuk 
dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur 
yang sedikit 
membingungkan, 
namun teks masih 
dapat dipahami.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
membingungkan 
dan secara 
keseluruhan 
teks sulit untuk 
dipahami.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

3. Bentuk Penilaian: Nontes (Menyanyikan Lagu Bertangga Nada Minor)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD SBDP 3.2 dan 4.2

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang tangga 
nada minor.

Lagu dibawakan 
dengan ketepatan 
tangga nada 
minor.

Terdapat satu 
sampai dua 
ketidaktepatan 
dalam 
membawakan 
tangga nada 
minor.

Terdapat tiga 
sampai empat 
ketidaktepatan 
dalam 
membawakan 
tangga nada 
minor.

Terdapat lebih 
dari empat 
ketidaktepatan 
dalam 
membawakan 
tangga nada 
minor.

Kejelasan 
artikulasi serta 
suara.

Lagu dibawakan 
dengan artikulasi 
yang sangat jelas 
dan suara yang 
lantang terdengar.

Lagu dibawakan 
dengan artikulasi 
yang cukup jelas 
dan dengan suara 
yang awalnya 
terdengar keras 
kemudian 
melemah.

Lagu dibawakan 
dengan artikulasi 
yang cukup jelas 
namun dengan 
suara yang pelan.

Baik artikulasi 
lagu serta suara 
tidak jelas 
terdengar.

Sikap kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan,  serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 6

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.2  Memahami tangga nada.

4.2  Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik.

PPKn
1.4  Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4  Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4  Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup.

4.4  Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, SBdP, dan PPKn.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membuat peta pikiran, siswa mampu menjelaskan isi bacaan 

secara baik dan benar.

2. Dengan membuat sebuah kliping, siswa mampu mempresentasikan usaha 
mempersatukan NKRI secara tepat.

3. Dengan menggunakan alat musik, siswa mampu menyanyikan lagu 
bertangga nada minor secara percaya diri.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan, majalah, koran, dan beberapa alat musik sederhana.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
•	 Siswa mengamati gambar dua buah ekosistem yang berbeda.

•	 Guru melakukan supervisi kegiatan diskusi antarsiswa mengenai 
perbedaan dari kedua ekosistem tersebut.

•	 Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan komponen-komponen 
yang ada pada tiap-tiap ekosistem tersebut.

•	 Guru mengulas perbedaan antara komponen biotik dan komponen abiotik. 

•	 Guru menunjuk beberapa siswa untuk memberikan dua buah contoh dari 
tiap-tiap komponen ekosistem.

•	 Dengan bimbingan guru, siswa mengelompokkan komponen abiotik dan 
biotik.

•	 Guru memimpin diskusi kelas mengenai 
ekosistem dengan menanyakan beberapa 
pertanyaan kepada siswa seperti: 

- Apakah kamu pernah melihat ekosistem 
yang berubah dari masa ke masa?  

- Mengapa ekosistem dapat berubah?  

- Apa sajakah yang menyebabkan 
perubahan ekosistem?

•	 Guru menunjuk beberapa siswa untuk 
membaca dengan lantang teks bacaan. 

•	 Kegiatan ini adalah kegiatan untuk 
memahamkan siswa pada KD BI 3.7. 
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti dalam menggali informasi dari sebuah gambar 
dan teks bacaan. 

•	 Pengetahuan tentang konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks 
nonfiksi.

•	 Keterampilan dalam menjelaskan mengenai pemahaman menganalisis 
sebuah gambar. 

•	 Siswa menyimak sekali lagi teks bacaan yang 
baru dibacakan oleh teman-teman mereka 
sehingga mampu menentukan pokok pikiran 
di setiap paragraf.  

•	 Guru berkeliling kelas untuk melihat proses 
belajar siswa. Sesekali mengingatkan siswa 
untuk membubuhkan garis bawah pada 
setiap informasi penting di setiap paragraf.

•	 Secara mandiri, siswa meringkas isi teks 
bacaan ke dalam sebuah bentuk tuisan untuk 
diceritakan kepada teman di sebelahnya.

•	 Kegiatan ini dilakukan untuk memahamkan 
siswa terhadap KD BI 4.7.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa membaca teks bacaan dan 
membuat peta pikiran.

•	 Pemahaman siswa tentang penentuan pokok pikiran dan informasi-
informasi penting di dalamnya. 

•	 Keterampilan siswa dalam menemukan jawaban pertanyaan 
sehubungan dengan bacaan dan membuat peta.

•	 Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
Bahasa Indonesia (KD 3.7 dan 4.7). 

Ayo Mencoba

•	 Guru menjelaskan kembali mengenai usaha-usaha bangsa Indonesia 
mempersatukan bangsa Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Usaha-usaha ini dilakukan tanpa henti dan tanpa 
pamrih oleh segenap pemimpin bangsa.
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•	 Guru menyupervisi siswa dalam melakukan 
diskusi kelompok tentang upaya menjaga 
persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh 
pemerintah dan masyarakat dimulai dari 
masa setelah kemerdekaan hingga saat ini.

•	 Siswa mempersiapkan diri untuk 
mempresentasikan hasil kliping yang 
berisikan usaha-usaha menjaga persatuan 
dan kesatuan dari majalah, koran, atau 
internet.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap saling menghargai atas pendapat orang lain pada saat siswa 
melakukan diskusi kelompok.

•	 Keterampilan siswa dalam mempresentasikan hasil kliping yang sudah 
ia siapkan.

•	 Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
PPKn (KD 3.4 dan 4.4).

Ayo Berkreasi

•	 Guru mengulas kembali sebuah lagu bertangga nada minor dan kemudian 
membimbing siswa untuk berlatih menyanyikannya kembali.

•	 Siswa diminta untuk menghayati lagu tersebut pada saat menyanyikannya 
kembali. 

•	  Tiap-tiap siswa kemudian mengemukakan perasaannya pada saat mereka 
menyanyikan lagu tersebut.

•	 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk memilih sebuah alat musik 
yang dapat mereka mainkan.

•	 Secara berkelompok, beberapa siswa berlatih memainkan alat musik 
untuk mengiringi beberapa siswa yang menyanyikan lagu bertangga nada 
minor tersebut.

•	 Guru berkeliling kelas untuk memantau proses belajar siswa.

•	 Siswa diberi semangat dalam mempersiapkan diri mereka bersama 
kelompoknya untuk bernyanyi dan bermain musik di depan kelas.
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap rasa saling menghargai atas kelebihan tiap-tiap siswa dalam 
mempersiapkan kelompok bernyanyi dan bermain musik.

•	 Pengetahuan siswa tentang lagu bertangga nada minor.

•	 Keterampilan siswa dalam mengombinasikan permainan alat musik 
dengan bernyanyi lagu bertangga nada minor.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman siswa 
tentang KD SBdP 3.2 dan 4.2.

Ayo Berlatih

•	 Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya 
perubahan ekosistem?

•	 Kegiatan manusia seperti apa sajakah yang 
dapat memengaruhi perubahan ekosistem?

•	 Usaha-usaha apa sajakah yang telah 
dilakukan masyarakat Indonesia untuk 
mempertahankan NKRI?

•	 Sebutkanlah paling sedikit dua lagu nasional 
bertangga nada mayor dan minor.

Kerja Sama dengan Orang Tua

Mintalah siswa untuk mencari gambar yang menunjukkan salah satu 
bencana alam yang pernah terjadi di daerahnya atau di Indonesia. Dengan 
menggunakan gambar tersebut, orang tua siswa diminta untuk menceritakan 
peristiwa tersebut, akibatnya, dan tindakan apa saja yang dilakukan untuk 
menghindari bencana tersebut.
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Penilaian
Menuliskan pokok pikiran dan informasi penting (ringkasan).

•	 Menemukan dan menuliskan pokok pikiran di setiap paragraf bacaan. 

•	 Menjelaskan mengenai isi bacaan.

•	 Menceritakan isi bacaan kepada teman.

1. Bentuk Penilaian: Nontes (ringkasan)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Ringkasan memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Ringkasan 
memuat informasi 
yang cukup jelas 
dan mendukung 
teks yang 
disajikan.

Ringkasan 
memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan. 

Ringkasan 
memuat informasi 
yang sangat 
sedikit atau 
bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks nonfiksi (BI 
4.7).

Ringkasan 
seluruhnya 
menggunakan 
ejaan, tata bahasa, 
serta huruf kapital 
dan tanda baca 
yang sesuai.

Terdapat 1-3 
kesalahan  dalam 
penggunaan 
ejaan, tata bahasa, 
serta huruf kapital 
dan tanda baca 
yang sesuai.

Terdapat 4-6 
kesalahan  dalam 
penggunaan 
ejaan, tata bahasa, 
serta huruf kapital 
dan tanda baca 
yang sesuai.

Terdapat 
lebih dari 6 
kesalahan  dalam 
penggunaan 
ejaan, tata 
bahasa, serta 
huruf kapital dan 
tanda baca yang 
sesuai.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

Mempresentasikan hasil Kliping

•	 Kliping dibuat semenarik mungkin dan disusun secara efisien sehingga 
tampak alur informasinya.

•	 Dalam mempresentasikan hasil kerjanya, siswa harus memperhatikan:

- Postur tubuh, suara, kontak mata dengan penonton.

- Penguasaan materi

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Pembuatan Kliping)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD PPKN 3.4 dan 4.4
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Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang aneka 
upaya persatuan 
pemerintah dan 
masyarakat.

Kliping memiliki 
lebih dari enam 
penjelasan tentang 
aneka upaya 
persatuan yang 
dilakukan oleh 
pemerintah dan 
masyarakat dari 
masa setelah 
kemerdekaan 
hingga kini.

Kliping memiliki 
lima sampai 
enam penjelasan 
tentang aneka 
upaya persatuan 
yang dilakukan 
oleh pemerintah 
dan masyarakat 
dari masa setelah 
kemerdekaan 
hingga kini.

Kliping empat 
penjelasan 
tentang aneka 
upaya persatuan 
yang dilakukan 
oleh pemerintah 
dan masyarakat 
dari masa setelah 
kemerdekaan 
hingga kini.

Kliping memiliki 
kurang dari 
empat penjelasan 
tentang aneka 
upaya persatuan 
yang dilakukan 
oleh pemerintah 
dan masyarakat 
dari masa setelah 
kemerdekaan 
hingga kini.

Keterampilan  
dalam melaporkan 
hasil pencarian 
informasi.

Kliping dilengkapi 
dengan lebih dari 
6 gambar yang 
sesuai dengan 
upaya yang 
ditampilkan.

Kliping dilengkapi 
dengan 4-5 
gambar yang 
sesuai dengan 
upaya yang 
ditampilkan.

Kliping dilengkapi 
dengan 3 gambar 
yang sesuai 
dengan upaya 
yang ditampilkan.

Kliping hanya 
dilengkapi dengan 
1-2 gambar yang 
sesuai dengan 
upaya yang 
ditampilkan.

Keterampilan 
mempresen tasikan 
hasil kliping.

Postur tubuh baik 
dan sopan, suara 
cukup lantang, 
dan kontak mata 
dengan penonton 
sangat baik.

Siswa sangat 
menguasai 
materi yang 
dipresentasikan. 

Postur tubuh baik 
dan sopan, suara 
cukup terdengar, 
dan kontak mata 
dengan penonton 
cukup baik.

Siswa cukup 
menguasai 
materi yang 
dipresentasikan. 

Siswa bersender 
pada tembok, 
suara cukup 
terdengar, dan 
terkadang 
melakukan kontak 
mata dengan 
penonton.

Siswa kurang 
menguasai 
materi yang 
dipresentasikan. 

Postur tubuh 
siswa tampak 
bermalas-
malasan. Suara 
agak sulit untuk 
didengar dan 
tidak melakukan 
kontak mata 
dengan penonton.

Siswa tidak 
menguasai 
materi yang 
dipresentasikan.

Sikap Rasa Ingin Tahu 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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Subtema 2

Hubungan Antarmakhluk Hidup dalam Ekosistem

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.3  Memahami properti tari 

daerah. 

4.3  Meragakan penggunaan 
properti tari daerah.

Pemetaan Kompetensi Dasar

PPKn
1.4  Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4  Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4  Memahami manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

4.4  Menceritakan manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

IPA
3.5.  Menganalisis hubungan 

antar komponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5.  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.

Subtema
2

IPS
3.1  Mengidentifikasi 

karakteristik geografis 
Indonesia sebagai 
negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya,komunikasi serta 
transportasi.

4.1  Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap  
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mencermati teks nonfiksi yang disajikan, 
siswa mampu memukan pokok pikiran dalam 
bacaan.

•	 Menyimak keterangan tentang rantai 
makanan, siswa mampu membuat gambar 
rantai makanan pada ekosistem lengkap 
dengan keterangannya.

Sikap: 

•	 Cermat dan Teliti

Pengetahuan:

•	 Pengertian rantai makanan.

•	 Penjelasan mengenai rantai makanan.

Keterampilan: 

•	 Menemukan pokok pikiran dalam bacaan.

•	 Membuat gambar rantai makanan dalam 
ekosistem disertai dengan keterangannya.

•	 Memeriksa peta yang sudah dibuat 
sebelumnya dengan menggunakan arah 
mata angin.

•	 Mendiskusikan asal energi pada makhluk 
hidup, siswa mampu menjelaskan rantai 
makanan yang terdapat dalam suatu 
ekosistem.

•	 Menggunakan hasil diskusi, pengetahuan  
dan gambar tentang rantai makanan, siswa 
mampu membuat teks nonfiksi tentang salah 
satu ekosistem.

•	 Menyimak penjelasan guru tentang properti 
tari daerah, siswa mampu mencari informasi 
tambahan mengenai tarian daerah lainnya di 
Nusantara yang menggunakan properti tari.

Sikap:

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Keterampilan: 

•	 Sumber energi pada makhluk hidup.

•	 Rantai makanan pada sebuah ekosistem.

•	 Pengertian tari daerah dan propertinya.

Pengetahuan: 

•	 Membuat gambar rantai makanan.

•	 Membuat teks nonfiksi tentang rantai 
makanan berdasarkan hewan yang dipilih.

•	 Mencari informasi tentang properti tari 
daerah dari seluruh Nusantara.

•	 Mencermati artikel singkat tentang subak 
di Bali, siswa mampu mendiskusikan 
karakteristik penduduk di wilayah pertanian 
di Bali.

•	 Mengamati lingkungan sekitar sekolah, siswa 
mampu menuliskan karakteristik kenampakan 
alam.

•	 Mengamati peta, siswa mampu menunjukan 
lokasi tempat yang ditanyakan.

•	 Mengumpulkan fakta dan informasi, siswa 
mampu membuat sebuah teks nonfiksi 
tentang aktivitas perekonomian yang 
dilakukan masyarakat setempat berkaitan 
dengan daerah tempat tinggalnya.

•	 Membaca teks bacaan tentang Proklamasi, 
siswa mampu membuat lini masa tentang 
sejarah Proklamasi.

•	 Mengenal Proklamasi sebagai salah satu 
peristiwa bersejarah bangsa, siswa mampu 
memainkan peran dalam drama Proklamasi.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Keterampilan:

•	 Sistem Subak

•	 Aktivitas perekonomian masyarakat 
setempat.

•	 Proklamasi sebagai peristiwa bersejarah 
bangsa.

Pengetahuan: 

•	 Menuliskan karakteristik kenampakan alam.

•	 Membuat teks nonfiksi tentang aktivitas 
perekonomian masyarakat setempat.

•	 Membuat lini masa peristiwa Proklamasi.

Subtema 2

Hubungan Antarmakhluk Hidup dalam Ekosistem
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mengamati kenampakan alam di 
sekelilingmu, siswa mampu membuat laporan 
pengamatan kenampakan alam di daerah 
sekitar.

•	 Mengumpulkan fakta dan informasi, siswa 
mampu membuat sebuah teks nonfiksi 
tentang aktivitas perekonomian yang 
dilakukan masyarakat setempat berkaitan 
dengan daerah tempat tinggalnya.

•	 Membaca bacaan tentang kerukunan dengan 
saksama, siswa mampu mendiskusikan 
keterkaitan antara hidup rukun dengan 
persatuan dan kesatuan.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Keterampilan:

•	 Format laporan pengamatan.

•	 Aktivitas perekonomian masyarakat 
setempat.

Pengetahuan: 

•	 Membuat laporan pengamatan.

•	 Membuat teks nonfiksi.

•	 Berdiskusi dalam kelompok. 

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu 
membuat pamflet yang berisi penjelasan 
simbiosis.

•	 Mengumpulkan fakta dan informasi, siswa 
mampu membuat sebuah teks nonfiksi 
tentang salah satu hubungan khas makhluk 
hidup.

•	 Mengenal tarian Turuk Langgai, siswa mampu 
mempraktikkan beberapa gerakan tari disertai 
dengan properti tari.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Keterampilan:

•	 Pengertian simbiosis

•	 Tipe hubungan khas antarmakhluk hidup 
dalam sebuah ekosistem.

•	 Tari Turuk Langgai

Pengetahuan: 

•	 Membuat pamflet tentang simbiosis.

•	 Membuat teks nonfiksi.

•	 Mempraktikkan beberapa gerakan tari Turuk 
Langgai.

•	 Mewawancarai komunitas sekolah, siswa 
mampu menuliskan perilaku gotong royong 
serta kekeluargaan yang sudah mereka 
tunjukan selama berada di lingkungan sekolah 
dan di lingkungan rumah.

•	 Mendiskusikan hasil wawancara, siswa 
mampu menjelaskan manfaat semangat 
kekeluargaan dan gotong royong. 

•	 Menggali informasi berupa artikel, siswa 
mampu membuat teks nonfiksi tentang 
semangat kekeluargaan dan gotong royong 
dalam kegiatan masyarakat.

•	 Mempraktikkan beberapa gerakan Tari Turuk 
Langgai, siswa mampu menampilkannya 
secara sederhana di depan kelas dengan 
menggunakan properti dan alat musik ritmis.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Keterampilan:

•	 Perilaku gotong royong di lingkungan 
sekolah.

•	 Tari Turuk Langgai

Pengetahuan: 

•	 Melakukan wawancara komunitas sekolah.

•	 Menarikan tari Turuk Langgai.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 1

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

IPA
3.5.  Menganalisis hubungan 

antarkomponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5.  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia dan IPA.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mencermati teks nonfiksi yang disajikan, siswa mampu 

menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat.

2. Dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu 
membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan 
keterangannya dengan cermat.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis 
Makanannya, gambar-gambar hewan dari media cetak, dan majalah, serta 
lingkungan sekitar. 

Kegiatan Pembuka
•	 Guru membuka pelajaran dengan menjelaskan bahwa pembelajaran hari 

itu akan membahas tentang rantai makanan dalam sebuah ekosistem.

•	 Guru meminta beberapa siswa untuk tampil di depan kelas dan 
memperagakan percakapan sederhana yang terdapat di dalam buku.

•	 Guru meminta siswa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin 
diketahui siswa tentang rantai makanan untuk kemudian siswa 
menempelkannya di dinding kelas. 

•	 Sepanjang proses pembelajaran berlangsung, siswa dapat menuliskan 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimilikinya atau pertanyaan 
milik temannya.

•	 Kegiatan ini dapat membiasakan siswa 
berpikir kreatif dan terampil dalam mencari 
informasi untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diberikan.

Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran

Ayo Membacaa

•	 Siswa mencermati bacaan tentang rantai 
makanan. 
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•	 Guru mengingatkan kembali tentang ekosistem dan menjelaskan tentang 
rantai makanan yang terdapat dalam bacaan.

•	 Tanyakan kepada siswa:

- “Menurut pendapatmu, apakah yang 
dimaksud dengan rantai makanan?

- “Apa yang memengaruhi kondisi sebuah 
rantai makanan?”

- Apa perbedaan antara jaring-jaring 
makanan dengan rantai makanan?”

•	 Gunakan pertanyaan-pertanyaan di atas 
untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa 
tentang topik yang akan didiskusikan. 

•	 Siswa menentukan pokok pikiran dari 
setiap paragraf dan mengembangkan pokok 
pikiran menjadi kalimat utama. (Kegiatan ini 
merupakan kegiatan yang digunakan untuk 
mencapai KD Bahasa Indonesia 3.7).

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa membaca teks bacaan.

•	 Pemahaman siswa tentang pokok pikiran. 

•	 Keterampilan siswa dalam menemukan pokok pikiran serta informasi 
penting dalam bacaan.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
Bahasa Indonesia (KD 3.7 dan 4.7) dan menumbuhkan sikap cermat dan 
teliti.

•	 Siswa membaca teks tentang rantai makanan 
berdasarkan gambar yang disajikan.

•	 Guru memimpin diskusi kelas dengan 
menanyakan perihal produsen dan konsumen 
dalam rantai makanan.

Ayo Berlatih

•	 Siswa bersama dengan teman sebangku 
membuat rantai makanan dari ekosistem 
pilihan mereka.
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•	 Siswa melengkapi diagram rantai makanan disertai dengan keterangan.

•	 Siswa saling bertukar diagram rantai makanan dan menulis 
keterangannya kembali.

•	 Siswa saling berdiskusi tentang keterangan rantai makanan yang mereka 
buat.

•	 Kegiatan ini dimaksudkan untuk memahamkan siswa pada KD IPA 3.5. 
dan 4.5.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa membaca teks bacaan.

•	 Pemahaman siswa tentang rantai makanan. 

•	 Keterampilan siswa dalam membuat diagram dan menuliskan 
keterangan.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang KD 
IPA (KD 3.5 dan 4.5) dan menumbuhkan sikap cermat dan teliti.

Kerja Sama dengan Orang Tua

Membuat sebuah rantai makanan yang 
melibatkan seekor hewan yang menjadi 
pilihan siswa dan orang tua di rumah yang 
belum pernah dibahas dalam buku siswa. Guru 
mengingatkan langkah-langkah kegiatan yang 
serupa yang telah dilakukan siswa di sekolah. 
Ingatkan siswa untuk bersiap menjelaskan hasil 
diskusi dengan orang tua di depan kelas esok 
hari.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Menemukan Pokok 

Pikiran)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7
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Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pokok Pikiran Semua pokok 
pikiran memuat 
intisari setiap 
paragraf yang 
disajikan.

Beberapa pokok 
pikiran memuat 
intisari paragraf 
yang disajikan.

Sebagian kecil 
pokok pikiran 
memuat intisari 
paragraf yang 
disajikan.

Semua pokok 
pikiran yang 
dituliskan tidak 
memuat intisari 
paragraf yang 
disajikan.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
kalimat utama.

Semua pokok 
pikiran dituangkan 
menjadi kalimat 
utama yang baik 
dan sesuai.

Hampir semua 
pokok pikiran 
dituangkan 
menjadi kalimat 
utama yang baik 
dan sesuai.

Sebagian pokok 
pikiran dituangkan 
menjadi kalimat 
utama yang baik 
dan sesuai.

Semua pokok 
pikiran tidak 
dituangkan 
menjadi kalimat 
utama yang baik 
dan sesuai.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Gambar Rantai Makanan)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPA 3.5 dan 4.5

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang rantai 
makanan pada 
ekosistem 
tertentu.

Informasi yang 
dituliskan tentang 
rantai makanan 
sangat lengkap 
dan tepat.

Informasi yang 
dituliskan 
tentang rantai 
makanan sudah 
tepat, namun 
penjelasannya 
masih kurang 
lengkap.

Informasi yang 
dituliskan 
sebagian besar 
tidak lengkap dan 
kurang tepat.

Informasi yang 
dituliskan 
seluruhnya tidak 
lengkap sama 
sekali.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
informasi dalam 
gambar.

Rantai makanan 
dibuat dengan 
sangat rapi dan 
jelas terlihat 
hubungan 
khasnya.

Rantai makanan 
dibuat dengan 
cukup rapi dan 
terlihat jelas 
hubungan 
khasnya.

Rantai makanan 
dibuat dengan 
kurang rapi, 
namun masih 
terlihat dengan 
jelas hubungan 
khasnya.

Rantai makanan 
dibuat dengan 
tidak rapi, 
terkesan terburu-
buru dan kurang 
terlihat jelas 
hubungan 
khasnya.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 2

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.3  Memahami properti tari 

daerah. 

4.3  Meragakan penggunaan 
properti tari daerah.

IPA
3.5.  Menganalisis hubungan 

antarkomponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5.  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, SBdP dan IPA.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mendiskusikan asal energi pada makhluk hidup, siswa mampu 

menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara 
baik dan benar.

2. Dengan menggunakan hasil diskusi, pengetahuan  dan gambar tentang 
rantai makanan, siswa mampu membuat teks nonfiksi tentang salah satu 
ekosistem secara baik dan benar.

3. Dengan menyimak penjelasan guru tentang properti tari daerah, siswa 
mampu mencari informasi tambahan mengenai tarian daerah lain di 
Nusantara yang menggunakan properti tari secara tepat.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang rantai makanan, gambar-gambar hewan 
dari media cetak dan majalah, serta lingkungan sekitar.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
•	 Guru membuka hari dengan sebuah diskusi tentang sarapan pagi.

•	 Siswa membaca artikel singkat tentang sarapan pagi.

•	 Guru menjelaskan tentang energi yang terkandung dalam makanan yang 
kita konsumsi.

Ayo Berlatih

•	 Siswa mengamati gambar rantai makanan 
dan memberi penjelasan mengenai gambar 
tersebut.

•	 Siswa kemudian mendiskusikan tentang 
hubungan antara aliran energi dengan rantai 
makanan.

•	 Siswa membuat contoh rantai makanan 
dalam sebuah ekosistem.

•	 Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memahamkan siswa tentang rantai makanan 
dalam sebuah ekosistem (KD IPA 3.5 dan 
4.5).
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Hasil yang diharapkan:

•	 Pengetahuan siswa tentang rantai makanan.

•	 Keterampilan siswa dalam menjelaskan rantai makanan serta 
menggambarkan rantai makanan dalam sebuah ekosistem.

•	 Sikap mandiri dan teliti siswa dalam mengerjakan tugas yang dimaksud 
(KD IPA 3.5 dan 4.5).

•	 Siswa memilih salah satu hewan yang 
terdapat dalam gambar dan membuat teks 
nonfiksi tentang rantai makanan.

•	 Siswa menggunakan perbendaharaan kata 
yang terdapat dalam kotak yang sudah 
disediakan dalam teks nonfiksi.

•	 Kegiatan ini merupakan kegiatan yang 
digunakan untuk mencapai KD Bahasa 
Indonesia 3.7 Menguraikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada teks nonfiksi.

•	 Guru membuka diskusi tentang beberapa 
contoh tarian Nusantara yang menjadikan 
tindak tanduk hewan dalam sebuah 
ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. 

•	 Siswa membaca teks tentang beberapa tarian 
Nusantara.

•	 Siswa mencari informasi tentang properti 
yang dipakai di beberapa tarian daerah dan 
mengisi tabel yang tersedia dalam kelompok-
kelompok kecil.

•	 Siswa diperkenankan saling berdiskusi 
tentang properti tarian daerah lain dengan 
kelompok lain untuk melengkapi tabel.

•	 Siswa menjawab pertanyaan yang 
berhubungan dengan properti tari. Siswa 
diberikan kesempatan untuk memberikan 
pendapat dan menuliskannya pada Buku Siswa.  Siswa juga menyebutkan 
beberapa tarian yang memiliki lebih dari dua properti tari yang mereka 
ketahui.  Siswa dapat menjelaskannya kepada teman sebangku.

•	 Kegiatan ini untuk memahamkan siswa akan KD SBdP 3.3 dan 4.3.
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti dalam membaca teks bacaan, serta sikap 
percaya diri saat mengeluarkan pendapat dalam diskusi kelompok.

•	 Pengetahuan siswa tentang properti tari daerah. 

•	 Keterampilan siswa dalam mencari dan mengolah informasi tentang 
properti tari daerah.

Ayo Berlatih

•	 Apakah yang dimaksud dengan properti 
dalam seni tari? Berikan contoh properti tari 
yang kamu ketahui.

Kerja Sama dengan Orang Tua

Siswa bersama orang tua mencoba beberapa 
gerakan tari yang menyerupai gerakan salah 
satu hewan. Siswa dan orang tua dapat 
menentukan properti tari yang sesuai dengan 
tarian tersebut.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Rubrik Penjelasan 

tentang Rantai Makanan)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPA 3.5 dan 4.5
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Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Penjelasan rantai 
makanan.

Penjelasan yang 
diberikan sangat 
detail dan lengkap. 
Siswa bahkan 
memberikan 
tambahan 
informasi 
berdasarkan 
pada apa yang ia 
ketahui.

Penjelasan yang 
diberikan cukup 
lengkap.

Penjelasan yang 
diberikan masih 
kurang lengkap.

Siswa masih 
memerlukan 
bimbingan guru 
secara terus 
menerus dalam 
menjelaskan 
rantai makanan 
yang dimaksud.   

Keterampilan 
menulis 
penjelasan.

Penjelasan 
yang diberikan 
menggunakan 
kalimat yang baik 
dan sangat mudah 
dimengerti.

Penjelasan 
yang diberikan 
menggunakan 
kalimat yang 
baik walaupun 
ada bagian yang 
sedikit kurang 
dimengerti.

Penjelasan yang 
diberikan masih 
banyak yang 
kurang dapat 
dimengerti.

Semua penjelasan 
yang diberikan 
membingungkan.

Sikap Kecermatan dan Ketelitian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap yang menunjukkan kecermatan dan 
ketelitian siswa yang sangat baik hingga yang memerlukan pendampingan untuk kemudian digunakan 
sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Tulisan Nonfiksi)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Teks memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
cukup jelas dan 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan. 

Teks memuat 
informasi yang 
sangat sedikit 
atau bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks nonfiksi (BI 
4.7).

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
baik serta menarik 
untuk dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
cukup baik di 
beberapa bagian 
serta cukup 
menarik untuk 
dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur 
yang sedikit 
membingungkan, 
namun teks masih 
dapat dipahami.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
membingungkan 
dan secara 
keseluruhan 
teks sulit untuk 
dipahami.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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3. Bentuk Penilaian: Nontes 

Instrumen Penilaian: Ceklis 

KD SBDP 3.3 dan 4.3

Kriteria Ya Tidak

Siswa mampu menuliskan properti tarian dengan lengkap dan sesuai.

Siswa mampu menampilkan sikap kerja sama dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan.

Siswa mampu mengeluarkan pendapat secara aktif dalam diskusi.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 3

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

IPS
3.1  Mengidentifikasi 

karakteristik geografis 
Indonesia sebagai 
negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya,komunikasi serta 
transportasi.

4.1  Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap  
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi.

PPKn
1.4  Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4  Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4  Memahami manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

4.4  Menceritakan manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.



64 Buku Guru SD/MI Kelas V

Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, IPS dan PPKn.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mencermati artikel singkat tentang subak di Bali, siswa mampu 

menemukan dan menghubungkan konsep-konsep dalam bacaan dengan 
benar dalam sebuah ringkasan secara tepat.

2. Dengan menggunakan artikel tentang subak di Bali, siswa dapat 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar.

3. Dengan menggunakan artikel tentang subak di Bali, siswa dapat 
menghubungkan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi di daerahnya 
yang memiliki ketampakan alam yang berbeda dalam bentuk tulisan 
nonfiksi secara saksama.

4.  Dengan membaca teks bacaan tentang Proklamasi, siswa dapat menjawab 
dengan tepat pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah.  

5. Dengan mengenal Proklamasi sebagai salah satu peristiwa bersejarah 
bangsa, siswa mampu memainkan peran dalam drama Proklamasi secara 
baik.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang aktivitas perekonomian, koran, internet, 
majalah, dan lingkungan sekitar.

Kegiatan Pembuka
•	 Guru membuka pelajaran dengan sebuah 

diskusi, dengan menanyakan perihal 
pekerjaan orang tua murid yang berkaitan 
dengan pemanfaatan lingkungan alam.

•	 Guru menggunakan percakapan antara Siti 
dan Udin untuk mengarahkan pertanyaan 
siswa terhadap topik pembelajaran hari itu 
tentang ketampakan alam dan kegiatan 
ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.  
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Ayo Membacaa

•	 Guru mengambil contoh subak sebagai 
salah satu kegiatan ekonomi masyarakat.  
Guru dapat mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa 
tentang subak dan pertanyaan siswa tentang 
subak.

•	 Siswa kemudian mencermati dengan 
saksama teks bacaan tentang sistem subak di 
Bali.

•	 Siswa menemukan hal-hal penting dalam 
bacaan tersebut.

•	 Siswa menganalisis konsep dalam bacaan 
dengan menuliskan pokok pikiran utama 
dari setiap paragraf pada bacaan. Siswa 
menuliskan juga informasi penting yang 
mendukung pikiran utama dalan sebuah 
tabel.

•	 Siswa membuat sebuah ringkasan untuk 
menghubungkan konsep-konsep dalam 
bacaan dengan menggunakan bahasanya 
sendiri.

•	 Siswa membacakan hasil ringkasan kepada 
teman sebangku dan saling memberikan 
tanggapan.

•	  Kegiatan ini untuk membantu siswa 
memahami KD IPS (KD 3.1 dan 4.1).

•	 Siswa secara berkelompok menjawab 
pertanyaan yang berhubungan dengan 
bacaan.

•	 Guru memfasilitasi diskusi sehubungan 
degan bacaan, lalu mengarahkannya untuk 
melakukan kegiatan berikutnya.

•	 Siswa dalam kelompok mencari informasi 
tentang kegiatan masyarakat agraris. Lalu, 
siswa secara individu membuat sebuah 
tulisan nonfiksi paling sedikit tiga paragraf, 
berdasarkan informasi yang telah diperoleh 
bersama dengan teman sebangku.
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•	 Siswa dapat membacakan tulisan nonfiksinya secara bergantian. 

•	 Kegiatan ini dimaksudkan untuk memahamkan siswa akan KD Bahasa 
Indonesia 3.7 dan 4.7.

Hasil yang diharapkan:

•	 Keterampilan dalam mengolah informasi yang dimiliki tentang ciri-ciri 
kenampakan alam.

•	 Sikap kemandirian siswa dalam membuat tabel pikiran utama dan 
membuat ringkasan.

•	 Pengetahuan dan keterampilan untuk menjelaskan hubungan kegiatan 
ekonomi masyarakat dengan ketampakan alam yang ada.

Ayo Membacaa

•	 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan 
pembelajaran sebelumnya.

•	 Guru mengarahkan siswa untuk membaca 
percakapan antara Udin dan Lani tentang 
pentingnya kemerdekaan bagi sebuah 
bangsa.

•	 Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk memberikan tanggapan dan 
pertanyaan dari percakapan tersebut. Guru 
membantu mengarahkan siswa pada bacaan 
selanjutnya.

•	 Siswa membaca dengan saksama bacaan 
tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 
RI.

•	 Siswa secara bersama-sama diminta untuk 
membaca dengan lantang teks Proklamasi 
yang terdapat dalam bacaan.

•	 Siswa memberikan tanggapan dan 
pertanyaan.

•	 Guru meminta siswa bekerja dengan teman 
sebangku untuk menjawab pertanyaan yang 
berhubungan dengan bacaan.

•	 Guru melakukan diskusi berdasarkan jawaban 
dan bacaan tentang Proklamasi.
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Ayo Bermain Peran

•	 Siswa dibagi dalam kelompok untuk 
bermain peran berdasarkan bacaan tentang 
Proklamasi. Guru membantu siswa untuk 
melakukan langkah-langkah kegiatan 
bermain peran.

•	 Siswa dalam kelompok secara bergantian 
bermain peran di depan kelas.

•	 Guru memfasilitasi diskusi untuk memberikan 
kesempatan siswa memberikan tanggapan 
dan pertanyaan yang berhubungan dengan 
kegiatan bermain peran.

•	  Kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa 
memahami KD PKPn.

Hasil yang diharapkan:

•	 Pengetahuan tentang peristiwa bersejarah, yaitu Proklamasi 
Kemerdekaan RI dan keterampilan untuk untuk menceritakan kembali 
peristiwa bersejarah dalam bentuk bermain peran. 

•	 Sikap kemandirian dan bekerja sama siswa dalam mengolah informasi 
dalam teks sejarah menjadi sebuah kegiatan bermain peran.

Ayo Berlatih

1. Apakah yang membedakan antara 
ketampakan alam dan ketampakan buatan?

2. Sebutkan ciri-ciri dataran tinggi sebagai salah 
satu bentuk ketampakan alam.

3. Jelaskan secara singkat peristiwa Proklamasi 
Kemerdekaan.
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Kerja Sama dengan Orang Tua

Melihat ketampakan alam dan ketampakan 
buatan yang terdapat di daerah sekitar tempat 
tinggal siswa. Bersama-sama dengan orang 
tua siswa diminta mendiskusikan ciri-ciri 
ketampakan alam dan buatan tersebut. Siswa 
diminta menuliskan nama ketampakan alam 
dan buatan yang dilihat.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Membuat Ringkasan) 

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPS 3.1 dan 4.1 

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
dalam 
kenampakan 
alam.

Siswa memiliki 
pengetahuan 
yang baik dan 
menyeluruh 
tentang 
kenampakan alam.

Siswa memiliki 
pengetahuan yang 
cukup baik tentang 
kenampakan alam.

Siswa memiliki 
pengetahuan 
yang kurang  
baik tentang 
kenampakan alam.

Pengetahuan 
siswa masih 
kurang tentang 
kenampakan 
alam.

Keterampilan 
dalam mengolah 
informasi. 

Siswa sangat 
terampil dalam 
mengolah 
informasi 
tentang ciri-ciri 
kenampakan alam 
dengan sangat 
singkat dan jelas.

Siswa cukup 
terampil dalam 
mengolah 
informasi 
tentang ciri-ciri 
kenampakan alam 
dengan jelas.

Siswa kurang 
terampil dalam 
mengolah 
informasi 
tentang ciri-ciri 
kenampakan alam. 

Siswa tidak 
terampil dalam 
mengolah 
informasi 
tentang ciri-ciri 
kenampakan 
alam. 

Sikap Kemandirian dan Keingintahuan
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap yang menunjukkan kemandirian dan 
keingintahuan siswa yang sangat baik hingga yang memerlukan pendampingan untuk kemudian 
digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Tulisan Nonfiksi)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7
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Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Teks memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
cukup jelas dan 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
sangat sedikit 
atau bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks nonfiksi (BI 
4.7).

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
baik serta menarik 
untuk dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
cukup baik di 
beberapa bagian 
serta cukup 
menarik untuk 
dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur 
yang sedikit 
membingungkan, 
namun teks masih 
dapat dipahami.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
membingungkan 
dan secara 
keseluruhan 
teks sulit untuk 
dipahami.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

3. Bentuk Penilaian: Nontes (Rubrik Drama)

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD PPKN 3.4 dan 4.4

 

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Kreatifitas naskah Sebagian besar 
kalimat dalam 
naskah dibuat 
dengan sangat 
menarik dan 
kreatif.

Sebagian besar 
kalimat dalam 
naskah dibuat 
dengan cukup 
kreatif dan 
menarik.

Properti yang 
dibuat kurang 
mendukung 
jalannya cerita.

Tidak 
menggunakan 
properti sama 
sekali untuk 
mendukung 
jalannya cerita.

Ekspresi Setiap adegan 
disuarakan dengan 
sangat ekspresif.

Sebagian besar 
adegan disuarakan 
dengan ekspresif.

Hanya sebagian 
kecil adegan 
disuarakan dengan 
ekspresif.

Tidak 
menunjukkan 
ekspresi sama 
sekali.

Percaya diri Menunjukkan 
rasa percaya 
diri yang sangat 
besar dengan 
bahasa tubuh yang 
mendukung serta 
melakukan kontak 
mata dengan 
lawan bicara.

Menunjukkan rasa 
percaya diri yang 
besar dengan 
bahasa tubuh yang 
mendukung serta 
melakukan kontak 
mata dengan 
lawan bicara.

Kurang 
menunjukkan rasa 
percaya diri saat 
melakukan drama 
dengan melakukan 
kontak mata tapi 
hanya sesekali 
saja.

Tidak 
menunjukkan 
sama sekali 
adanya rasa 
percaya diri 
dengan tidak 
melakukan kontak 
mata sama sekali 
saat melakukan 
drama.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 4

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

IPS
3.1  Mengidentifikasi 

karakteristik geografis 
Indonesia sebagai 
negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya,komunikasi serta 
transportasi.

4.1  Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap  
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi.

PPKn
1.4  Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4  Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4  Memahami manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

4.4  Menceritakan manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, IPS dan PPKn.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati ketampakan alam di sekeliling, siswa mampu 

membuat laporan pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar secara 
benar.

2. Dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat 
sebuah teks nonfiksi tentang aktivitas perekonomian yang dilakukan 
masyarakat setempat berkaitan dengan daerah tempat tinggalnya secara 
baik dan benar.

3. Dengan membaca dengan saksama bacaan tentang kerukunan, siswa 
mampu mendiskusikan keterkaitan antara hidup rukun dengan persatuan 
dan kesatuan secara tepat.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang Aktivitas Perekonomian, koran, internet, 
majalah, dan lingkungan sekitar.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
•	 Guru membuka diskusi tentang perbedaan antara ketampakan alam dan 

ketampakan buatan.

Ayo Membacaa

•	 Siswa membaca dengan saksama teks 
bacaan.

•	 Siswa mendiskusikan dengan teman 
sebangku karakteristik ketampakan alam dan 
buatan yang terdapat di sekitar mereka.

•	 Siswa melakukan kegiatan setelah membaca 
bacaan secara mandiri.

Ayo Berlatih

•	  Siswa menentukan dan menceritakan pengalamannya ketika berwisata 
alam dengan keluarganya. Siswa menjelaskan pengalamannya dalam 
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bentuk tulisan dengan menjelaskan ketampakan alam dan ketampakan 
buatan apa saja yang dilihatnya. Siswa menuliskan pengalamannya dalam 
tulisan paling sedikit satu paragraf sebagai laporan pengamatan.  

•	 Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual ataupun dalam kelompok 
kecil.

•	 Kegiatan ini dimaksudkan untuk memahamkan siswa akan KD IPS 3.1 dan 
4.1.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap kemandirian dan rasa ingin tahu siswa.

•	 Pengetahuan siswa tentang aktivitas 
ekonomi di daerah tertentu.

•	 Keterampilan siswa dalam mengolah 
informasi yang dimiliki.

Ayo Membacaa

•	 Guru menjelaskan tentang potensi 
ketampakan alam yang dimiliki oleh suatu 
daerah tertentu. Misal saja penghasil beras di Indonesia adalah daerah 
Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara penghasil cengkih adalah 
Jambi, Kalimantan, dan Papua. Belum lagi daerah yang terkenal sebagai 
penghasil jagung, ubi kayu, bawang, dan rempah-rempah.

Ayo Berdiskusi

•	 Guru membuka forum diskusi tentang 
kekuatan persatuan dan kesatuan serta 
manfaat persatuan dan kesatuan bangsa.

•	 Siswa dalam kelompok kecil mendiskusikan 
tentang nilai-nilai/pokok-pokok yang 
terdapat dalam kegiatan diskusi di buku 
siswa.

•	 Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok di depan kelas.

•	 Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memahamkan siswa akan KD PPKn 3.4 dan 
4.4. 
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap kemandirian dan rasa ingin tahu siswa.

•	 Pengetahuan siswa tentang persatuan dan kesatuan bangsa.

•	 Keterampilan siswa dalam mengolah informasi yang dimiliki.

Ayo Berlatih

•	 Sebutkan sikap-sikap yang dapat 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

•	 Bagaimanakah pengaruh letak geografis 
Indonesia dengan kehidupan masyarakatnya 
yang agraris?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Membuat sebuah daftar berisi persamaan dan 
perbedaan yang dimiliki oleh setiap anggota 
keluarga. Mendiskusikan manfaat dari adanya 
persamaan dan perbedaan yang siswa miliki. 
Mendiskusikan pula cara mengatasi perbedaan-
perbedaan yang ada di dalam sebuah keluarga.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Menceritakan Hasil Pengamatan)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPS 3.1 dan 4.1

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang ciri-ciri 
kenampakan 
alam serta 
kaitannya dengan 
masyarakat.

Siswa menjabarkan 
dengan sangat 
baik dan jelas ciri-
ciri kenampakan 
alam dan 
pengaruhnya 
terhadap kegiatan 
perekonomian 
masyarakatnya.

Siswa 
menjabarkan 
dengan cukup baik 
dan jelas ciri-ciri 
kenampakan alam 
dan pengaruhnya 
terhadap kegiatan 
perekonomian 
masyarakatnya.

Penjabaran siswa 
tentang ciri-ciri 
kenampakan alam 
dan pengaruhnya 
terhadap kegiatan 
perekonomian 
masyarakatnya 
masih kurang 
jelas.

Penjabaran siswa 
tentang ciri-ciri 
kenampakan alam 
dan pengaruhnya 
terhadap kegiatan 
perekonomian 
masyarakatnya 
masih belum jelas.
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Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
laporan 
pengamatan.

Siswa terampil 
mengolah hasil 
pengamatannya 
dengan kalimat 
yang jelas dan 
menarik.

Siswa cukup 
terampil dalam 
mengolah hasil 
pengamatannya 
dengan kalimat 
yang jelas.

Siswa kurang 
terampil dalam 
mengolah hasil 
pengamatannya 
dengan kalimat 
yang jelas.

Siswa tidak 
terampil dalam 
mengolah hasil 
pengamatannya 
dengan kalimat 
yang jelas.

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Teks memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
cukup jelas dan 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan. 

Teks memuat 
informasi yang 
sangat sedikit 
atau bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks nonfiksi (BI 
4.7).

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
baik serta menarik 
untuk dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
cukup baik di 
beberapa bagian 
serta cukup 
menarik untuk 
dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur 
yang sedikit 
membingungkan, 
namun teks masih 
dapat dipahami.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
membingungkan 
dan secara 
keseluruhan 
teks sulit untuk 
dipahami.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Diskusi kelompok)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD PPKn 3.4 dan 4.4

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang persatuan 
dan kesatuan.

Siswa menjabarkan 
makna persatuan 
dan kesatuan 
dalam kehidupan 
sehari-hari dengan 
sangat jelas dan 
mudah dimengerti.

Siswa 
menjabarkan 
makna persatuan 
dan kesatuan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
dengan cukup 
jelas dan cukup 
dapat dimengerti.

Penjabaran siswa 
tentang makna 
persatuan dan 
kesatuan dalam 
kehidupan sehari-
hari masih kurang 
jelas di beberapa 
bagian.

Penjabaran siswa 
tentang makna 
persatuan dan 
kesatuan dalam 
kehidupan sehari-
hari masih belum 
jelas.
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Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Pendampingan

4 3 2 1

Keterampilan  
dalam 
mempresen tasikan 
hasil diskusi

Siswa 
menunjukkan 
rasa percaya diri 
yang sangat besar, 
menggunakan 
kontak mata, 
dan suara yang 
lantang.

Siswa 
menunjukkan 
rasa percaya 
diri yang cukup 
baik, sesekali 
melakukan kontak 
mata, dan suara 
yang cukup jelas 
terdengar.

Siswa kurang 
menunjukkan 
rasa percaya diri, 
kontak mata amat 
jarang terjadi, dan 
suara kurang jelas 
terdengar.

Siswa tidak 
menunjukkan 
rasa percaya 
diri yang baik, 
tidak melakukan 
kontak mata, dan 
suara tidak jelas 
terdengar.

Sikap Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 5

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.3  Memahami properti tari 

daerah. 

4.3  Meragakan penggunaan 
properti tari daerah.

IPA
3.5.  Menganalisis hubungan 

antar komponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5.  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, SBdP dan IPA.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pamflet yang 

berisi penjelasan simbiosis secara benar.

2. Dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat 
sebuah teks nonfiksi tentang salah satu hubungan khas antarmakhluk 
hidup secara baik dan benar.

3. Dengan mengenal tarian Turuk Langgai, siswa mampu mempraktikkan 
beberapa gerakan tari disertai dengan properti tari secara benar.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang Simbiosis dalam Sebuah Ekosistem, koran, 
internet, majalah, dan lingkungan sekitar.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Ayo Mengamati

•	 Guru membuka diskusi tentang 
ketergantungan yang terjadi dalam sebuah 
ekosistem.

•	 Siswa mengamati gambar tentang berbagai 
jenis ekosistem.

•	 Siswa mencoba menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang ada di awal pembelajaran 
sebagai arahan untuk memasuki topik 
pembelajaran.

•	 Siswa mencoba menyebutkan hubungan 
ketergantungan antara manusia, hewan, dan 
tumbuhan yang mereka ketahui.

Ayo Membacaa

•	 Siswa membaca dengan saksama Hubungan Makhluk Hidup dalam 
Ekosistem. Siswa mencatat beberapa kata sulit untuk dicari artinya.
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•	 Siswa mengamati dengan saksama bagan 
tentang jenis-jenis simbiosis dan membuat 
catatan singkat tentang bagan tersebut, baik 
berupa informasi baru maupun pertanyaan 
tentang bagan tersebut.

Ayo Berkreasi

•	 Siswa membuat pamflet simbiosis dengan 
menyebutkan definisi tiap jenis simbiosis 
berikut contoh-contohnya. Siswa diingatkan 
untuk mengikuti langkah-langkah pembuatan 
pamflet dengan mengamati contoh.

•	 Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu 
siswa memahami KD IPA 3.5 dan 4.5.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap kemandirian dan rasa ingin tahu siswa.

•	 Pengetahuan siswa tentang simbiosis dalam 
ekosistem.

•	 Keterampilan siswa dalam mengolah 
informasi dalam bentuk pamflet.

•	 Guru menjelaskan tentang hubungan simbiosis yang terjadi pada lebah 
dan bunga. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis 
mutualisme dalam hal ini terdapat hubungan yang saling menguntungkan 
satu sama lain.

Ayo Menulis

•	 Siswa menggunakan informasi yang telah 
mereka peroleh dari kegiatan pembuatan 
pamflet untuk membuat sebuah teks nonfiksi 
tentang salah satu simbiosis. Siswa diberi 
kebebasan memilih simbiosis apakah itu 
parasitisme, komensalisme, atau mutualisme 
untuk topik nonfiksi.
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Ayo Membacaa

•	 Guru membuka diskusi tentang hubungan 
yang erat antara alam dengan manusia, 
dalam hal ini alam seringkali menjadi sumber 
inspirasi dalam kebudayaan manusia, salah 
satunya tarian.

•	 Siswa mencermati teks bacaan tentang Alam 
dalam Tarian.

•	 Siswa mendiskusikan isi bacaan.

•	 Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan 
bacaan tentang Tari Turuk Langgai.

•	 Siswa mempraktikkan tarian yang terdapat 
dalam bacaan tersebut disertai dengan iringan alat musik ritmis dan 
properti tarian yang sesuai.

•	 Siswa melakukan tarian dalam kelompok-kelompok kecil dan akan 
mementaskannya di depan kelas pada pertemuan berikutnya.

•	 Kegiatan ini dimaksudkan untuk memahamkan siswa akan KD SBdP 3.3 
dan 4.3.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap kreatif dan rasa ingin tahu siswa.

•	 Pengetahuan siswa tentang properti dan gerakan dasar dalam Tari 
Turuk Langgai.

•	 Keterampilan siswa dalam mengolah tarian dan iringan alat musik 
ritmis.

Ayo Berlatih

•	 Apakah persamaan dan perbedaan antara 
ketiga jenis simbiosis yang kamu ketahui? 

•	 Apakah manfaat alat musik ritmis dalam seni 
tari?
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Kerja Sama dengan Orang Tua

Menggunting gambar-gambar makhluk 
hidup yang terdapat dalam buku siswa dan 
menempelkannya secara berpasang-pasangan. 
Setelah itu, menentukan jenis simbiosis 
yang terjadi antara dua makhluk hidup yang 
dipasangkan tersebut.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Pamflet)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPA 3.5 dan 4.5  

 

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang simbiosis.

Siswa menjelaskan 
pamflet simbiosis 
dengan definisi 
yang tepat, jelas, 
disertai dengan 
contoh yang tepat. 

Siswa menjelaskan 
pamflet simbiosis 
dengan definisi 
yang tepat 
walaupun di 
beberapa bagian 
masih kurang 
jelas.

Siswa menjelaskan 
pamflet simbiosis 
dengan definisi 
yang tepat 
walaupun 
sebagian contoh 
masih kurang 
tepat.

Siswa 
menjelaskan 
pamflet simbiosis 
dengan definisi 
yang tepat 
walaupun 
sebagian contoh 
masih kurang 
tepat.

Keterampilan  
dalam mengolah 
informasi.

Siswa 
menggunakan 
kalimatnya sendiri, 
penulisan kalimat 
juga tepat, rapi, 
dan mudah 
dimengerti.

Siswa 
menggunakan 
kalimatnya sendiri, 
namun masih pula 
menggunakan 
kalimat dari 
bacaan yang ia 
baca. Penulisan 
kalimat tepat, 
rapi, dan mudah 
dimengerti.

Siswa 
menggunakan 
kalimat yang 
ia peroleh dari 
bacaan yang 
ia baca tanpa 
menggunakan 
kalimatnya sendiri. 
Penulisan kalimat 
masih kurang 
tepat di beberapa 
bagian, rapi, dan 
dapat dimengerti.

Siswa 
menggunakan 
kalimat yang 
ia peroleh dari 
bacaan yang 
ia baca tanpa 
menggunakan 
kalimatnya 
sendiri. Penulisan 
kalimat masih 
kurang tepat di 
beberapa bagian, 
berantakan,  
sehingga sulit 
untuk dimengerti.
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Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Sikap Kemandirian dan Rasa Ingin Tahu Siswa
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Tulisan Nonfiksi)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Teks memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
cukup jelas dan 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan. 

Teks memuat 
informasi yang 
sangat sedikit 
atau bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks nonfiksi (KD 
4.7).

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
baik serta menarik 
untuk dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
cukup baik di 
beberapa bagian 
serta cukup 
menarik untuk 
dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur 
yang sedikit 
membingungkan, 
namun teks masih 
dapat dipahami.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
membingungkan 
dan secara 
keseluruhan 
teks sulit untuk 
dipahami.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

3. Bentuk Penilaian: Nontes (Praktik Tari)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD SBdP 3.3 dan 4.3

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Keterampilan 
menari

Siswa amat 
terampil dalam 
menarikan dan 
mengkreasikan 
tarian dengan 
gerakan-gerakan 
yang sesuai.

Siswa cukup 
terampil dalam 
menarikan dan 
mengkreasikan 
tarian dengan 
gerakan-gerakan 
yang sesuai.

Siswa terlihat 
kurang 
terampil dalam 
menarikan dan 
mengkreasikan 
tarian dengan 
gerakan-gerakan 
yang sesuai.

Siswa terlihat 
tidak menguasai 
tarian yang 
dimaksud.
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Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Keterampilan 
memainkan alat 
musik ritmis.

Siswa terlihat 
sangat terampil 
dan mengerti 
ketukan yang 
sesuai dengan 
gerakan-gerakan 
tarian.

Siswa terlihat 
cukup terampil 
dan memainkan 
alat musik 
sebagian besar 
dengan ketukan 
yang sesuai 
dengan gerakan-
gerakan tarian.

Siswa terlihat 
kurang terampil 
dan sebagian 
besar ketukan 
masih belum 
sesuai dengan 
gerakan-gerakan 
tarian.

Siswa terlihat 
tidak terampil 
dan salah dalam 
memainkan alat 
musik ritmis 
berdasarkan 
ketukan.

Sikap Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 6

Bahasa Indonesia
3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.3  Memahami properti tari 

daerah. 

4.3  Meragakan penggunaan 
properti tari daerah.

PPKn
1.4  Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4  Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4  Memahami manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

4.4  Menceritakan manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, SBdP, dan PPKn.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mewawancarai komunitas sekolah, siswa mampu menuliskan 

perilaku gotong royong dan kekeluargaan yang sudah mereka tunjukkan 
selama berada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah secara 
benar.

2. Dengan mendiskusikan hasil wawancara, siswa mampu menjelaskan 
manfaat semangat kekeluargaan dan gotong royong secara baik dan 
benar. 

3. Dengan menggali informasi dari artikel, siswa mampu membuat teks 
nonfiksi tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam 
kegiatan masyarakat secara baik dan benar.

4. Dengan mempraktikkan beberapa gerakan Tari Turuk Langgai, siswa 
mampu menampilkannya secara sederhana di depan kelas dengan 
menggunakan properti dan alat musik ritmis secara percaya diri.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang Semangat Kekeluargaan di dalam Kegiatan 
Masyarakat, koran, internet, majalah, dan lingkungan sekitar.

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
•	 Guru membuka diskusi tentang pentingnya 

persatuan dan kesatuan bangsa.

•	 Siswa memberikan contoh kegiatan di kelas 
yang mengutamakan semangat persatuan 
dan kegotongroyongan.

Ayo Membacaa

•	 Siswa mencermati teks bacaan tentang 
semangat gotong royong.

•	 Siswa memberikan contoh semangat gotong 
royong dan kekeluargaan yang terdapat di 
lingkungan sekolah dan lingkungan rumah 
mereka dengan menuliskannya dalam tabel.
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•	 Siswa dalam kelompok-kelompok kecil 
melakukan wawancara dengan komunitas 
sekolah tentang perilaku gotong royong dan 
kekeluargaan yang sudah mereka tunjukkan 
selama berada di lingkungan sekolah dan di 
lingkungan rumah. 

•	 Siswa kemudian mendiskusikan hubungan 
antara semangat persatuan dan kesatuan 
dengan keutuhan NKRI dan cara memperkuat 
persatuan dan kesatuan berdasarkan dari 
hasil wawancara yang diperoleh.

•	 Siswa mempresentasikan hasil diskusi di 
depan kelas secara berkelompok.

•	 Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memahamkan siswa akan KD PPKn 3.4 dan 
4.4.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap kemandirian dan rasa ingin tahu siswa.

•	 Pengetahuan siswa akan persatuan dan 
kesatuan.

•	 Keterampilan siswa dalam mengolah 
informasi dalam bentuk hasil diskusi.

Ayo Menulis

•	 Siswa menggunakan informasi yang 
diperoleh dari kegiatan sebelumnya untuk 
membuat teks nonfiksi tentang semangat 
kekeluargaan dan gotong royong yang terlihat 
dan berkembang di daerah tempat tinggal 
siswa.

•	 Siswa dapat mencari informasi tambahan 
dari koran, majalah, atau internet.

•	 Guru menjelaskan bahwa mempelajari 
budaya dan adat istiadat suku atau daerah 
lain dapat menumbuhsuburkan rasa 
persatuan dan kesatuan bangsa.
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Ayo Mencoba

•	 Guru mengingatkan siswa tentang tarian 
Turuk Langgai yang telah dilatihkan 
sebelumnya.  

•	 Siswa memeragakan tarian Turuk Langgai 
dengan iringan alat musik ritmis dengan 
percaya diri di depan kelas.

•	 Siswa melakukan diskusi dengan anggota 
kelompok sesuai petunjuk pada Buku Siswa.  

•	 Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memahamkan siswa akan KD SBdP 3.3 dan 4.3.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap kemandirian dan rasa ingin tahu siswa.

•	 Pengetahuan siswa tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong 
di masyarakat sekitar.

•	 Keterampilan siswa dalam mengolah informasi. 

Ayo Berlatih

•	 Menurut pendapatmu apakah yang dimaksud dengan gotong royong?

•	 Melaksanakan kegiatan piket kelas merupakan contoh penerapan 
semangat gotong royong. Mengapa demikian?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang dapat 
dilakukan oleh keluarga siswa untuk semakin 
menyuburkan semangat gotong royong di 
lingkungan rumah siswa. Beberapa contoh 
kegiatan telah diberikan:

•	 Mencari dan membuang sampah yang 
terdapat di sekeliling permukiman.

•	 Menyapu jalanan di depan rumah.
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Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Wawancara)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD PPKN 3.4 dan 4.4 

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Keterampilan 
mengolah 
informasi.

Siswa amat 
terampil dalam 
mengolah 
informasi dari 
wawancara yang 
dilakukan.

Siswa cukup 
terampil dalam 
dalam mengolah 
informasi dari 
wawancara yang 
dilakukan.

Siswa terlihat 
kurang terampil 
dalam mengolah 
informasi dari 
wawancara yang 
dilakukan.

Siswa terlihat 
tidak terampil 
dalam mengolah 
informasi dari 
wawancara yang 
dilakukan.

Penulisan kalimat Kalimat yang 
ditulis mudah 
dimengerti dan 
rapi.

Kalimat yang 
ditulis mudah 
dimengerti dan 
cukup rapi.

Kalimat yang 
ditulis kurang rapi, 
namun masih 
dapat terbaca.

Kalimat yang 
ditulis acak-
acakan dan sulit 
terbaca.

Sikap Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Tulisan Nonfiksi)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang informasi-
informasi penting 
yang terdapat 
dalam teks 
nonfiksi (KD 3.7).

Teks memuat 
informasi-
informasi yang 
detail dan sangat 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
cukup jelas dan 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi, namun 
tidak banyak, 
akan tetapi 
masih mampu 
mendukung teks 
yang disajikan.

Teks memuat 
informasi yang 
sangat sedikit 
atau bahkan tidak 
mendukung teks 
yang disajikan.

Keterampilan  
dalam Menyajikan 
Teks nonfiksi (BI 
4.7).

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
baik serta menarik 
untuk dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
cukup baik di 
beberapa bagian 
serta cukup 
menarik untuk 
dibaca.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur 
yang sedikit 
membingungkan, 
namun teks masih 
dapat dipahami.

Teks nonfiksi 
disampaikan 
dengan alur yang 
membingungkan 
dan secara 
keseluruhan 
teks sulit untuk 
dipahami.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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3. Bentuk Penilaian: Nontes (Praktik Tari)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD SBdP 3.3 dan 4.3

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Keterampilan 
menari

Siswa amat 
terampil dalam 
menarikan dan 
mengkreasikan 
tarian dengan 
gerakan-gerakan 
yang sesuai.

Siswa cukup 
terampil dalam 
menarikan dan 
mengkreasikan 
tarian dengan 
gerakan-gerakan 
yang sesuai.

Siswa terlihat 
kurang 
terampil dalam 
menarikan dan 
mengkreasikan 
tarian dengan 
gerakan-gerakan 
yang sesuai.

Siswa terlihat 
tidak menguasai 
tarian yang 
dimaksud.

Keterampilan 
memainkan alat 
musik ritmis.

Siswa terlihat 
sangat terampil 
dan mengerti 
ketukan yang 
sesuai dengan 
gerakan-gerakan 
tarian.

Siswa terlihat 
cukup terampil 
dan memainkan 
alat musik 
sebagian besar 
dengan ketukan 
yang sesuai 
dengan gerakan-
gerakan tarian.

Siswa terlihat 
kurang terampil 
dan sebagian 
besar ketukan 
masih belum 
sesuai dengan 
gerakan-gerakan 
tarian.

Siswa terlihat 
tidak terampil 
dan salah dalam 
memainkan alat 
musik ritmis 
berdasarkan 
ketukan.

Kepercayaan Diri Siswa terlihat 
percaya diri baik 
saat menari atau 
saat memainkan 
alat musik ritmis.

Siswa terlihat 
cukup percaya 
diri baik saat 
menari atau saat 
memainkan alat 
musik ritmis.

Siswa terlihat 
masih agak malu-
malu atau kurang 
percaya diri baik 
saat menari atau 
saat memainkan 
alat musik ritmis.

Siswa terlihat 
sama sekali tidak 
percaya diri baik 
saat menari atau 
saat memainkan 
alat musik ritmis.

Sikap Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik hingga perlu 
pendampingan, serta digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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Subtema 3

Keseimbangan Ekosistem

Bahasa Indonesia
 3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.3  Memahami karya seni rupa 

daerah. 

4.3  Meragakan penggunaan 
properti tari daerah.

Pemetaan Kompetensi Dasar

PPKn
1.4   Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4   Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4   Memahami manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

4.4   Menceritakan manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

IPA
3.5.   Menganalisis hubungan 

antar komponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.

Subtema
3

IPS
3.1  Mengidentifikasi  

karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi.

4.1   Menyajikan hasil  
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap  
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mengamati gambar yang ada, siswa mampu:

	− Memahami dan menjelaskan hubungan antara 
makhluk hidup.

	− Menjelaskan perbedaan antara hubungan 
parasistisme, komensalisme, dan mutualisme.

	− Menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk 
hidup.

•	 Mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu:

	− Menemukan dan mencari arti dari kosakata baru. 

	− Menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan 
nonfiksi dan menyajikannya dalam bentuk sebuah 
peta pikiran.

•	 Memahami peran antarmakhluk hidup bagi 
kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah 
ekosistem, siswa mampu:

Secara berkelompok untuk:

	− Membuat sebuah maket jaring-jaring makanan dari 
sebuah ekosistem.

	− Mempresentasikan hasil kerja mereka dan 
menjelaskannya dengan percaya diri di depan kelas.

Secara individu:

	− Membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi 
di dalam rantai makanan.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Pengetahuan:

•	 Menjelaskan hubungan antar-
komponen ekosistem pada teks 
nonfiksi yang disajikan.

•	 Menjelaskan hubungan antarmakhluk 
hidup dalam  jaring-jaring makanan 
pada suatu ekosistem.

Keterampilan: 

•	 Mempresentasikan komponen-
komponen dan hubungan antar-
komponen ekosistem yang terdapat 
pada teks nonfiksi.

•	 Membuat bagan tentang hubungan 
antarmakhluk hidup dalam jaring-
jaring makanan dalam ekosistem.

•	 Mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu 
membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan 
kata tanya yang berbeda. 

•	 Mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, 
siswa mampu:

	− Menunjukkan akibat perubahan lingkungan 
terhadap keberlansungan jaring-jaring makanan ke 
dalam bentuk sebuah diagram.

	− Mempresentasikan hasil diskusi mereka dan 
menjelaskannya dengan percaya diri di depan kelas.

•	 Memahami penyebab dan akibat perubahan terhadap 
keberlangsungan hidup komponen ekosistem di 
dalam sebuah jaring-jaring makanan, siswa mampu 
menuliskan pengalaman pada sebuah tulisan yang 
terdiri atas tiga paragraf.

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat 
daftar properti tari serta fungsinya.

•	 Mengamati gerakan Tari Merak bersama guru dan 
melatih gerakannya sehingga siswa mampu menguasai 
beberapa gerakan tari pada Tari Merak.

Sikap:

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Pengetahuan: 

•	 Menjelaskan hubungan antar-
komponen ekosistem pada teks 
nonfiksi yang disajikan. 

•	 Menjelaskan hubungan antarmakhluk 
hidup dalam jaring-jaring makanan 
pada suatu ekosistem.

•	 Mengidentifikasikan berbagai jenis 
karya seni rupa daerah.

Keterampilan: 

•	 Mempresentasikan komponen-
komponen dan hubungan antar-
komponen ekosistem yang terdapat 
pada teks nonfiksi.

•	 Membuat bagan tentang hubungan 
antarmakhluk hidup dalam jaring-
jaring makanan dalam ekosistem.

•	 Memperagakan gerak tari daerah 
dengan menggunakan properti.

Subtema 3

Keseimbangan Ekosistem
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mecermati gambar kegiatan gotong royong dengan 
saksama, siswa mampu:

	− Menjelaskan peristiwa serupa yang terjadi di sekitar 
tempat siswa tinggal.

	− Menjelaskan hal-hal yang memengaruhi peristiwa 
serupa.

	− Memberikan pendapat mengenai alasan mengapa 
masyarakat melakukan hal-hal yang memengaruhi 
peristiwa serupa.

•	 Mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu: 

	− Menentukan pikiran utama pada setiap paragraf 
dengan melengkapi tabel yang telah disediakan.

	− Menyimpulkan isi teks bacaan dalam tulisan satu 
paragraf dengan menggunakan kosakata baru.

	− Menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teks 
bacaan.

•	 Memahami manfaat kegiatan gotong royong yang 
merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis 
terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, 
siswa mampu: 

	− Membuat kliping mengenai kegiatan sosial 
masyarakat budaya daerah di sekitar tempatnya 
tinggal.

	− Mempresentasikan hasil kerjanya dengan percaya 
diri di depan kelas.

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu: 

	− Mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 
isi dari teks bacaan tersebut.

	− Menyimpulkan hasil diskusi ke dalam bentuk peta 
pikiran.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Pengetahuan: 

•	 Menjelaskan hubungan antar-
komponen ekosistem pada teks 
nonfiksi yang disajikan. 

•	 Mendeskripsikan potensi keadaan 
geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan mengaitkan 
pengaruhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, dan 
transportasi masyarakatnya.

•	 Menjabarkan makna kesatuan 
wilayah sosial budaya.

Keterampilan:

•	 Mempresentasikan komponen-
komponen dan hubungan antar-
komponen ekosistem yang terdapat 
pada teks nonfiksi.

•	 Membuat kliping, menyusun laporan 
singkat dari hasil kliping, dan 
mempresentasikan tentang potensi 
keadaan geografis Indonesia sebagai 
negara kepulauan/maritim dan 
peharuhnya terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, dan 
transportasi masyarakatnya.

•	 Mempresentasikan hasil diskusi 
tentang makna kesatuan wilayah 
sosial budaya.

•	 Mengamati poster dengan cermat, siswa mampu:
	− Memberikan tanggapan terhadap poster tersebut.
	− Mengutarakan pesan yang tersirat pada poster 

tersebut.
	− Memberikan pendapat mengenai poster tersebut.

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu: 
	− Mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

isi dari teks bacaan tersebut
	− Menyimpulkan hasil diskusi ke dalam bentuk peta 

pikiran.
•	 Memahami tentang perkembangan kehidupan 

masyarakat di Indonesia, siswa mampu:
	− Mencari informasi yang lebih banyak lagi untuk 

mengetahui pengaruhnya di sektor ekonomi, 
komunikasi, dan transportasi.

	− Melengkapi tabel dengan informasi yang akurat. 
•	 Mencermati teks bacaan siswa mampu menuliskan tiga 

hal penting yang ditemukan dalam teks bacaan.
•	 Memahami kegiatan ekonomi masyarakat dalam 

lingkup kepulauan Nusantara, siswa mampu:
	− Mencari gambar-gambar yang berhubungan dengan 

kegiatan ekonomi masyarakat.
	− Mendiskusikan manfaat kesatuan ekonomi bagi 

masyarakat di suatu daerah.
	− Mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka 

dengan percaya diri.
•	 Memahami cara mengarahkan dan menunjukkan 

sebuah posisi, siswa mampu: 
	− Membuat sebuah permainan dan bekerja sama 

dengan teman sebangkunya.
	− Menyimpulkan dan menjelaskan hasil kegiatan 

mereka.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Pengetahuan: 

•	 Menjelaskan hubungan antar-
komponen ekosistem pada teks 
nonfiksi yang disajikan. 

•	 Mendeskripsikan pengaruh  Indonesia 
sebagai negara maritim dan agraris  
terhadap kehidupan sosial, ekonomi, 
budaya transportasi dan komunikasi.

•	 Menjabarkan makna kesatuan 
wilayah ekonomi.

Keterampilan:

•	 Mempresentasikan komponen-
komponen dan hubungan antar-
komponen ekosistem yang terdapat 
pada teks nonfiksi.

•	 Membuat bagan perbandingan 
perkembangan dan kemajuan 
kehidupan ekonomi, sosial, dan 
budaya serta teknologi transportasi 
dari waktu ke waktu sebagai akibat 
kondisi geografis bangsa Indonesia 
sebagai negara kepulauan/maritim 
dan agraris.

•	 Mempresentasikan hasil diskusi 
tentang makna kesatuan wilayah 
ekonomi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu:

	− Menentukan pokok pikiran dan informasi penting ke 
dalam bentuk peta pikiran. 

	− Menyimpulkan isi dari teks bacaan. 

	− Menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teks 
bacaan berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat.

•	 Memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan 
oleh guru, siswa mampu membuat sebuah buklet 
tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat 
memengaruhi keseimbangan ekosistem.

•	 Mencermati teks bacaan tentang keunikan topeng 
Nusantara dan mengerti tata cara pembuatan topeng 
Nusantara, siswa mampu:

	− Menentukan karakter topeng yang akan dibuat.

	− Merancang dan memilih warna wajah topeng.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Pengetahuan: 

•	 Menjelaskan hubungan antar-
komponen ekosistem pada teks 
nonfiksi yang disajikan. 

•	 Menjabarkan faktor-faktor yang 
memengaruhi keseimbangan 
ekosistem. 

•	 Mengidentifikasi  bahan dan alat 
membuat karya seni rupa daerah.

Keterampilan:

•	 Mempresentasikan komponen-
komponen dan hubungan antar-
komponen ekosistem yang terdapat 
pada teks nonfiksi.

•	 Membuat gambar tentang faktor 
yang mempengaruhi keseimbangan 
ekosistem.

•	 Menyiapkan bahan dan alat untuk  
membuat karya seni rupa daerah

•	 Membuat rancangan karya seni rupa 
daerah berdasarkan teknik yang 
dipilih.

•	 Mengamati gambar anak-anak menanam pohon, siswa 
mampu:

	− Menjelaskan tujuan dari kegiatan yang dilakukan 
anak-anak tersebut.

	− Menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut dapat 
menciptakan keseimbangan ekosistem.

•	 Mencermati teks bacaan, siswa mampu: 

	− Menentukan pikiran utama dan informasi-informasi 
penting dari paragraf di dalam sebuah tabel yang 
sudah disediakan.

	− Membuat kesimpulan dalam bentuk tulisan dengan 
menggunakan kosakata baru.

•	 Mencermati dan memahami teks bacaan, siswa 
mampu:

	− Merancang sebuah skenario dari pengalamannya 
tentang berkomunikasi melalui sebuah media.

	− Membuat surat atau percakapan.

	− Membacakan surat atau percakapan yang telah 
dibuat di depan kelas.

•	 Mengenal dan memahami karakater beberapa topeng, 
siswa mampu: 

	− Membuat sebuah topeng dari kertas. 

	− Mewarnai topeng tersebut berdasarkan karakter 
dari topeng tersebut.

	− Memamerkan hasil karya mereka kepada teman-
temannya dengan menjelaskan tentang karakter 
dari topeng yang siswa buat.

Sikap: 

•	 Cermat, Teliti, dan Mandiri.

Pengetahuan: 

•	 Menjelaskan hubungan antar-
komponen ekosistem pada teks 
nonfiksi yang disajikan. 

•	 Menjabarkan makna kesatuan 
wilayah ekonomi.

•	 Mengidentifikasi bahan dan alat 
membuat karya seni rupa daerah.

•	 Mengidentifikasikan langkah-langkah 
membuat karya seni rupa daerah.

Keterampilan: 

•	 Mempresentasikan komponen-
komponen dan hubungan antar-
komponen ekosistem yang terdapat 
pada teks nonfiksi.

•	 Mempresentasikan hasil diskusi 
tentang makna kesatuan wilayah 
ekonomi.

•	 Membuat rancangan karya seni rupa 
daerah berdasarkan teknik yang 
dipilih.

•	 Membuat karya seni rupa daerah 
sesuai rancangan yang dibuat.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 1

Bahasa Indonesia
 3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

IPA
3.5.   Menganalisis hubungan 

antarkomponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia dan IPA.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar yang ada, siswa mampu memahami dan 

menjelaskan hubungan antarmakhluk hidup, menjelaskan perbedaan 
antara simbiosis parasistisme, komensalisme, dan mutualisme, dan 
menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar.

2. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu 
menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, menentukan pokok 
pikiran dari sebuah bacaan nonfiksi dan menyajikannya dalam bentuk 
sebuah peta pikiran secara baik dan benar.

3. Dengan memahami peran antarmakhluk hidup bagi kelangsungan hidup 
mereka di dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat sebuah 
poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem, mempresentasikan 
hasil kerja mereka dan menjelaskannya dengan percaya diri di depan 
kelas, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam 
rantai makanan secara runtun.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang Hubungan Antara Makhluk Hidup, dan 
gambar-gambar hubungan khas makhluk hidup.  

Kegiatan Pembuka
•	 Guru membuka pelajaran dengan meminta siswa untuk mengamati 

gambar tentang hubungan khas makhluk hidup. 

•	 Guru meminta siswa untuk menjelaskan 
mengenai hubungan antarmakhluk hidup 
dan perbedaan antara simbiosis parasitisme, 
komensalisme, dan mutualisme. Kemudian, 
guru meminta siswa untuk menyimpulkan 
mengenai hubungan khas makhluk hidup 
dengan cara menunjuk beberapa siswa untuk 
menyimpulkannya.

•	 Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan 
siswa memiliki rasa ingin tahu terhadap 
proses pembelajarannya, dan menumbuhkan 
keterampilan untuk memahami, 
mendiskusikan, dan kemudian menyimpulkan 
hubungan antarmakhluk hidup yang telah 
mereka amati.



95Tema 5 Subtema 3: Keseimbangan Ekosistem

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Ayo Membacaa

•	 Secara acak, siswa ditunjuk untuk membaca 
dan mencermati teks bacaan yang disajikan,

•	 Siswa distimulasi dengan beberapa 
pertanyaan berikut:

- “Apa yang dimaksud dengan energi?”

- “Apa yang merupakan sumber energi 
utama di planet ini?.”

- “Bagaimana makhluk hidup memperoleh 
energi?”

- “Apa yang dimaksud dengan hubungan 
antara produsen dan konsumen?”

- “Apa perbedaan antara rantai makanan 
dan jaring-jaring makanan?”

- “Apa yang disebut dengan ekosistem?”

- “Sebutkan jenis-jenis ekosistem di dunia 
ini yang kamu ketahui”

- “Pernahkah kamu mendengar tentang 
komponen biotik dan abiotik?”

•	 Guru menggunakan pertanyaan arahan di 
atas untuk mendorong siswa bertanya lebih 
banyak tentang topik pembelajaran.

Hasil yang diharapkan:

Sikap rasa ingin tahu siswa tentang topik 
pembelajaran.

Ayo Berlatih

•	 Siswa mencermati teks bacaan kembali, 
kemudian siswa:

- Menemukan dan mencari arti dari 
kosakata baru. 

- Menemukan informasi-informasi penting 
dalam setiap paragraf.
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•	 Siswa menentukan pokok pikiran dari teks 
bacaan dalam bentuk sebuah peta pikiran 
dan mempresentasikan peta pikiran mereka 
di depan kelas.  Kegiatan ini merupakan 
bagian pemenuhan KD Bahasa Indonesia 3.7 
dan 4.7. 

Ayo Mencoba

•	 Secara berkelompok, siswa diminta untuk 
menyajikan jaring-jaring makanan dari 
sebuah ekosistem yang telah ditentukan oleh 
guru. 

•	 Dalam kelompoknya, siswa diminta untuk 
menunjuk satu orang ketua kelompok yang 
bertugas untuk membagi dan mangatur tugas 
yang harus dilakukan oleh setiap anggota 
kelompok.

•	 Setiap kelompok akan menggunakan format 
yang tersedia di buku siswa.

•	 Setiap kelompok akan mempresentasikan 
hasil pekerjaannya di depan kelas.

•	 Kegiatan ini untuk memenuhi KD IPA 3.5 dan 
4.5.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa mengamati gambar hubngan 
antarmakhluk hidup.

•	 Pemahaman siswa tentang kosakata baru dan informasi-informasi 
penting dalam teks bacaan.

•	 Keterampilan siswa dalam menyajikan dan mengolah informasi yang 
mereka temukan dalam kegiatan membuat peta pikiran berkelompok.

•	 Guru memberikan kesempatan diskusi guna melakukan klarifikasi dan 
konfirmasi terhadap hasil paparan kelompok lain di dalam kelas.  

•	 Siswa secara individu diminta untuk mencermati kembali hasil paparan 
dan pekerjaan kelompoknya.  
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Ayo Menulis

•	  Secara individu, siswa diminta untuk menulis sebuah tulisan yang 
menjelaskan secara lebih detail mengenai hubungan yang terjadi di dalam 
rantai makanan dalam sebuah ekosistem.

•	 Kegiatan ini untuk menguatkan KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti pada saat siswa mencermati teks bacaan dan 
mengolahnya menjadi diagram dan poster.

•	 Keterampilan siswa dalam menyajikan dan mengolah informasi yang 
mereka miliki tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan 
dalam sebuah ekosistem. 

•	 Catatan: Hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data bagi guru untuk 
melihat keberhasilan pembelajaran dan tidak harus masuk dalam buku 
nilai siswa.  

Ayo Berlatih

•	 Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring 
makanan?

•	 Apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam 
sebuah ekosistem?

•	 Apa perbedaan antara rantai makanan dan 
jaring-jaring makanan?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Bersama dengan orang tua, siswa menentukan seekor hewan yang paling 
disukai.  Siswa dan orang tua dapat mencari gambar-gambar dan informasi 
tentang hewan tersebut, lalu dibuatkan jaring-jaring makanannya. Siswa dan 
orang tua dapat mengerjakan tugas di atas kertas dan dihias agar menarik.



98 Buku Guru SD/MI Kelas V

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Peta Pikiran)

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

 

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang hubungan 
antarmakhluk 
hidup (BI 3.7).

Terdapat paling 
sedikit 6 informasi 
penting dalam 
peta pikiran.
Pengaturan letak 
informasi dalam 
peta pikiran sangat 
mudah dimengerti.

Terdapat paling 
sedikit 4 informasi 
penting dalam 
peta pikiran.
Pengaturan letak 
informasi dalam 
peta pikiran 
cukup mudah 
dimengerti.

Terdapat paling 
sedikit 2 informasi 
penting dalam 
peta pikiran.
Pengaturan 
letak informasi 
dalam peta 
pikiran mudah 
dimengerti. 

Peta pikiran 
sangat minim 
informasi penting. 
Pengaturan letak 
informasi dalam 
peta pikiran sulit 
dimengerti.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
informasi (BI 4.7).

Peta pikiran 
dibuat sangat rapi, 
teratur, dan mudah 
dibaca. 

Peta pikiran dibuat 
cukup rapi, teratur, 
dan mudah 
dibaca.

Peta pikiran dibuat 
agak rapi, teratur, 
dan agak sulit 
dibaca. 

Peta pikiran dibuat 
terburu-buru, 
tidak lengkap, dan 
sulit dibaca.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian 
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap. 

Catatan: 

•	 Rubrik digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan umpan 
balik terhadap tugas peta pikiran, hasil dari kegiatan ini tidak harus 
dimasukkan ke dalam buku nilai (sangat bergantung pada kesiapan 
siswa). 

•	 Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai kegiatan untuk 
memahamkan kepada siswa tentang hubungan antar makhluk hidup. 

•	 Guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran tentang kata kunci dari 
hasil keseluruhan kelas secara umum. 
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2. Bentuk Penilaian: Nontes 

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPA  3.5 dan 4.5

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang jaring-
jaring makanan 
dalam ekosistem.

Informasi sangat 
lengkap dan 
akurat. 
Diagram jaring-
jaring makanan 
dibuat sesuai 
dengan jenis 
ekosistem yang 
dipilih.

Informasi yang 
ada cukup lengkap 
dan akurat. 
Diagram jaring-
jaring makanan 
dibuat sesuai 
dengan jenis 
ekosistem yang 
dipilih.

Informasi yang 
ada kurang 
lengkap dan 
akurat. 
Diagram jaring-
jaring makanan 
dibuat tidak sesuai 
dengan jenis 
ekosistem yang 
dipilih.

Informasi yang 
ditempel pada 
poster tidak 
lengkap dan 
kurang akurat. 
Diagram jaring-
jaring makanan 
tidak sesuai 
dengan ekosistem 
yang dipilih.

Keterampilan  
dalam mengolah 
informasi. 

Tulisan sangat 
mudah dibaca 
dari jarak yang 
cukup jauh, serta 
penataan poster 
sangat bagus 
sehingga mudah 
dimengerti. 

Tulisan sangat 
mudah dibaca 
dari jarak yang 
cukup jauh, serta 
penataan poster 
cukup bagus 
sehingga mudah 
dimengerti. 

Tulisan mudah 
dibaca namun 
agak sulit 
dimengerti.

Tulisan agak 
sulit dibaca dan 
dimengerti

Sikap Kecermatan dan Kemandirian
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

Catatan: 

Rubrik digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan umpan balik 
terhadap tugas membuat diagram jaring-jaring makanan, hasil dari kegiatan 
ini tidak harus dimasukkan ke dalam buku nilai (sangat tergantung pada 
kesiapan siswa). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai kegiatan 
untuk memahamkan kepada siswa tentang jaring-jaring makanan dalam 
sebuah ekosistem. Guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran tentang 
jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem dari hasil keseluruhan kelas 
secara umum.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 2

Bahasa Indonesia
 3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.3  Memahami karya seni rupa 

daerah. 

4.3  Meragakan penggunaan 
properti tari daerah.

IPA
3.5.   Menganalisis hubungan 

antarkomponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, SBdP, dan IPA.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu membuat 

beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda 
secara baik dan benar. 

2. Dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu 
menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan 
jaring-jaring makanan ke dalam bentuk sebuah diagram secara runtun.

3. Dengan memahami penyebab dan akibat perubahan terhadap 
keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-
jaring makanan, siswa mampu menuliskan pengalaman dalam sebuah 
tulisan secara baik dan benar. 

4. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat daftar atas 
properti tari serta fungsinya secara tepat.

5. Dengan mengamati gerakan Tari Merak bersama guru dan melatih 
gerakannya, siswa mampu menguasai beberapa gerakan tari pada Tari 
Merak dengan tepat.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, gambar-gambar iklan, gambar atau model rantai dan jaring-jaring 
makanan dalam sebuah ekosistem, dan teks bacaan tentang Hubungan 
Antarmakhluk Hidup.  

Kegiatan Pembuka
•	 Guru membuka pelajaran dengan meminta 

siswa untuk mengamati gambar orang yang 
sedang menebang pohon di hutan dan 
membuang sampah di sungai.

•	 Guru menstimulasi siswa dengan beberapa 
pertanyaan berikut. 

- Apa yang membuat orang-orang 
menebang pohon di hutan?

- Apa yang membuat orang-orang 
membuang sampah di sungai-sungai?

- Apakah akibat perbuatan tersebut 
terhadap lingkungan dan ekosistem hutan 
dan sungai?
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- Bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat di 
sekitarnya?

•	 Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan siswa memiliki rasa ingin 
tahu terhadap proses pembelajarannya, dan menumbuhkan keterampilan 
untuk memahami, mendiskusikannya, serta kemudian menyimpulkan 
kejadian-kejadian yang telah mereka amati.

Ayo Membacaa

•	 Siswa dipilih secara acak untuk membacakan 
teks bacaan (satu siswa membaca satu 
paragraf).

•	 Sebelum melanjutkan ke paragraf berikutnya, 
stimulus siswa dengan pertanyaan-
pertanyaan berikut:

- Apa yang dapat kamu jelaskan dari 
gambar berikut?

- Apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai 
makanan tersebut?

- Coba jelaskan fungsi dari tiap-tiap 
makhluk hidup dalam rantai makanan 
tersebut.

- Melihat dari jenis tanaman dan hewan yang hidup di dalamnya, di 
ekosistem manakah mereka tinggal?

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti dalam membacakan teks bacaan serta 
mengamati gambar rantai makanan.

•	 Sikap percaya diri dan saling menghormati dalam mendengarkan 
temannya pada saat mereka membacakan teks bacaan.

Ayo Berlatih

•	  Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok.

•	 Setiap kelompok diminta untuk:

- Mencari pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf.

- Membuat pertanyaan berdasarkan pokok pikiran. 

- Melengkapi tabel yang ada.
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•	 Setelah setiap kelompok selesai melengkapi tabel mereka, siswa diminta 
tetap bersama kelompoknya untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

Ayo Mengamati

•	 Setiap kelompok diminta untuk: 

- Mengamati perubahan-perubahan yang 
ada di kelas mereka dan diskusikan 
bersama anggota kelompok lain.

- Membandingkan perubahan di kelas 
dengan perubahan yang terjadi di sebuah 
ekosistem.

- Mencatat semua perubahan yang terjadi.

- Membuat skenario perubahan yang terjadi 
dalam sebuah ekosistem.

- Mencatat perubahan yang akan mungkin 
terjadi pada jaring-jaring makanan di 
ekosistem tersebut.

- Merancang sebuah diagram perubahan.

Hasil yang diharapkan:

•	 Kecermatan dan ketelitian siswa dalam menggali informasi dari teks 
bacaan dan penjelasan guru, serta kemandirian siswa dalam membuat 
gambar diagram, dan rasa ingin tahu siswa tentang perubahan dalam 
sebuah ekosistem. 

•	 Kemampuan siswa dalam menyimpulkan dampak yang akan terjadi 
pascaperubahan tersebut.

•	 Kegiatan ini bisa dinilai dengan menggunakan Rubrik Diagram 
Perubahan dalam Ekosistem.

Ayo Menulis

•	 Guru memimpin diskusi untuk memberikan kesempatan siswa bertanya 
tentang hasil presentasi kelompok.  

•	 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan hal-hal 
baru yang dipelajarinya dari hasil presentasi kelompok. 

•	 Guru mengarahkan siswa untuk memikirkan tentang pengalaman 
dan pengamatan mereka terhadap sekeliling mereka. Siswa diminta 
menuliskannya dalam tuisan yang terdiri atas tiga paragraf:
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- Paragraf pertama tentang perubahan yang mungkin terjadi pada 
peristiwa yang diceritakan.

- Paragraf kedua menjelaskan tentang akibat kegiatan dari hasil 
pengamatan atau pengalaman siswa terhadap komponen dalam 
ekosistem tersebut.

- Paragraf ketiga menjelaskan tentang dampak kegiatan terhadap 
keadaan jaring-jaring makanan di dalam ekosistem tersebut.

•	 Siswa diminta untuk menulis menggunakan kosakata baru dan ejaan 
Bahasa Indonesia yang benar.

•	 Secara acak, siswa dipilih untuk membaca teks bacaan (satu siswa 
membaca satu paragraf).

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap mandiri dan kerja sama siswa dalam membuat diagram 
perubahan.

•	 Pengetahuan tentang hubungan spesial antarmakhluk hidup.

•	 Kegiatan ini dapat dinilai dengan menggunakan Rubrik Diagram 
Perubahan dalam Ekosistem.

Ayo Membacaa

•	 Siswa melanjutkan membaca teks bacaan secara bergantian. 

•	 Setelah selesai membaca, guru memimpin sesi diskusi mengenai teks 
bacaan dengan beberapa pertanyaan guna menstimulasi minat siswa 
dalam berdiskusi:

- Coba kamu deskripsikan baju para penari 
tarian merak. 

- Mengapa baju para penari berwarna 
warni?

- Seberapa pentingkah properti bagi seorang 
penari?

- Properti apa saja yang digunakan oleh 
para penari Tari Merak tersebut? 
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Ayo Mengamati

•	 Siswa diminta untuk membuat sebuah 
kelompok yang beranggota 3-5 orang.

•	 Tiap-tiap kelompok diminta untuk 
mempelajari dan mencoba gerakan Tari 
Merak.

•	 Siswa dalam kelompok melatih beberapa 
gerakan pada Tari Merak dengan iringan 
musik.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap percaya diri siswa ketika berlatih menari tarian Merak.

•	 Pengetahuan siswa dalam mengidentifikasi berbagai jenis karya seni 
tari daerah.

•	 Keterampilan siswa memperagakan gerak tari daerah dengan 
menggunakan properti.  

Ayo Berlatih

•	 Sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya 
perubahan dalam ekosistem!  Perubahan 
manakah yang paling sering terjadi di 
sekitarmu?

•	 Sebutkanlah kegiatan di sekitarmu yang 
dapat menyebabkan perubahan ekosistem!

•	 Sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya 
perubahan dalam ekosistem.  Perubahan 
manakah yang paling sering terjadi di 
sekitarmu?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Bersama dengan orang tua, siswa mengamati gerak gerik hewan yang ada 
di sekitarnya. Siswa meniru beberapa gerakan yang ditunjukkan hewan ke 
dalam gerakan tari sederhana.
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Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD IPA 3.5 dan 4.5

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang 
perubahan jaring-
jaring makanan.

Jaring-jaring 
makanan sesuai 
dengan ekosistem 
yang dipilih.

Jaring-jaring 
makanan sesuai 
dengan ekosistem 
yang dipilih 
namun ada yang 
kurang tepat.

Jaring-jaring 
makanan dalam 
ekosistem yang 
dipilih kurang 
lengkap dan 
kurang tepat.

Jaring-jaring 
makanan yang 
disebutkan tidak 
tepat.

Kelengkapan 
dan keakuratan 
Informasi.

Unsur-unsur 
perubahan jaring-
jaring makanan 
disebutkan lengkap 
dan tepat.

Unsur-unsur 
perubahan jaring-
jaring makanan 
disebutkan 
lengkap namun 
ada yang kurang 
tepat.

Unsur-unsur 
perubahan jaring-
jaring makanan 
disebutkan kurang 
lengkap dan 
kurang tepat.

Unsur-unsur yang 
disebutkan tidak 
lengkap dan tidak 
tepat

SIkap Cermat dan Mandiri
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap cermat dan kemandirian siswa yang 
sangat baik dan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan sebagai data dalam 
rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD SBDP

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang properti 
tari yang 
digunakan dalam 
Tari Merak.

Mengidentifikasi 
semua properti tari 
dengan tepat.

Mengidentifikasi 
sebagian besar 
properti tari 
dengan benar.

Hanya sebangian 
kecil dari properti 
tari yang dapat 
diidentifikasi.

Tidak dapat 
mengidentifikasi 
properti tari 
dengan benar.

Memperagakan 
gerak Tari Merak.

Dapat 
memeragakan 
paling sedikit 
empat gerakan 
yang mirip dengan 
burung merak.

Dapat 
memeragakan 
paling sedikit tiga  
gerakan yang 
mirip dengan 
burung merak.

Dapat 
memeragakan 
paling sedikit dua 
gerakan yang 
mirip dengan 
burung merak.

Dapat 
memeragakan 
paling sedikit satu 
gerakan yang 
mirip dengan 
burung merak.

Sikap Cermat dan Mandiri
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap cermat dan kemandirian siswa yang 
sangat baik dan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan sebagai data dalam 
rekapitulasi penilaian sikap.
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3. Bentuk Penilaian: Nontes

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang hubungan 
antarmakhluk 
hidup (BI 3.7).

Setiap paragraf 
menjelaskan 
konsep-kosnep 
tentang hubungan 
dan perubahan 
makhluk hidup 
dalam ekosistem 
dengan baik dan 
jelas.

Dua dari 
tiga paragraf 
menjelaskan 
konsep-kosnep 
tentang hubungan 
dan perubahan 
makhluk hidup 
dalam ekosistem 
dengan baik dan 
jelas.

Satu dari 
tiga paragraf 
menjelaskan 
konsep-kosnep 
tentang hubungan 
dan perubahan 
makhluk hidup 
dalam ekosistem 
dengan baik dan 
jelas.

Penjelasan di 
setiap paragraf 
kurang akurat dan 
membingungkan. 

Keterampilan  
dalam menyajikan 
informasi (BI 4.7).

Tulisan disajikan 
dengan tulisan 
yang rapi dan alur 
yang jelas di setiap 
paragrafnya.

Tulisan disajikan 
dengan tulisan 
yang cukup rapi 
dan alur yang 
jelas di setiap 
paragrafnya.

Tulisan disajikan 
dengan tulisan 
yang bisa 
terbaca dan alur 
yang  cukup 
jelas di setiap 
paragrafnya.

Tulisan kurang 
terbaca 
dan alurnya 
membingungkan.  

SIkap Cermat dan Mandiri
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap cermat dan kemandirian siswa yang 
sangat baik dan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan sebagai data dalam 
rekapitulasi penilaian sikap.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 3

Bahasa Indonesia
 3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

PPKn
1.4   Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4   Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4   Memahami manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

4.4   Menceritakan manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

IPS
3.1  Mengidentifikasi  

karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi.

4.1   Menyajikan hasil  
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap  
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mencermati gambar kegiatan gotong royong dengan saksama, 

siswa mampu menjelaskan hal-hal yang memengaruhi peristiwa serupa 
secara tepat.

2. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu 
menentukan pikiran utama dari setiap paragraf berikut kosakata barunya 
secara baik dan benar.

3. Dengan memahami manfaat kegiatan gotong royong yang merupakan 
salah satu bentuk pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial 
dan budaya masyarakat, siswa mampu mengolah informasi yang mereka 
dapatkan mengenai kegiatan sosial masyarakat budaya daerah di sekitar 
tempat tinggal mereka secara benar.

4. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menyimpulkan hasil 
diskusi ke dalam bentuk peta pikiran secara tepat.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku teks, buku bacaan tentang Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alam 
dan Sosial, dan gambar-gambar interaksi manusia.

Kegiatan Pembuka
•	 Guru membuka pelajaran dengan meminta siswa untuk mengamati 

gambar kegiatan gotong royong.

•	 Guru menstimulasi siswa dengan beberapa 
pertanyaan berikut. 

- Apa yang dapat kamu jelaskan mengenai 
gambar ini?

- Pernahkah kamu melihat peristiwa serupa 
terjadi di sekitarmu?  

- Faktor apa sajakah yang memengaruhi 
peristiwa tersebut terjadi?  

- Mengapa masyarakat mau melakukan 
kegiatan itu?

•	 Nilai-nilai budaya apa saja yang dapat kamu 
lihat dalam kegiatan ini?
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•	 Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya telah mendarah daging?

- Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan siswa memiliki rasa 
ingin tahu terhadap proses pembelajarannya, dan menumbuhkan 
keterampilan untuk memahami, mendiskusikan, dan kemudian 
menyimpulkan peristiwa yang telah mereka amati.

Ayo Membacaa

•	 Siswa secara acak dipilih untuk membaca teks bacaan, satu anak 
membaca satu paragraf.

•	 Guru menstimulasi siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan per 
paragraf yang dibaca siswa, seperti misalnya:

•	 Pertanyaan untuk paragraf 1:

- Berdasarkan arah mata angin, sebutkan batasan-batasan luar dari 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Kira-kira apa pengaruh dari perbatasan geografis ini terhadap negara 
kita?

•	 Pertanyaan untuk paragraf 2:

- Sebutkan beberapa pengaruh positif dan negatif yang dapat diterima 
Indonesia akibat dari hubungan kita dengan negara-negara tetangga.

•	 Pertanyaan untuk paragraf 3:

- Mengapa banyak turis asing yang senang 
berkunjung ke Indonesia? Jelaskan.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap kecermatan dan ketelitian siswa 
dalam menggali informasi dari bacaan dan 
mengamati lingkungan sekitar. 

•	 Pengetahuan siswa untuk mendeskripsikan 
potensi keadaan geografis Indonesia 
dan mengaitkan pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan 
transportasi masyarakatnya (KD IPS 3.1) dan 
menjabarkan makna kesatuan wilayah sosial 
budaya (KD PPKN 3.4).
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•	 Siswa diminta untuk menentukan pokok 
pikiran dan mencari informasi-informasi 
penting dalam setiap paragraf.

•	 Siswa diminta untuk menuliskan pokok 
pikiran dalam tabel yang telah disediakan.

•	  Siswa diminta untuk menuliskan kesimpulan 
dari teks bacaan yang mereka baca bersama.

•	 Tulisan sebanyak satu paragraf dan 
menggunakan kosakata baru.

•	

Hasil yang diharapkan:

•	  Sikap mandiri dan tanggung jawab dalam 
menyelesaikan penugasan.

•	  Pengetahuan siswa untuk mendeskripsikan 
potensi  keadaan geografis Indonesia 
dan mengaitkan pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan 
transportasi masyarakatnya (KD IPS 3.1) dan 
menjabarkan makna kesatuan wilayah sosial 
budaya (KD PPKn 3.4).

Siswa mampu menjawab semua pertanyaan 
mengenai isi dari teks bacaan yang sudah 
mereka baca.

•	 Siswa diminta bekerja dalam sebuah 
kelompok yang terdiri atas empat orang 
anggota.

Ayo Berlatih

•	 Setiap kelompok diminta untuk membuat 
sebuah kliping mengenai kegiatan gotong 
royong yang kerap terjadi di negara kita.

•	 Siswa diminta untuk mengumpulkan 
informasi dari beberapa sumber. Hasil 
guntingan atau potongan informasi disusun 
secara teratur dan rapi.

•	 Ketua kelompok harus memastikan bahwa 
setiap anggota memiliki tugasnya masing-
masing.
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•	 Guru berkeliling untuk memastikan setiap siswa bekerja sama dan dapat 
menyelesaikan tugas tepat waktu.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti dalam mengamati dan mengidentifikasi 
kegiatan gotong royong yang merupakan ciri khas kebudayaan rakyat 
Indonesia.

•	 Pengetahuan tentang hubungan antarkomponen ekosistem pada teks 
nonfiksi yang disajikan (Bahasa Indonesia KD 3.7).

•	 Catatan: pembuatan kliping dapat diambil sebagai nilai berdasarkan 
indikator IPS KD 3.1 dan 4.1.

•	 Secara acak, tiga siswa ditunjuk untuk 
membaca dialog percakapan (narator, Siti, 
dan Dayu)

•	 Setelah membaca teks dialog percakapan, 
siswa diminta untuk berbagi cerita mengenai 
rutinitas yang mereka lakukan setiap hari.

•	  Stimulasi siswa dengan pertanyaan berikut.

- Apa yang dimaksud dengan “Masyarakat Indonesia memang 
masyarakat yang terbuka dan senang membantu”?

- Berikan contoh aplikasi pernyataan tersebut.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan percaya diri pada saat menceritakan rutinitas sehari-
hari.

•	 Pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memahami dan 
menyimpulkan sebuah teks bacaan.
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Ayo Membacaa

•	 Siswa kembali ditunjuk secara acak untuk 
membaca teks bacaan (satu siswa membaca 
satu paragraf).

•	 Guru diminta untuk menstimulasi siswa 
mendiskusikan isi dari tiap-tiap paragraf.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti siswa dalam memahami isi dari teks bacaan.

•	 Pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mengartikan teks bacaan.

•	 Berdasarkan teks bacaan yang diberikan, 
siswa diminta untuk menjawab semua 
pertanyaan yang berkenaan dengan teks 
bacaan tersebut.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti siswa dalam 
memahami isi dari teks bacaan.

•	 Pengetahuan dan keterampilan siswa dalam 
mengartikan teks bacaan.

•	 Siswa diminta untuk menyimpulkan hasil 
diskusinya dalam bentuk peta pikiran.

•	 Guru berkeliling untuk memastikan setiap 
siswa mengerjakan tugas dengan baik dan 
tepat waktu.

•	 Siswa kembali diminta untuk berdiskusi 
mengenai kehidupan sosial budaya di daerah 
mereka masing-masing.

•	 Siswa ditunjuk secara acak untuk 
menceritakan mengenai tata cara berinteraksi 
antarwarga di tempat mereka masing-
masing.
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•	 Siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan dari teman-temannya 
karena siswa kemudian diminta untuk menuliskan kesimpulan dari hasil 
diskusi mereka.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti siswa dalam mengamati pola kehidupan budaya 
di daerah mereka masing-masing.

•	 Pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal yang 
berkaitan dengan posisi suatu negara.

Ayo Berlatih

•	 Apa saja manfaat yang diperoleh oleh bangsa 
Indonesia dengan letak geografisnya yang 
strategis sehubungan dengan kehidupan 
sosial masyarakat?

•	 Apa saja manfaat yang diperoleh oleh bangsa 
Indonesia dengan letak geografisnya yang 
strategis sehubungan dengan kehidupan 
budaya masyarakatnya?

•	 Jelaskanlah manfaat persatuan dan kesatuan 
masyarakat di tempat tinggalmu!

Kerja Sama dengan Orang Tua

Menceritakan sebuah kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa 
yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda latar 
belakang.  Menceritakan keterlibatan keluarga siswa di dalam kegiatan 
tesebut.  Menceritakan juga perasaan siswa pada saat bekerja sama dengan 
anggota masyarakat yang lain.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Melengkapi tabel pikiran utama )

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD BAHASA INDONESIA 3.7 dan 4.7
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Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang Pikiran 
Utama (BI 3.7).

Tabel dilengkapi 
dengan tiga pikiran 
utama yang tepat.

Tabel dilengkapi 
dengan dua 
pikiran utama 
yang tepat.

Tabel dilengkapi 
dengan hanya 
satu pikiran utama 
yang tepat.

Semua pikiran 
utama yang dipilih 
salah.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
informasi (BI 4.7).

Tabel dilengkapi 
dengan sangat 
rapi, teratur, dan 
mudah dibaca. 

Tabel dilengkapi 
dengan cukup 
rapi, teratur, dan 
mudah dibaca. 

Tabel dilengkapi 
dengan agak rapi, 
teratur, tapi agak 
sulit dibaca. 

Tabel dilengkapi 
dengan terburu-
buru, tidak 
lengkap, dan sulit 
dibaca.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Membuat Kliping)

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD IPS 3.1 dan 4.1

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan penilaian terhadap 
kliping yang dibuat oleh siswa:

- Kelengkapan kumpulan hasil pemotongan atau hasil guntingan-
guntingan bagian dari sumber lain. 

- Kerunutan informasi dari satu potongan informasi ke potongan 
informasi lainnya.

- Kreativitas siswa dalam menyusun potongan informasi. 

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang salah satu 
bentuk pengaruh 
letak geografis 
Indonesia.

Informasi yang 
dikumpulkan 
sangat akurat 
dan paling sedikit 
berasal dari 5 
sumber yang 
berbeda. 

Informasi yang 
dikumpulkan 
cukup akurat 
dan berasal dari 
4 sumber yang 
berbeda. 

Informasi yang 
dikumpulkan 
kurang akurat 
dan berasal dari 
3 sumber yang 
berbeda. 

Informasi yang 
dikumpulkan tidak 
akurat dan hanya 
berasal dari 1 
sumber saja. 

Keterampilan  
dalam menyajikan 
Informasi (IPS 4.7.)

Pengaturan 
informasi dalam 
kliping sangat 
teratur, rapi, , dan 
mudah dibaca. 

Tabel dilengkapi 
dengan cukup 
rapi, teratur, dan 
mudah dibaca.

Tabel dilengkapi 
dengan agak rapi, 
teratur, dan agak 
sulit dibaca.

Tabel dilengkapi 
dengan terburu-
buru, tidak 
lengkap, dan sulit 
dibaca.

Sikap Cermat dan Mandiri
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap cermat dan kemandirian siswa yang 
sangat baik dan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan sebagai data dalam 
rekapitulasi penilaian sikap.
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3. Bentuk Penilaian: Nontes (Membuat peta pikiran)

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD PPKn 3.4 dan 4.4 

Hasil pengamatan siswa dapat digunakan sebagai data untuk mengambil 
nilai PPKn KD 3.4 dan 4.4. 

Penilaian dilakukan berdasarkan pada:

- Pengetahuan siswa tentang contoh-contoh semangat 
kegotongroyongan.

- Keterampilan mengolah peta pikiran menjadi informasi yang mudah 
dimengerti.

- Sikap kerja sama dalam mengolah peta pikiran.

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
siswa tentang 
kegiatan sosial 
dan budaya 
daerah (PPKn KD 
3.4).

Terdapat minimal 
5 buah contoh 
kegiatan sosial 
masyarakat dan 
budaya daerah. 
Informasi yang 
didapat sangat 
lengkap berikut 
penjabarannya.

Terdapat 4 buah 
contoh kegiatan 
sosial masyarakat 
dan budaya 
daerah.
Informasi yang 
didapat cukup 
lengkap berikut 
penjabarannya.

Terdapat 3 buah 
contoh kegiatan 
sosial masyarakat 
dan budaya 
daerah.
Informasi 
yang didapat 
kurang lengkap 
dengan sedikit 
penjabarannya.

Terdapat hanya 
1 buah contoh 
kegiatan sosial 
masyarakat dan 
budaya daerah.
Informasi 
yang didapat 
tidak lengkap 
dan kurang 
penjabarannya.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
informasi (BI 4.7).

Peta pikiran 
dibuat sangat rapi, 
teratur, dan mudah 
dibaca. 

Peta pikiran dibuat 
cukup rapi, teratur, 
dan mudah 
dibaca. 

Peta pikiran dibuat 
agak rapi, teratur, 
tapi agak sulit 
dibaca.

Peta pikiran dibuat 
terburu-buru, 
tidak lengkap, dan 
sulit dibaca. 

Sikap saling 
menghargai.

Siswa sangat 
berperan aktif 
dan menghargai 
sesama teman 
anggotanya.

Siswa cukup 
berperan aktif 
dan menghargai 
sesama teman 
anggotanya.

Siswa kurang 
berpartisipasi 
dan kurang 
menghargai 
sesama teman 
anggotanya.

Siswa nampak 
pasif dan tidak 
dapat bekerja 
sama dengan  
anggotanya.

Sikap Kecermatan, Kemandirian, dan Saling Menghargai
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap. 
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 4

IPS
3.1  Mengidentifikasi  

karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi serta 
transportasi.

4.1   Menyajikan hasil  
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap  
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi serta 
transportasi.

PPKn
1.4   Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4   Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4   Memahami manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

4.4   Menceritakan manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Bahasa Indonesia
 3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati poster dengan cermat, siswa mampu memberikan 

tanggapan, mengutarakan pesan, dan memberikan pendapat mengenai 
poster secara tepat.

2. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu mendiskusikan 
pertanyaan-pertanyaan mengenai isi teks dan menyimpulkan hasilnya 
dalam bentuk peta pikiran secara baik dan benar. 

3. Dengan memahami tentang perkembangan kehidupan masyarakat 
di Indonesia, siswa mampu mencari informasi yang lebih banyak lagi 
mengenai pengaruhnya di sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi 
secara tepat.

4. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menuliskan tiga hal 
penting yang ditemukan dalam teks bacaan secara tepat.

5. Dengan memahami kegiatan ekonomi masyarakat dalam lingkup 
kepulauan Nusantara, siswa mampu mengumpulkan informasi mengenai 
kegiatan ekonomi masyarakat secara akurat.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Teks bacaan serta gambar-gambar kehidupan masyarakat di Indonesia, dari 
media cetak, majalah, surat kabar, dan buku cetak. 

Kegiatan Pembuka
•	 Guru membuka pelajaran dengan meminta 

siswa untuk mengamati gambar poster 
“Indonesia Hebat.”

•	 Guru menstimulasi siswa dengan beberapa 
pertanyaan berikut. 

- Bagaimana tanggapanmu terhadap poster 
tersebut?

- Pesan apa yang kamu pahami dari poster 
tersebut?

- Menurutmu, apakah pengaruh pesan 
dalam poster tersebut dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia?

- Setujukan kamu dengan isi pesan poster tersebut?
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•	 Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan siswa memiliki rasa ingin 
tahu terhadap proses pembelajarannya, dan menumbuhkan keterampilan 
untuk memahami, mendiskusikan, dan kemudian menyimpulkan 
peristiwa-peristiwa yang telah mereka amati.

Ayo Membacaa

•	  Siswa dipilih secara acak untuk membaca teks 
bacaan (satu siswa membaca satu paragraf)

•	  Setiap selesai membaca satu paragraf, guru 
menstimulasi siswa untuk berdiskusi dengan 
beberapa pertanyaan:

-  Paragraf 1: Apa yang dimaksud dengan 
“Indonesia tidak pernah sepi?”

- Paragraf 2: Mengapa Indonesia disebut 
negara maritim?

-  Paragraf 3: Mengapa sistem transportasi 
menjadi sangat penting?

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap cermat dan teliti dalam menggali informasi dari bacaan. 

•	 Pengetahuan tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan 
sosial.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada 
siswa tentang KD IPS 3.1. 

•	 Melanjutkan melontarkan pertanyaan yang dapat menstimulasi 
pemahaman siswa akan isi teks bacaan:

- Paragraf 3: Berikan beberapa contoh 
yang dapat membuktikan bahwa jaringan 
komunikasi dapat membantu terbentuknya 
kesatuan bangsa. 

- Paragraf 4: Apa yang dimaksud dengan 
kalimat “Sistem komunikasi dan sistem 
transportasi merupakan salah satu 
mata rantai yang tak terpisahkan dalam 
kegiatan ekonomi”? 

•	 Siswa diminta untuk melengkapi tabel pikiran 
utama dan informasi penting.
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•	 Guru berkeliling untuk memastikan siswa bekerja secara maksimal.

Hasil yang diharapkan:

•	  Pengetahuan siswa tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim 
dan agraris (IPS KD 3.1).

•	 Kegiatan ini bisa digunakan sebagai kegiatan penilaian untuk 
mengukur pemahaman siswa tentang IPS KD 3.1.

•	 Siswa menyimpulkan isi dari teks bacaan 
berikut hasil diskusi kelas ke dalam lembar 
kerja.

Ayo Berkreasi

•	 Siswa diminta untuk membuat sebuah kelompok yang terdiri atas tiga 
orang anggota.

•	 Siswa diminta untuk membaca dengan saksama petunjuk kegiatan 
sebelum membagi tugas dalam kelompok untuk mencari informasi 
tentang perkembangan ekonomi masyarakat 
dari masa ke masa.

•	 Pastikan setiap Ketua Kelompok 
mendelegasikan tugas kepada setiap anggota 
kelompok.   Siswa mencatat informasi yang 
didapatkan ke dalam tabel yang teredia di 
Buku Siswa.  

•	 Siswa di dalam kelompok mendiskusikan 
informasi yang sudah dituliskan di dalam 
tabel.

•	 Guru kembali berkeliling untuk memastikan 
setiap siswa bekerja secara maksimal.
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap rasa ingin tahu siswa tentang perkembangan kehidupan 
masyarakat di sekitar mereka.

•	 Pengetahuan siswa tentang perkembangan kehidupan masyarakat 
dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi, dan transportasi yang 
terdapat di Indonesia sebagai akibat dari kondisi geografis bangsa 
Indonesia.

•	 Keterampilan siswa dalam mencari informasi-informasi penting yang 
mendukung pengetahuan mereka.

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada 
siswa tentang KD IPS 3.1 dan 4.1.

•	 Siswa mencermati dan memahami isi dialog percakapan antara Lani dan 
Udin.

Ayo Membacaa

•	 Siswa ditunjuk secara acak untuk membaca 
teks bacaan.  

•	 Siswa distimulasi dengan beberapa 
pertanyaan berikut.

- Mengapa Indonesia harus menegaskan 
wilayah Negara Indonesia dalam sebuah 
deklarasi?

- Apa yang dimaksud dengan Wawasan 
Nusantara?

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap rasa ingin tahu dan kecermatan siswa.

•	  Pengetahuan siswa tentang wilayah Indonesia.

•	 Siswa menuliskan kesimpulan dari teks bacaan.

•	 Kesimpulan dituliskan dalam buku catatan mereka masing-masing.

•	 Siswa diminta untuk membandingkan kesimpulan yang mereka tuliskan 
dengan kesimpulan yang dibuat teman mereka.
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Ayo Berkreasi

•	 Secara berkelompok, siswa diminta untuk 
mengamati kegiatan ekonomi di wilayah 
Nusantara dengan memanfaatkan berbagai 
sumber informasi, seperti majalah, koran, dan 
internet. Siswa menentukan paling sedikit 
tiga gambar yang menunjukkan kegiatan 
ekonomi yang berbeda di wilayah Indonesia.  

•	 Siswa menempelkan gambar-gambar 
tersebut di kertas berukuran A3, lalu diberi 
keterangan gambar yang berhubungan 
dengan kegiatan ekonomi.

•	 Dengan menggunakan gambar-gambar tersebut, siswa melakukan diskusi 
dengan menjawab pertanyaan yang tersedia di Buku Siswa.

•	 Setiap kelompok akan menjelaskan kegiatan ekonomi masyarakat 
Indonesia melalui gambar dan menjelaskan manfaat persatuan dan 
kesatuan masyarakat di dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia.  

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap rasa ingin tahu dan kecermatan siswa dalam mencari informasi 
penting.

•	 Pengetahuan siswa tentang kegiatan ekonomi masyarakat dalam 
lingkup kepulauan Nusantara.

•	 Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi yang mereka peroleh 
ke dalam bentuk poster yang mudah dimengerti oleh orang lain.

Ayo Berlatih

•	 Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan 
Wawasan Nusantara.

•	  Manfaat ekonomi seperti apakah yang 
diperoleh bangsa Indonesia karena letak 
geografisnya?

•	 Bagaimana caramu meningkatkan persatuan 
dan kesatuan antara teman satu sekolah 
yang memiliki perbedaan latar belakang 
ekonomi?
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•	 Bagaimana kamu menjelaskan tentang 
perkembangan teknologi transportasi saat ini 
dibandingkan dengan zaman dahulu?

Ayo Renungkan

Kegiatan apa sajakah yang telah dan akan siswa 
lakukan untuk memelihara ekosistem yang ada 
di sekitar siswa?

Sikap dan keterampilan apa sajakah yang kita 
perlukan untuk memelihara keseimbangan eko-
sistem di sekitar kita?

Kerja Sama dengan Orang Tua

Bersama dengan orang tua siswa mencari sebuah poster dari koran atau 
majalah yang bertema ajakan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan 
bangsa. Siswa mengamati poster tersebut dan didiskusikan dengan orang 
tua siswa pesan yang siswa tangkap dari poster tersebut.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Melengkapi tabel pokok pikiran)

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Penilaian dilakukan berdasarkan pada:

- Pengetahuan siswa untuk mendeskripsikan pengaruh Indonesia 
sebagai negara maritim dan agraris.  

- Keterampilan mengolah tabel pikiran menjadi informasi yang mudah 
dimengerti.
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Menentukan Pikiran Utama dan Informasi Penting

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang pengaruh  
Indonesia sebagai 
negara maritim 
dan agraris  (3.7).

Keempat pikiran 
utama dari setiap 
paragraf sangat 
akurat.
Informasi penting 
yang dipilih dari 
setiap paragraph 
pun sangat akurat.

Hanya tiga pikiran 
utama dari teks 
bacaan yang  
akurat.
Informasi penting 
yang dipilih dari 
setiap paragraf 
cukup akurat.

Hanya dua pikiran 
utama dari teks 
bacaan paragraf 
yang akurat.
Informasi penting 
yang dipilih kurang 
akurat.

Siswa tidak 
berhasil 
menemukan 
pikiran utama  
maupun informasi 
penting pada teks 
bacaan.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
Informasi (4.7).

Tabel pikiran 
dilengkapi dengan 
sangat rapi, 
teratur, dan mudah 
dibaca. 

Tabel pikiran 
dilengkapi dengan  
cukup rapi, teratur, 
dan mudah 
dibaca.

Tabel pikiran 
dilengkapi dengan 
agak rapi, teratur, 
tapi agak sulit 
dibaca. 

Tabel pikiran 
dibuat terburu-
buru, tidak 
lengkap, dan sulit 
dibaca. 

Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Menceritakan gambar tentang kegiatan 
ekonomi masyarakat Indonesia)

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD IPS 3.1 dan 4.1

KD PKN 3.4 dan 4.4 

Penilaian dilakukan berdasarkan pada:

- Pemilihan gambar yang sesuai dengan kegiatan ekonomi masyarakat 
Indonesia

- Penjelasan tentang gambar yang menceritakan tentang kegiatan 
ekonomi masyarakat Indonesia.

- Penjelasan tentang manfaat dan hubungan persatuan dan kesatuan di 
dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia.

Menceritakan Gambar

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang kegiatan 
ekonomi 
masyarakat 
Indonesia melaui 
gambar yang 
dipilih.

Gambar-
gambar yang 
dipilih  sangat 
menunjukkan 
kegiatan ekonomi 
masyarakat dalam 
lingkup kepulauan 
Nusantara.

Gambar-gambar 
yang dipilih 
menunjukkan 
kegiatan ekonomi 
masyarakat dalam 
lingkup kepulauan 
Nusantara.

Gambar-gambar 
yang dipilih kurang 
menunjukkan 
kegiatan ekonomi 
masyarakat dalam 
lingkup kepulauan 
Nusantara.

Gambar-gambar 
yang dipilih 
kurang tepat.
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Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang makna 
persatuan dan 
kesatuan dalam 
kegiatan ekonomi 
masyarakat.

Penjelasan yang 
diberikan akurat 
dan menunjukkan 
hubungan antara 
persatuan dan 
kesatuan terhadap 
kegiatan ekonomi 
masyarakat 
Indonesia.

Penjelasan yang 
diberikan cukup 
akurat dan 
menunjukkan 
hubungan antara 
persatuan dan 
kesatuan terhadap 
kegiatan ekonomi 
masyarakat 
Indonesia.

Penjelasan yang 
diberikan kurang 
akurat dan 
kurang mampu 
menunjukkan 
hubungan antara 
persatuan dan 
kesatuan terhadap 
kegiatan ekonomi 
masyarakat 
Indonesia.

Penjelasan 
yang diberikan 
tidak akurat 
dan tidak dapat 
menunjukkan 
hubungan antara 
persatuan dan 
kesatuan terhadap 
kegiatan ekonomi 
masyarakat 
Indonesia.

Keterampilan  
dalam mengolah 
informasi. 

Informasi disajikan 
dengan teratur 
rapi dan mudah 
dipahami, bagus 
sehingga mudah 
dimengerti. 

Poster sangat 
mudah dibaca 
dari jarak yang 
cukup jauh, serta 
penataan poster 
cukup bagus 
sehingga mudah 
dimengerti. 

Poster mudah 
dibaca namun 
agak sulit 
dimengerti.

Poster agak 
sulit dibaca dan 
dimengerti

Sikap Kecermatan dan Kemandirian
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 5

Bahasa Indonesia
 3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

IPA
3.5.   Menganalisis hubungan 

antarkomponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan 
di lingkungan sekitar. 

4.5  Membuat karya tentang 
konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu 
ekosistem.

SBdP
3.3  Memahami karya seni rupa 

daerah. 

4.3  Meragakan penggunaan 
properti tari daerah.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, SBdP, dan IPA.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menentukan pokok 

pikiran dan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teks bacaan berdasarkan 
peta pikiran yang telah dibuat secara tepat.

2. Dengan memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru, 
siswa mampu membuat sebuah buklet mengenai berbagai macam 
kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem 
secara jelas dan akurat.

3. Dengan mencermati teks bacaan tentang keunikan topeng nusantara 
dan mengerti tata cara pembuatan topeng nusantara, siswa mampu 
merancang dan memilih warna wajah topeng secara rapi.

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Teks bacaan serta gambar-gambar kehidupan masyarakat di Indonesia dari 
media cetak, majalah, surat kabar, dan buku cetak. 

Kegiatan Pembuka
•	 Siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada Buku Siswa.  

Guru meminta siswa untuk menceritakan gambar tersebut kepada teman 
sebangkunya. Lalu, Guru meminta seorang atau dua orang sukarelawan 
untuk menceritakan gambar tersebut.  

•	 Guru menggunakan pertanyaan yang terdapat 
pada Buku Siswa untuk mengarahkan diskusi 
kelas.

•	 Guru meminta siswa untuk menuliskan 
beberapa pertanyaan tentang topik bahasan 
hari ini pada kertas kecil.  Lalu, siswa 
menempelkan kertas yang berisi pertanyaan 
tersebut di papan tulis.  

•	 Guru menggunakan cerita Udin pada Buku 
Siswa untuk mengarahkan siswa kepada 
bencana alam sebagai salah satu penyebab 
terjadinya perubahan ekosistem.
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Ayo Membacaa

•	 Siswa diminta untuk membaca teks bacaan 
dalam hati. Guru memberikan batas waktu 
membaca sehingga semua siswa dapat 
menyelesaikan bacaannya dalam waktu yang 
bersamaan.

•	 Siswa distimulasi dengan beberapa 
pertanyaan yang berkaitan dengan teks 
bacaan:

- Apa yang dimaksud dengan keseimbangan 
lingkungan?

- Kegiatan manusia apa saja yang dapat 
mengganggu keseimbangan ekosistem?

- Mengapa beberapa jenis hewan harus dilindungi?

- Sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga 
keseimbangan ekosistem?

Ayo Berkreasi

•	 Siswa memberi tanda untuk beberapa kata 
sulit yang mereka temui dan menentukan 
pokok pikiran pada setiap paragraf bacaan.

•	 Siswa menuangkannya ke dalam sebuah peta 
pikiran.

•	 Siswa membuat kesimpulan dari bacaan 
untuk menghubungkan konsep-konsep di 
dalam bacaan menjadi pemahaman mereka 
sendiri.

•	 Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang berkaitan dengan bacaan di tempat yang 
telah disediakan.
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap mandiri dan rasa ingin tahu siswa. 

•	 Pengetahuan siswa tentang pemahaman ekosistem dan jaring-jaring 
makanan di lingkungan sekitar.

•	 Keterampilan siswa dalam menjelaskan tentang ekosistem dan jaring-
jaring makanan di lingkungan sekitar sekolah.

•	 Guru memfasilitasi diskusi untuk 
merefleksikan kegiatan pembelajaran 
sebelumnya.

•	 Guru mengingatkan siswa tentang buklet dan 
fungsinya.

•	 Guru menghubungkan kegiatan sebelumnya dengan kegiatan membuat 
buklet.

•	 Siswa bersama guru membahas mengenai tata cara pembuatan buklet.

•	 Siswa mebuat buklet berdasarkan peta pikiran yang telah mereka buat 
sebelumnya.

•	 Guru meminta siswa untuk membaca dengan saksama langkah-langkah 
pembuatan buklet.

•	 Guru dapat menginformasikan kepada siswa mengenai rubrik pembuatan 
buklet.

Hasil yang diharapkan:

•	 Pengetahuan siswa tentang hal-hal penting mengenai faktor-faktor 
yang memengaruhi keseimbangan ekosistem.

•	 Keterampilan siswa dalam membuat karya tentang konsep jaring-jaring 
makanan dalam suatu ekosistem.

•	 Sikap kritis siswa dalam menganalisis masalah yang ada di 
lingkungannya.

•	 Siswa dan guru bersama-sama membahas 
tentang ornamen Bali. 

•	 Guru dapat menunjukkan beberapa 
gambar ornament Bali kepada siswa untuk 
menstimulasi keingintahuan siswa.

•	 Siswa ditunjuk secara acak untuk membaca 
teks bacaan. Satu siswa membaca satu paragraf.

•	 Siswa distimulasi dengan beberapa pertanyaan seperti:
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- Apa manfaat topeng bagi masyarakat zaman dahulu?

- Mengapa masyarakat menciptakan topeng?

- Adakah topeng yang menjadi ciri khas daerahmu?

•	 Siswa mengamati dan mencermati bahan dan alat membuat karya seni 
rupa seperti topeng.

•	 Siswa dikelompokkan ke dalam kelompok yang terdiri atas empat orang.

•	 Bersama dengan kelompoknya, siswa mengidentifikasi kegunaan 
beberapa alat pembuat topeng.

Hasil yang diharapkan:

•	 Pengetahuan siswa tentang karya seni rupa daerah.

•	 Keterampilan siswa dalam menyiapkan bahan dan alat untuk membuat 
karya seni rupa daerah.

•	 Sikap kritis siswa dalam menganalisis keunikan topeng-topeng yang 
ada di daerah mereka.

•	 Sebelum siswa beserta kelompoknya memulai kegiatan membuat topeng, 
guru membahas tata cara pembuatan topeng. 

•	 Siswa diminta untuk merancang karakter dari sebuah topeng yang akan 
mereka buat.

•	 Pada pembelajaran kali ini, siswa hanya akan menentukan karakter dan 
pola topeng itu sendiri.

Hasil yang diharapkan:

•	 Pengetahuan siswa tentang karya seni rupa daerah

•	  Keterampilan siswa dalam menyiapkan bahan dan alat untuk membuat 
karya seni rupa daerah.

•	 Sikap kritis siswa dalam menganalisis keunikan topeng-topeng yang 
ada di daerah mereka.

Ayo Berlatih

•	 Sebutkanlah faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem!

•	  Sebutkanlah beberapa kegiatan manusia yang dapat memengaruhi 
keseimbangan ekosistem!
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•	 Sebutkanlah alat dan bahan yang digunakan 
untuk membuat topeng Cirebon!

Kerja Sama dengan Orang Tua

Siswa melakukan diskusi dengan orang tuanya 
tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 
bersama di rumah yang bermanfaat untuk 
menjaga keseimbangan lingkungan. Memilih 
kegiatan dan menjelaskan kegunaannya terhadap 
keseimbangan lingkungan sekitar rumah siswa.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Membuat peta pikiran)

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD BAHASA INDONESIA KD 3.7 dan 4.7

Hasil pengamatan siswa dapat digunakan sebagai data untuk mengambil 
nilai IPA KD 3.5 dan 4.5. 

Penilaian dilakukan berdasarkan pada:

- Pengetahuan mengenai penjabaran faktor-faktor yang memengaruhi 
keseimbangan ekosistem. 

- Keterampilan mengolah peta pikiran menjadi informasi yang mudah 
dimengerti.

- Sikap kerja sama dalam mengolah peta pikiran.

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
siswa tentang 
faktor-faktor yang 
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem. 

Terdapat minimal 
5 faktor yang 
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem yang 
sangat akurat  
lengkap berikut 
penjabarannya.

Terdapat 4 
faktor yang  
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem 
yang akurat  
lengkap berikut 
penjabarannya.

Terdapat 3 
faktor yang 
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem yang 
cukup akurat  
lengkap berikut 
penjabarannya.

Terdapat minimal 
2 faktor yang 
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem yang 
sangat akurat  
lengkap berikut 
penjabarannya.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
Informasi. 

Peta pikiran 
dibuat sangat rapi, 
teratur, dan mudah 
dibaca. 

Peta pikiran dibuat 
cukup rapi, teratur, 
dan mudah 
dibaca. 

Peta pikiran dibuat 
agak rapi, teratur, 
tapi agak sulit 
dibaca. 

Peta pikiran dibuat 
terburu-buru, 
tidak lengkap, dan 
sulit dibaca. 
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Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Pendampingan

4 3 2 1

Sikap saling 
menghargai. 

Siswa sangat 
berperan aktif 
dan menghargai 
sesama teman 
anggotanya.

Siswa cukup 
berperan aktif 
dan menghargai 
sesama teman 
anggotanya.

Siswa kurang 
berpartisipasi 
dan kurang 
menghargai 
sesama teman 
anggotanya.

Siswa nampak 
pasif dan 
tidak dapat 
bekerjasama 
dengan  
anggotanya.

Sikap Kecermatan, Kemandirian, dan Saling Menghargai
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap. 

2. Bentuk Penilaian: Nontes (Membuat Buklet)

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD IPA KD 3.5 dan 4.5

Hasil pengamatan siswa dapat digunakan sebagai data untuk mengambil 
nilai IPA KD 3.5 dan 4.5. 

Penilaian dilakukan berdasarkan pada:

- Pengetahuan tentang pengaruh kegiatan manusia yang memengaruhi 
keseimbangan ekosistem.

- Keterampilan mengolah informasi menjadi sebuah buklet yang menarik 
dan sarat informasi

- Sikap kerja sama dalam mengolah peta pikiran

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
siswa tentang 
kegiatan 
manusia yang 
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem.

Siswa dapat 
menjelaskan 
dengan detail, 
jelas dan akurat 
kegiatan manusia 
yang dapat 
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem.

Siswa dapat 
menjelaskan 
dengan cukup 
detail, jelas walau 
ada bagian yang 
kurang akurat 
kegiatan manusia 
yang data 
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem.

Siswa dapat 
menjelaskan 
dengan cukup 
detail, namun 
kurang jelas dan 
kurang akurat, 
tentang kegiatan 
manusia yang data 
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem.

Siswa tidak dapat 
menjelaskan 
dengan detail, 
tidak jelas dan 
banyak informsai 
yang tidak 
akurat, tentang  
kegiatan manusia 
yang data 
memengaruhi 
keseimbangan 
ekosistem.

Keterampilan  
dalam menyajikan 
informasi. 

Buklet dibuat 
dengan rapi, 
teratur, menarik 
dan mudah 
dipahami.

Buklet dibuat 
cukup rapi, teratur, 
dan mudah 
dibaca. 

Buklet dibuat agak 
rapi, teratur, dan 
agak sulit dibaca. 

Buklet dibuat 
terburu-buru, 
tidak lengkap, dan 
sulit dibaca. 
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Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Pendampingan

4 3 2 1

Sikap Kecermatan, Kemandirian, dan Saling Menghargai
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan perlu 
pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap. 
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 6

Bahasa Indonesia
 3.7  Menguraikan konsep-

konsep yang saling 
berkaitan pada teks 
nonfiksi.

4.7  Menyajikan konsep-konsep 
yang saling berkaitan pada 
teks nonfiksi ke dalam 
tulisan dengan bahasa 
sendiri. 

SBdP
3.3  Memahami karya seni rupa 

daerah. 

4.3  Meragakan penggunaan 
properti tari daerah.

PPKn
1.4   Mensyukuri manfaat 

persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa.

2.4   Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya.

3.4   Memahami manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

4.4   Menceritakan manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
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Fokus Pembelajaran: Bahasa Indonesia, SBdP, dan PPKn.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar anak-anak menanam pohon, siswa mampu 

menjelaskan alasan kegiatan tersebut dapat menciptakan keseimbangan 
ekosistem secara jelas.

2. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menentukan pikiran 
utama dan informasi-informasi penting dari paragraf di dalam sebuah 
tabel yang sudah disediakan secara tepat.

3. Dengan mencermati dan memahami teks bacaan, siswa mampu: 
merancang sebuah skenario dari pengalamannya tentang berkomunikasi 
melalui sebuah media secara tepat.

4. Dengan mengenal dan memahami karakter beberapa topeng, siswa 
mampu membuat sebuah topeng dari kertas secara kreatif dan rapi. 

Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar
Buku bacaan, buku teks, dan gambar-gambar yang mencerminkan 
keanekaragaman adat istiadat. 

Kegiatan Pembuka
•	 Guru membuka pelajaran dengan meminta siswa untuk mengamati 

gambar/foto anak-anak menanam pohon.

•	 Guru menstimulasi siswa dengan beberapa pertanyaan berikut: 

- Apakah yang dilakukan anak-anak pada 
gambar tersebut?  

- Pernahkah kamu melakukannya?  

- Apakah tujuan kegiatan tersebut? 

- Apakah kegiatan tersebut akan membantu 
menciptakan keseimbangan ekosistem?  
Dskusikanlah pertanyaan tersebut dengan 
teman-temanmu!

•	 Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan 
siswa memiliki rasa ingin tahu terhadap 
proses pembelajarannya, serta menumbuhkan 
keterampilan untuk memahami, 
mendiskusikan, dan kemudian menyimpulkan 
peristiwa yang telah mereka amati.
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•	 Dua orang siswa ditunjuk secara acak untuk 
membacakan dialog percakapan antara Lani 
dan Dayu.

•	 Siswa distimulasi dengan beberapa 
pertanyaan sebagai bahan diskusi kelas:

- Mengapa kita tidak diperbolehkan untuk 
memetik bunga di taman kota? 

- Apa yang telah dilakukan oleh keluarga 
Dayu untuk memenuhi kebutuhan sesaji 
mereka?

- Kegiatan apa saja yang dapat merusak 
keseimbangan ekosistem lingkungan kita?

Hasil yang diharapkan:

•	 Mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa.

•	 Pengetahuan tentang hubungan antarkomponen ekosistem pada teks 
nonfiksi yang disajikan (Bahasa Indonesia KD 3.7).

Ayo Membacaa

•	 Siswa ditunjuk secara acak untuk membacakan teks bacaan tentang 
Usaha Manusia dalam Pemeliharaan Ekosistem.

•	 Satu orang siswa membaca satu paragraf

•	  Siswa distimulasi dengan beberapa pertanyaan berikut.

- Apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem?

- Mengapa kita perlu mengupayakan pelestarian lingkungan?

- Apa yang terjadi apabila kita membiarkan 
warga tetap membuang sampah rumah 
tangga di sungai?

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap menghargai kelestarian lingkungan.

•	 Pengetahuan tentang hubungan antar-
komponen ekosistem pada teks nonfiksi yang 
disajikan.

•	 Keterampilan dalam menceritakan 
komponen-komponen dan hubungan antar-
komponen ekosistem yang terdapat pada 
teks nonfiksi.
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•	  Siswa kembali distimulasi dengan beberapa 
pertanyaan:

- Kegiatan-kegiatan apa yang dapat kamu 
lakukan untuk menjaga keseimbangan 
ekosistem?

- Apa manfaat dari suaka margasatwa dan 
hutan lindung?

•	 Siswa diminta untuk melengkapi tabel pikiran 
utama.

•	 Siswa dapat mendiskusikan tabel pikiran 
utama yang dibuat dengan teman sebangku.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap menghargai kelestarian lingkungan.

•	 Pengetahuan tentang hubungan antar-
komponen ekosistem pada teks nonfiksi yang 
disajikan.

•	 Keterampilan dalam menceritakan 
komponen-komponen dan hubungan antar-
komponen ekosistem yang terdapat pada 
teks nonfiksi.

•	 Siswa diminta untuk membaca kembali 
teks bacaan dan tabel pikiran utama untuk 
melengkapi kotak kesimpulan.
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•	 Dua orang siswa ditunjuk secara acak untuk membacakan dialog 
percakapan antara Lani dan Dayu.

•	 Siswa distimulasi dengan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi 
kelas:

- Apa yang dilakukan Lani dan Dayu?

- Mengapa berkomunikasi itu baik?

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap menghargai kelestarian lingkungan.

•	 Pengetahuan tentang hubungan antar komponen ekosistem pada teks 
nonfiksi yang disajikan.

•	 Keterampilan dalam menceritakan komponen-komponen dan 
hubungan antar komponen ekosistem yang terdapat pada teks nonfiksi.

Ayo Membacaa

•	 Siswa ditunjuk secara acak untuk membacakan teks bacaan tentang 
Usaha Manusia dalam Pemeliharaan Ekosistem.

•	 Satu orang membaca satu paragraf

•	 Siswa distimulasi dengan beberapa pertanyaan berikut.

- Apa yang telah kamu ketahui mengenai Sumpah Pemuda?

- Mengapa disebutkan bahwa bahasa merupakan alat persatuan?

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap percaya diri dan kreativitas siswa

•	 Pengetahuan tentang manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk membangun kerukunan 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Ayo Menulis

•	 Siswa diminta untuk memilih satu dari 
beberapa alat komunikasi berikut: media 
telepon, telepon genggam, surat, surat 
eletronik, atau komunikasi langsung dengan 
orang lain.  
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•	 Siswa diminta untuk mengomunikasikan sebuah kegiatan yang dapat 
meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah atau di lingkungan 
tempat tinggal siswa kepada orang yang lebih tua dengan menggunakan 
alat komunikasi yang dipilih tersebut.

•	 Guru membahas tata cara pengerjaan tugas baru.

•	  Guru berjalan berkeliling memastikan siswa mengerjakan tugas sesuai 
petunjuk.  

Ayo Berkreasi

•	 Siswa dan guru membahas kembali mengenai kerajinan topeng.

•	 Siswa menelaah kembali hasil rancangan topeng sebelum membuatnya.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap percaya diri dan kreativitas siswa.

•	 Pengetahuan untuk mengidentifikasi  bahan 
dan alat membuat karya seni rupa daerah.

•	 Keterampilan untuk membuat rancangan 
karya seni rupa daerah berdasarkan teknik 
yang dipilih.

Catatan: Kegiatan ini dapat digunakan untuk 
mengambil nilai SBdP KD 3.4 dan 4.4 sekaligus 
untuk mendalamkan pemahaman siswa 
tentang karya seni rupa daerah.

•	 Siswa dan guru membahas mengenai 
petunjuk pengerjaan pembuatan topeng.

•	 Siswa diminta untuk mulai membuat 
topengnya sendiri sesuai dengan rancangan 
mereka sebelumnya.

•	 Guru berkeliling kelas untuk memastikan 
siswa dapat mengerjakan tugas sesuai 
dengan petunjuk pengerjaan.
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Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap percaya diri dan kreativitas siswa.

•	 Pengetahuan untuk mengidentifikasi  bahan dan alat membuat karya 
seni rupa daerah.

•	 Keterampilan untuk membuat rancangan karya seni rupa daerah 
berdasarkan teknik yang dipilih.

Catatan: Kegiatan ini dapat digunakan untuk mengambil nilai SBdP KD 
3.4 dan 4.4 sekaligus untuk mendalamkan pemahaman siswa tentang 
karya seni rupa daerah.

•	 Siswa diharapkan dapat berkreasi menyelesaikan topengnya dengan rapi.

•	 Siswa diminta untuk menunjukkan hasil karyanya di depan kelas dan 
menjelaskan mengenai karakter topengnya.

Hasil yang diharapkan:

•	 Sikap percaya diri dan kreativitas siswa

•	 Pengetahuan untuk mengidentifikasi  bahan dan alat membuat karya 
seni rupa daerah.

•	 Keterampilan untuk membuat rancangan karya seni rupa daerah 
berdasarkan teknik yang dipilih.

Catatan: Kegiatan ini dapat digunakan untuk mengambil nilai SBdP KD 
3.4 dan 4.4 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang 
karya seni rupa daerah. 

Ayo Berlatih

•	 Apa saja usaha dan kegiatan manusia yang 
dapat membantu keseimbangan ekosistem?

•	 Tahukah kamu cara membuat kompos?  Cari 
tahu dan jelaskan!

•	 Mengapa penggunaan bahasa yang baik, 
jelas, dan sopan sangat penting dalam 
berkomunikasi?

•	 Cara berkomunikasi seperti apakah yang 
dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan 
masyarakat Indonesia? Berikan contoh!
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•	 Jelaskanlah cara membuat topeng kertas yang telah kamu lakukan 
sebelumnya!

Kerja Sama dengan Orang Tua

Mencari salah satu benda seni yang ada di rumah dan mendiskusikannya 
dengan orang tua tentang asal usul, kegunaan, makna, dan alasan orang tua 
menyimpanya.

Penilaian
1. Bentuk Penilaian: Nontes (Membuat skenario percakapan)

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD PPKn 

Hasil pengamatan siswa dapat digunakan sebagai data untuk mengambil 
nilai PPKn. 

Penilaian dilakukan berdasarkan pada:

- Pengetahuan penggunaan komunikasi yang tepat untuk tujuan 
meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat

- Keterampilan menceritakan pengalaman berkomunikasi yang dapat 
meningkatkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat dalam 
bentuk skenario komunikasi dengan menggunakan salah satu media.

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Penggunaan 
media komunikasi 
yang tepat. 

Semua kalimat 
dalam skenario 
komunikasi 
mengandung 
kalimat yang 
sopan dan tidak 
memecah belah 
masyarakat.

Terdapat 
sedikit kalimat 
yang kurang 
tepat dalam 
berkomunikasi 
dengan media 
yang dipilih.

Kurang dari 
setengah kalimat 
dalam percakapan 
kurang tepat 
digunakan dalam 
komunikasi.

Siswa 
memerlukan 
pendampingan 
dan bantuan 
untuk memahami 
penggunaan 
kalimat yag 
tepat daam 
berkomunikasi.

Isi percakapan Isi percakapan 
sangat menarik, 
runtut dan 
memiliki pesan 
dan makna yang 
jelas.

Sebagian besar 
isi percakapan 
menarik, runtut, 
dan memiliki 
pesan dan makna 
yang jelas.

Sebaguan Isi 
percakapan cukup 
menarik, tetapi 
membingungkan.

Percakapan 
sangat 
membingungkan.
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Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Pendampingan

4 3 2 1

Sikap Kerjasana
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap kerjasama siswa yang sangat baik hingga 
yang memerlukan pendampingan untuk kemudian digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian 
sikap.

2. Bentuk Penilaian: Nontes (membuat Topeng Karakter)

Instrumen Penilaian: Rubrik

KD SBdP KD 3.4 dan 4.4

Hasil pengamatan siswa dapat digunakan sebagai data untuk mengambil 
nilai KD SBdP. 

Penilaian dilakukan berdasarkan pada:

- Pengetahuan tentang karakter pada topeng.  

- Keterampilan membuat topeng yang terbuat dari kertas dan mewarnai 
sesuai karakter yang diinginkan.

- Sikap cermat dan kemandirian.

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Karakter Topeng Siswa dapat 
menjelaskan 
karakter yang 
dipilihnya dan 
dapat menentukan 
langkah 
pembuatan 
dengan baik. 

Siswa dapat 
menjelaskan 
karakter yang 
dipilihnya tetapi 
perlu sedikit 
bantuan untuk 
menentukan 
langkah 
pembuatan 
dengan baik. 

Siswa dapat 
menjelaskan 
karakter dengan 
cukup baik 
namun kesulitan 
menentukan 
langkah 
pembuatan 
dengan baik. 

Siswa perlu 
dibantu untuk 
menjelskan dan 
menentukan 
langkah 
pembuatan 
topeng. 

Teknik pembuatan 
topeng

Siswa dapat 
mengikuti tahapan 
pembuatan topeng 
dan menguasai 
keterampilan 
membentuk dan 
mewarnai topeng 
dengan sangat 
baik.

Siswa dapat untuk 
mengikuti tahapan 
pembuatan topeng 
dan menguasai 
keterampilan 
membentuk dan 
mewarnai topeng 
dengan cukup 
baik.

Siswa sedikit 
dibantu untuk 
mengikuti tahapan 
pembuatan 
topeng dan 
kurang menguasai 
keterampilan 
membentuk dan 
mewarnai topeng.  

Siswa harus 
dibantu untuk 
mengikuti 
tahapan 
pembuatan 
topeng dan 
belum menguasai 
keterampilan 
membentuk dan 
mewarnai topeng. 
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Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Pendampingan

4 3 2 1

Topeng karakter Topeng terlihat 
rapi dan meng-
gambarkan 
karakter yang 
diinginkan.

Topeng terlihat 
cukup rapi dan 
menggambarkan 
karakter yang 
diinginkan.

Topeng terlihat 
kurang rapi 
dan kurang  
menggambarkan 
karakter yang 
diinginkan.

Topeng terlihat 
tidak rapi dan 
tidak meng-
gambarkan 
karakter yang 
diinginkan.

Sikap Kecermatan dan Kemandirian
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap kecermatan dan kemandirian siswa yang 
sangat baik hingga yang memerlukan pendampingan untuk kemudian digunakan sebagai data dalam 
rekapitulasi penilaian sikap.
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Kegiatan Satu

A.  Kegiatan Literasi
•	 Guru menjelaskan manfaat dan tujuan 

kegiatan literasi kepada siswa. Guru meminta 
siswa menjelaskan pengalaman membaca 
buku yang menyenangkan dan manfaat 
membaca buku. Guru juga dapat memberikan 
contoh dengan menceritakan pengalaman 
pribadinya dalam kegiatan membaca.

•	 Guru meminta siswa membaca senyap 
bacaan tentang Badak Jawa. Guru juga 
menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus 
dilakukan siswa setelah membaca senyap 
bacaan yang tersedia.

•	 Guru juga dapat memberikan pertanyaan 
untuk menstimulasi siswa agar timbul rasa 
ingin tahunya mengenai bacaan tersebut.

•	 Siswa diminta untuk menentukan kata-
kata sulit dari bacaan dan membuat daftar 
pertanyaan berdasarkan bacaan.

•	 Siswa mulai menjawab pertanyaan bacaan 
dengan menggunakan kalimat lengkap.

•	 Kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan 
minat dan kesenangan membaca pada siswa.

•	 Siswa dapat menceritakan perasaan atau 
kesan yang mereka rasakan setelah membaca 
kepada teman sebangku.

Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan ceklis

Kriteria Ya Tidak

Siswa membaca senyap.

Siswa menyelesaikan bacaan dalam waktu yang ditentukan atau 
disepakati bersama.

Siswa menjawab semua pertanyaan bacaan dengan kalimat lengkap.
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B. Kegiatan Berbasis Proyek 
Membuat Poster tentang Badak Jawa

•	 Sebaiknya kegiatan ini dilakukan 
setelah siswa membuat kelompok untuk 
mempersiapkan alat dan bahan.

•	 Alat dan bahan:

- Peta pulau asal badak Jawa

- Informasi tentang habitat badak Jawa, 
jenis makanan dan cara berkembang 
biaknya.

- Kertas ukuran A3 untuk poster

- Kertas warna-warni untuk menuliskan 
informasi yang diminta

- Alat tulis 

•	 Siswa bekerja di dalam kelompok yang terdiri atas tiga orang yang telah 
dibuat sebelumnya.

•	 Siswa telah membawa semua informasi yang diperlukan untuk kegiatan 
hari itu tentang badak Jawa.

•	 Dengan menggunakan kertas berukuran A3, siswa mengatur tata letak 
informasi yang telah dtentukan.  

•	 Siswa dapat menunjukkan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas.

•	 Siswa secara individu melakukan refleksi atas pembelajaran hari itu, 
dengan menuliskan di buku catatan tentang hal-hal berikut.

- Hal baru yang dipelajari.

-  Kesulitan dan tantangan yang dihadapi dan cara pemecahannya.

- Penerapan sila Pancasila yang terjadi pada proses kegiatan ini.

- Pentingnya nilai persatuan dan kesatuan pada saat bekerja sama di 
dalam kelompok.
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•	 Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan rubrik.

Rubrik Penilaian Kegiatan Membuat Poster.

KD IPA 3.4 dan 4.4

KD Bahasa Indonesia 3.7. dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang jenis 
makanan, 
habitat, dan cara 
berkembang biak 
badak Jawa.

Siswa dapat 
menjelaskan 
semua informasi 
dengan detil dan 
akurat.

Siswa dapat 
menjelaskan 
sebagian besar 
informasi dengan 
detil dan akurat.

Beberapa 
informasi tidak 
lengkap dan 
kurang akurat. 

Sebagian besar 
informasi yang 
disajikan tidak 
akurat dan tidak 
lengkap.

Keterampilan 
mengolah dan 
menyajikan 
informasi.

Poster memuat 
semua informasi 
yang diperlukan 
dengan rapi, jelas 
dan mudah dibaca.

Poster memuat 
sebagian besar 
informasi yang 
diperlukan dengan 
rapi, jelas dan 
mudah dibaca.

Beberapa 
informasi yang 
diperlukan belum 
disusun dengan 
rapi, kurang jelas. 

Poster belum 
lengkap dan 
memuat semua 
informasi yang 
diperlukan. 

Sikap kerja sama Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik dan 
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik 
tetapi kurang 
berkontribusi 
dalam kelompok. 

Siswa memerlukan 
bantuan agar 
dapat bekerja 
sama dengan 
baik dan kurang  
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa tidak dapat 
bekerja sama 
dengan baik di 
dalam kelompok.
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Kegiatan Dua

A.  Kegiatan Literasi
•	 Guru menjelaskan manfaat dan tujuan 

kegiatan literasi kepada siswa. Guru meminta 
siswa menjelaskan pengalaman membaca 
buku yang menyenangkan dan manfaat 
membaca buku. Guru juga dapat memberikan 
contoh dengan menceritakan pengalaman 
pribadinya dalam kegiatan membaca.

•	 Guru meminta siswa membaca senyap 
bacaan tentang Sungai Ciliwung. Guru juga 
menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus 
dilakukan siswa setelah membaca senyap 
bacaan yang tersedia.

•	 Guru juga dapat memberikan pertanyaan 
untuk menstimulasi siswa agar timbul rasa 
ingin tahunya mengenai bacaan tersebut.

•	 Siswa diminta untuk menentukan kata-
kata sulit dari bacaan dan membuat daftar 
pertanyaan berdasarkan bacaan.

•	 Siswa mulai menjawab pertanyaan bacaan 
dengan menggunakan kalimat lengkap.

•	 Kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan 
minat dan kesenangan membaca riang pada 
siswa.

•	 Siswa dapat menceritakan perasaan atau 
kesan yang mereka rasakan setelah membaca 
kepada teman sebangkunya.

Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan ceklis.

Kriteria Ya Tidak

Siswa membaca senyap.

Siswa menyelesaikan bacaan dalam waktu yang ditentukan atau 
disepakati bersama.

Siswa menjawab semua pertanyaan bacaan dengan kalimat lengkap.
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B. Kegiatan Berbasis Proyek 
•	 Sebaiknya, kegiatan ini dilakukan 

setelah siswa membuat kelompok untuk 
mempersiapkan alat dan bahan.

•	 Alat dan bahan:

- Gambar sungai, jika tidak ada, siswa dapat 
menggambar sendiri sebuah sungai.

- Informasi tentang hewan atau tumbuhan 
yang mungkin hidup di sungai untuk 
membuat jaring-jaring makanan. 

- Artikel dari majalah atau koran tentang 
usaha yang telah dilakukan manusia untuk 
menjaga ekosistem sungai.

- Kertas ukuran A4 untuk menggambar. 

- Alat tulis 

•	 Siswa bekerja di dalam kelompok yang terdiri atas tiga orang yang telah 
dibuat sebelumnya.

•	 Siswa telah membawa semua informasi yang diperlukan untuk kegiatan 
hari itu.

•	 Dengan menggunakan kertas berukuran A4, siswa mengatur tata letak 
informasi yang telah dtentukan.  

•	 Siswa dapat menunjukkan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas.

•	 Siswa secara individu melakukan refleksi atas pembelajaran hari itu, 
dengan menuliskan di buku catatan tentang hal-hal berikut.

- Hal baru yang dipelajari.

- Kesulitan dan tantangan yang dihadapi dan cara pemecahannya.

- Penerapan sila Pancasila yang terjadi pada proses kegiatan ini.

- Pentingnya nilai persatuan dan kesatuan pada saat bekerja sama di 
dalam kelompok.
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•	 Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan rubrik.

Rubrik Penilaian Kegiatan membuat Laporan Hasil Pengamatan.

KD IPA 3.4 dan 4.4

KD Bahasa Indonesia 3.7. dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang ekosistem 
sungai dan jaring-
jaring makanan di 
sungai.

Siswa dapat 
menjelaskan 
semua informasi 
dengan detail dan 
akurat.

Siswa dapat 
menjelaskan 
sebagian besar 
informasi dengan 
detail dan akurat.

Beberapa 
informasi tidak 
lengkap dan 
kurang akurat. 

Sebagian besar 
informasi yang 
disajikan tidak 
akurat dan tidak 
lengkap.

Menentukan 
usaha-
usaha untuk 
menyelamatkan 
ekosistem sungai.

Siswa dapat 
menjelaskan paling 
sedikit dua usaha 
yang akurat untuk 
menyelamatkan 
ekosistem sungai.

Siswa dapat 
menjelaskan 
paling sedikit 
dua usaha 
penyelamatan 
ekosistem sungau, 
namun ada 
informasi yang 
kurang akurat.

Siswa hanya dapat 
menjelaskan 
paling satu usaha 
yang akurat untuk 
menyelamatkan 
ekosistem sungai.

Informasi yang 
diberikan tidak 
akurat.

Keterampilan 
mengolah dan 
menyajikan 
informasi.

Laporan hasil 
pengamatan 
memuat semua 
informasi yang 
diperlukan dengan 
rapi, jelas dan 
mudah dibaca.

Laporan hasil 
pengamatan 
memuat sebagian 
besar informasi 
yang diperlukan 
dengan rapi, 
jelas dan mudah 
dibaca.

Beberapa 
informasi yang 
diperlukan belum 
disusun dengan 
rapi, kurang jelas. 

Poster belum 
lengkap dan 
memuat semua 
informasi yang 
diperlukan. 

Sikap kerja sama Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik dan 
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik 
tetapi kurang 
berkontribusi 
dalam kelompok. 

Siswa memerlukan 
bantuan agar 
dapat bekerja 
sama dengan 
baik dan kurang  
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa tidak dapat 
bekerja sama 
dengan baik di 
dalam kelompok.
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Kegiatan Tiga

A.  Kegiatan Literasi
•	 Guru menjelaskan manfaat dan tujuan 

kegiatan literasi kepada siswa. Guru meminta 
siswa menjelaskan pengalaman membaca 
buku yang menyenangkan dan manfaat 
membaca buku. Guru juga dapat memberikan 
contoh dengan menceritakan pengalaman 
pribadinya dalam kegiatan membaca.

•	 Guru meminta siswa membaca senyap 
bacaan tentang air bersih. Guru juga 
menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus 
dilakukan siswa setelah membaca senyap 
bacaan yang tersedia.

•	 Guru juga dapat memberikan pertanyaan 
untuk menstimulasi siswa agar timbul rasa 
ingin tahunya mengenai bacaan tersebut.

•	 Siswa diminta untuk menentukan kata-
kata sulit dari bacaan dan membuat daftar 
pertanyaan berdasarkan bacaan.

•	 Siswa mulai menjawab pertanyaan bacaan 
dengan menggunakan kalimat lengkap.

•	 Kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan 
minat dan kesenangan membaca pada siswa.

•	 Siswa dapat menceritakan perasaan atau 
kesan yang mereka rasakan setelah membaca 
kepada teman sebangkunya.

Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan ceklis.

Kriteria Ya Tidak

Siswa membaca senyap.

Siswa menyelesaikan bacaan dalam waktu yang ditentukan atau 
disepakati bersama.

Siswa menjawab semua pertanyaan bacaan dengan kalimat lengkap.
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B. Kegiatan Berbasis Proyek 
Membuat Alat Penjernih Air.

•	 Sebaiknya kegiatan ini dilakukan 
setelah siswa membuat kelompok untuk 
mempersiapkan alat dan bahannya.

•	 Alat dan bahan:

- Ijuk, arang, kerikil, pasir halus dan kasar, 
kapas, botol bekas, tempat penampungan, 
atau bahan lain yag ditemukan siswa akan 
bermanfaat pada percobaan penjernihan 
air.

- Informasi tentang cara penjernihan air 
sederhana dengan menggunakan bahan 
alami yang ada di sekitar.

- Alat tulis 

•	 Siswa bekerja di dalam kelompok yang terdiri atas tiga orang yang telah 
dibuat sebelumnya.

•	 Siswa telah membawa semua informasi yang diperlukan untuk kegiatan 
hari itu.

•	 Siswa menggambar bagan penjernihan air yang akan dibuatnya.

•	 Siswa menggunakan semua alat dan bahan untuk menyusun bahan alami 
di dalam botol bekas.

•	 Siswa mencoba untuk mengalirkan air sungai yang cukup keruh ke dalam 
botol yang telah dibuka bagian bawahnya. Mulut botol diletakkan di 
bawah pada sebuah tempat penaungan yang tidak terlalu besar.

•	 Biarkan air mengalir melewati bahan penyaring alami untuk beberapa 
saat. Perhatikan dan catat hasilnya.

•	 Siswa berdiskusi tentang kegiatan apa saja yang memengaruhi kegiatan 
manusia di sekitar yang mengganggu ketersediaan air bersih.

•	 Siswa menjelaskan dan menuliskan peran dan fungsi air bersih bagi 
ekosistem hutan.

•	 Siswa secara individu melakukan refleksi atas pembelajaran hari itu 
dengan menuliskan di buku catatannya tentang hal-hal berikut:

- Hal baru yang dipelajari.

- Kesulitan dan tantangan yang dihadapi dan cara pemecahannya.

- Penerapan sila Pancasila manakah yang terjadi pada proses kegiatan 
ini.

- Pentingnya nilai persatuan dan kesatuan pada saat bekerja sama di 
dalam kelompok.
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•	 Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan rubrik.

Rubrik Penilaian Kegiatan melakukan Percobaan Penjernihan Air. 

KD IPA 3.4 dan 4.4

KD Bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang cara 
penjernihan air 
melalui percobaan 
sederhana.

Siswa dapat 
melakukan 
percobaan 
penjernihan air 
dengan runtut dan 
dapat menjelaskan 
fungsi bahan yang 
digunakan dalam 
percobaan.

Siswa dapat 
melakukan 
percobaan 
penjernihan air 
dengan cukup  
runtut dan dapat 
menjelaskan 
sebagian besar 
fungsi bahan yang 
digunakan dalam 
percobaan.

Siswa terihat 
tidak yakin pada 
saat melakukan 
percobaan 
penjernihan air.  
Hanya mampu 
menjelaskan 
sebagian kecil 
fungsi bahan yang 
digunakan dalam 
percobaan.

Siswa tidak yakin 
untuk melakukan 
percobaan dan 
tidak dapat 
menjelaskan 
fungsi bahan yang 
digunakan dalam 
percobaan.

Pengetahuan 
tentang fungsi air 
pada ekosistem 
hutan.

Siswa dapat 
menjelaskan  
paling sedikit dua 
fungsi air pada 
ekosistem hutan 
dengan benar.

Siswa dapat 
menjelaskan 
sebagian besar 
informasi dengan 
detil dan akurat.

Beberapa 
informasi tidak 
lengkap dan 
kurang akurat.

Informasi yang  
disajikan tidak 
lengkap, dan tidak 
akurat.  

Menentukan 
kegiatan manusia 
yang mengganggu 
ketersediaan 
sumber air bersih. 

Siswa dapat 
menjelaskan lebih 
dari dua kegiatan 
manusia yang 
mengganggu 
ekosistem sungai 
dengan  akurat.

Siswa dapat 
menjelaskan  dua 
kegiatan manusia 
yang mengganggu 
ekosistem sungai 
dengan benar.

Siswa menjelaskan  
kurang dari 
kegiatan manusia 
yang mengganggu 
ekosistem sungai 
dengan benar.

Siswa tidak dapat  
menjelaskan  
kegiatan manusia 
yang mengganggu 
ekosistem sungai.

Keterampilan 
mengolah dan 
menyajikan 
informasi.

Semua informasi 
disajikan dengan 
lengkap, detil dan 
akurat.  

informasi disajikan 
dengan lengkap, 
jelas tetapi kurang 
akurat.  

Beberapa 
informasi kurang 
lengkap, dan 
akurat.  

Semua informasi 
disajikan dengan 
lengka, detil dan 
akurat.  

Sikap kerjasama Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik dan 
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik 
tetapi kurang 
berkontribusi 
dalam kelompok.

Siswa memerlukan 
bantuan agar 
dapat bekerja 
sama dengan 
baik dan kurang  
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa tidak dapat 
bekerja sama 
dengan baik di 
dalam kelompok.
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Kegiatan Empat

A.  Kegiatan Literasi
•	 Guru menjelaskan manfaat dan tujuan 

kegiatan literasi kepada siswa. Guru meminta 
siswa menjelaskan pengalaman membaca 
buku yang menyenangkan dan manfaat 
membaca buku. Guru juga dapat memberikan 
contoh dengan menceritakan pengalaman 
pribadinya dalam kegiatan membaca.

•	 Guru meminta siswa membaca senyap 
bacaan tentang Kerja Bakti. Guru juga 
menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus 
dilakukan siswa setelah membaca senyap 
bacaan yang tersedia.

•	 Guru juga dapat memberikan pertanyaan 
untuk menstimulasi siswa agar timbul rasa 
ingin tahunya mengenai bacaan tersebut.

•	  Siswa diminta untuk menentukan kata-
kata sulit dari bacaan dan membuat daftar 
pertanyaan berdasarkan bacaan.

•	 Siswa mulai menjawab pertanyaan bacaan 
dengan menggunakan kalimat lengkap.

•	 Kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan 
minat dan kesenangan membaca pada siswa.

•	 Siswa dapat menceritakan perasaan dan 
kesan yang mereka rasakan setelah membaca 
kepada teman sebangku.

•	 Setelah siswa membaca bacaan di atas dan 
menjawab pertanyaan, minta siswa untuk 
melakuka kegiatan berikut:

- Menuliskan nilai-nilai apa saja yang ada pada kegitan kerja bakti.

- Menjelaskan melalui tulisan bagaimana kegiatan kerja bakti dapat 
meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat.

- Membuat poster sederhana untuk mengampanyekan pentingnya kerja 
bakti untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan rubrik.
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•	 Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan ceklis

Kriteria Ya Tidak

Siswa membaca senyap

Siswa menyelesaikan bacaan dalam waktu yang ditentukan atau 
disepakati bersama

Siswa menjawab semua pertanyaan bacaan dengan kalimat lengkap

Rubrik membuat Poster

KD PPKn

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang usaha 
persatuan dan 
kesatuan melalui 
kegiatan kerja 
bakti.

Poster menjelaskan 
nilai-nilai 
persatuan dan 
kesatuan dengan 
jelas. 

Poster 
menjelaskan nila-
nilai persatuan 
dan kesatuan 
dengan cukup 
jelas.

Poster kurang 
menjelaskan nilai-
nilai persatuan 
dan kesatuan.

Poster tidak 
berhubungan 
dengan nilai-nilai 
persatuan dan 
kesatuan. 

Menyajikan 
informasi dari 
pengalaman 
dengan 
menggunakan 
poster.

Poster dibuat 
dengan rapi, 
menarik dan 
mudah dimengerti.

Poster dibuat 
dengan cukup 
rapi dan menarik 
dan cukup mudah 
dimengerti.

Poster dibuat 
kurang rapi, 
kurang menarik 
dan agak 
membingungkan.

Poster tidak 
selesai.

B. Kegiatan Berbasis Proyek 
•	 Sebaiknya kegiatan ini dilakukan 

setelah siswa membuat kelompok untuk 
mempersiapkan alat dan bahannya.

•	 Siswa bekerja di dalam kelompok. 

•	 Siswa telah membawa semua informasi yang 
diperlukan untuk kegiatan hari itu.

•	 Siswa berdiskusi untuk melihat semua 
informasi yang diperlukan. Siswa berdiskusi 
untuk mulai mengisi tabel pada Buku Siswa.

•	 Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di 
depan kelas.

•	 Siswa secara individu melakukan refleksi atas 
pembelajaran hari itu dengan menuliskan di 
buku catatannya tentang hal-hal berikut:



157Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi

- Hal baru yang dipelajari.

- Kesulitan dan tantangan yang dihadapi dan cara pemecahannya.

- Pentingnya nilai persatuan dan kesatuan pada saat bekerja sama di 
dalam kelompok.

•	 Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan rubrik.

Rubrik Membuat Tabel

KD IPA (3.4 dan 4.4)

KD Bahasa Indonesia (3.7 dan 4.7)

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang manfaat 
ekosistem 
yang ada di 
lingkungannya.

Semua informasi 
yang dituliskan 
detil dan akurat.

Sebagian besar 
informasi yang 
dituliskan cukup 
detil dan akurat.

Beberapa 
informasi yang 
dituliskan kurang 
detil dan kurang 
akurat.

Sebagian besar 
informasi yang 
dituliskan tidak 
akurat.

Pengetahuan 
tentang cara-cara 
membersihkan 
lingkungan yang 
tepat dan ramah 
lingkungan.

Semua informasi 
yang dituliskan 
detil dan akurat.

Sebagian besar 
informasi yang 
dituliskan cukup 
detil dan akurat.

Beberapa 
informasi yang 
dituliskan kurang 
detil dan kurang 
akurat.

Sebagian besar 
informasi yang 
dituliskan tidak 
akurat.

Keterampilan 
menyajikan 
informasi secara 
efektif.

Semua informasi 
disajikan dalam 
tulisan yang rapi, 
mudah dibaca 
dan menjawab 
pertanyaan.

Sebagian besar 
informasi disajikan 
dalam tulisan 
yang cukup rapi, 
mudah dibaca 
dan menjawab 
pertanyaan.

Beberapa 
informasi 
disajikan dalam 
tulisan kurag 
rapi, dan agak 
membingungkan.  

Sebagian besar 
informasi 
disajikan sulit 
dimengerti.

Sikap kerja sama Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik dan 
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik 
tetapi kurang 
berkontribusi 
dalam kelompok. 

Siswa memerlukan 
bantuan agar 
dapat bekerja 
sama dengan 
baik dan kurang  
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa tidak dapat 
bekerja sama 
dengan baik di 
dalam kelompok.
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Kegiatan Lima

A.  Kegiatan Literasi
•	 Guru menjelaskan manfaat dan tujuan 

kegiatan literasi kepada siswa. Guru meminta 
siswa menjelaskan pengalaman membaca 
buku yang menyenangkan dan manfaat 
membaca buku. Guru juga dapat memberikan 
contoh dengan menceritakan pengalaman 
pribadinya dalam kegiatan membaca.

•	 Guru meminta siswa membaca senyap 
bacaan tentang Tanaman Bakau. Guru juga 
menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus 
dilakukan siswa setelah membaca senyap 
bacaan yang tersedia.

•	 Guru juga dapat memberikan pertanyaan 
untuk menstimulasi siswa agar timbul rasa 
ingin tahunya mengenai bacaan tersebut.

•	 Siswa diminta untuk menentukan kata-
kata sulit dari bacaan dan membuat daftar 
pertanyaan berdasarkan bacaan.

•	 Siswa mulai menjawab pertanyaan bacaan 
dengan menggunakan kalimat lengkap.

•	 Kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan 
minat dan kesenangan membaca pada siswa.

•	 Siswa dapat menceritakan perasaan atau 
kesan yang mereka rasakan setelah membaca 
kepada teman sebangkunya.

•	 Kegiatan ini akan dinilai dengan 
menggunakan ceklis.

Kriteria Ya Tidak

Siswa membaca senyap.

Siswa menyelesaikan bacaan dalam waktu yang ditentukan atau 
disepakati bersama.

Siswa menjawab semua pertanyaan bacaan dengan kalimat lengkap.
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B. Kegiatan Berbasis Proyek 
•	 Siswa bekerja di dalam kelompok. 

•	 Siswa telah membawa semua informasi, alat 
dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan 
hari itu.

•	 Siswa berdiskusi untuk melihat semua 
informasi yang diperlukan dan berbagi 
tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah 
poster.

•	 Siswa menuliskan atau menggambar 
informasi yang sudah ditemukan pada 
kertas warna warni dengan tulisan yang rapi 
menggunakan spidol atau tulisan yang tebal 
agar mudah dibaca.

•	 Siswa menuliskan usaha-usaha manusia yang 
dapat merugikan ekosistem laut.

•	 Siswa memilih dan memilah informasi tentang usaha-usaha manusia 
untuk memperbaiki ekosistem laut. 

•	 Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

•	 Siswa secara individu melakukan refleksi atas pembelajaran hari itu 
dengan menuliskan di buku catatannya tentang hal-hal berikut:

- Hal baru yang dipelajari.

- Kesulitan dan tantangan yang dihadapi dan cara pemecahannya.

- Pentingnya nilai persatuan dan kesatuan pada saat bekerja sama di 
dalam kelompok.

•	 Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan rubrik.

Rubrik Membuat Poster

KD IPA (3.4 dan 4.4)

KD Bahasa Indonesia (3.7 dan 4.7)

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang jaring-
jaring makanan 
dan rantai 
makanan pada 
ekosistem laut. 

Siswa dapat 
menjelaskan 
semua informasi 
dengan detil dan 
akurat.

Siswa dapat 
menjelaskan 
sebagian besar 
informasi dengan 
detil dan akurat.

Beberapa 
informasi tidak 
lengkap dan 
kurang akurat. 

Sebagian besar 
informasi yang 
disajikan tidak 
akurat dan tidak 
lengkap.



160 Buku Guru SD/MI Kelas V

Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Pendampingan

4 3 2 1

Pengetahuan 
tentang usaha 
kegiatan manusia 
yang merugikan 
ekosistem laut.

Siswa dapat 
menjelaskan 
semua informasi 
dengan detil dan 
akurat.

Siswa dapat 
menjelaskan 
sebagian besar 
informasi dengan 
detil dan akurat.

Beberapa 
informasi tidak 
lengkap dan 
kurang akurat. 

Sebagian besar 
informasi yang 
disajikan tidak 
akurat dan tidak 
lengkap.

Pengetahuan 
tentang usaha 
manusia 
yang dapat 
memperbaiki 
ekosistem laut.

Siswa dapat 
menjelaskan 
semua informasi 
dengan detil dan 
akurat.

Siswa dapat 
menjelaskan 
sebagian besar 
informasi dengan 
detil dan akurat.

Beberapa 
informasi tidak 
lengkap dan 
kurang akurat. 

Sebagian besar 
informasi yang 
disajikan tidak 
akurat dan tidak 
lengkap.

Keterampilan 
mengolah dan 
menyajikan 
informasi.

Poster memuat 
semua informasi 
yang diperlukan 
dengan rapi, jelas 
dan mudah dibaca.

Poster memuat 
sebagian besar 
informasi yang 
diperlukan dengan 
rapi, jelas dan 
mudah dibaca.

Beberapa 
informasi yang 
diperlukan belum 
disusun dengan 
rapi, kurang jelas. 

Poster belum 
lengkap dan 
memuat semua 
informasi yang 
diperlukan. 

Sikap kerja sama Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik dan 
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik 
tetapi kurang 
berkontribusi 
dalam kelompok. 

Siswa memerlukan 
bantuan agar 
dapat bekerja 
sama dengan 
baik dan kurang  
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa tidak dapat 
bekerja sama 
dengan baik di 
dalam kelompok.
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Kegiatan Enam

A.  Kegiatan Literasi
•	 Guru menjelaskan manfaat dan tujuan 

kegiatan literasi kepada siswa. Guru meminta 
siswa menjelaskan pengalaman membaca 
buku yang menyenangkan dan manfaatnya.  
Guru juga dapat memberikan contoh dengan 
menceritakan pengalaman pribadinya dalam 
kegiatan membaca.

•	 Guru meminta siswa membaca senyap 
bacaan tentang Bank Sampah. Guru juga 
menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus 
dilakukan siswa setelah membaca senyap 
bacaan yang tersedia.

•	  Guru juga dapat memberikan pertanyaan 
untuk menstimulasi siswa agar timbul rasa 
ingin tahunya mengenai bacaan tersebut.

•	  Siswa diminta untuk menentukan kata-
kata sulit dari bacaan dan membuat daftar 
pertanyaan berdasarkan bacaan.

•	  Siswa mulai menjawab pertanyaan bacaan 
dengan menggunakan kalimat lengkap.

•	 Kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan 
minat dan kesenangan membaca pada siswa.

•	  Siswa dapat menceritakan perasaan atau 
kesan yang mereka rasakan setelah membaca 
kepada teman sebangku.

•	 Kegiatan ini dinilai dengan menggunakan 
ceklis.

Kriteria Ya Tidak

Siswa membaca senyap.

Siswa menyelesaikan bacaan dalam waktu yang ditentukan atau 
disepakati bersama.

Siswa menjawab semua pertanyaan bacaan dengan kalimat lengkap.
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B. Kegiatan Berbasis Proyek 
•	 Siswa bekerja di dalam kelompok. 

•	 Siswa telah membawa semua informasi, alat 
dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan 
hari itu.

•	 Siswa berdiskusi untuk membaca dan 
memahami informasi yang diperukan untuk 
kegiatan ini.

•	 Siswa membuat ringkasan dari sumber 
informasi dengan mencari pikiran utama, lalu 
merangkainya menjadi sebuah ringkasan.  

•	 Siswa dapat membuat ringkasan berdasarkan 
pengaruh atau bahaya sampah terhadap 
manusia, hewan, dan tumbuhan.

•	 Siswa menyajikan ringkasan dengan cara yang menarik dengan 
menggunakan tulisan yang rapi pada kertas yang disediakan.

•	 Siswa menuliskan usaha-usaha manusia untuk mengelola sampah yang 
tidak berbahaya bagi lingkungan.  

•	 Siswa menuliskan atau menggambar informasi yang sudah ditemukan 
pada kertas warna warni dengan tulisan yang rapi menggunakan spidol 
atau tulisan yang tebal agar mudah dibaca.

•	 Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

•	 Siswa secara individu melakukan refleksi atas pembelajaran hari itu 
dengan menuliskan di buku catatannya tentang hal-hal berikut:

- Hal baru yang dipelajari.

- Kesulitan dan tantangan yang dihadapi dan cara pemecahannya.

- Pentingnya nilai persatuan dan kesatuan pada saat bekerja sama di 
dalam kelompok.
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•	 Kegiatan ini akan dinilai dengan menggunakan rubrik.

Rubrik Membuat Ringkasan 

KD IPA (3.4 dan 4.4)

KD Bahasa Indonesia (3.7 dan 4.7)

Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Perlu

Pendampingan

4 3 2 1

Pengetaahuan 
siswa menemukan 
konsep dan 
menghubungkan 
konep-konsep 
dalam bacaan.

Siswa dapat 
menemukan 
semua pokok 
pikiran di dalam 
paragraf bacaan 
dan meringkasnya 
dengan benar.

Siswa dapat 
menemukan 
sebagan besar 
pokok pikiran di 
dalam paragraf 
bacaan, dan dapat 
meringkasnya 
dengan benar.

Siswa menemukan 
beberapa pokok 
pikiran di dalam 
paragraf bacaan 
dan perlu 
bantuan untuk 
meringkasnya 
dengan benar.

Siswa kesulitan 
menemukan 
pokok pikiran di 
dalam paragraf 
bacaan dan 
tidak dapat 
meringkasnya 
dengan benar.

Pengetahuan 
tentang bahaya 
sampah terhadap 
manusia, hewan 
dan tumbuhan.

Siswa dapat 
menjelaskan 
semua informasi 
dengan detil dan 
akurat.

Siswa dapat 
menjelaskan 
sebagian besar 
informasi dengan 
detil dan akurat.

Beberapa 
informasi tidak 
lengkap dan 
kurang akurat. 

Sebagian besar 
informasi yang 
disajikan tidak 
akurat dan tidak 
lengkap.

Pengetahuan 
tentang usaha 
manusia dalam 
mengelola sampah 
yang ramah 
lingkungan.

Siswa dapat 
menjelaskan 
semua informasi 
dengan detil dan 
akurat.

Siswa dapat 
menjelaskan 
sebagian besar 
informasi dengan 
detil dan akurat.

Beberapa 
informasi tidak 
lengkap dan 
kurang akurat. 

Sebagian besar 
informasi yang 
disajikan tidak 
akurat dan tidak 
lengkap.

Keterampilan 
mengolah dan 
menyajikan 
informasi.

Poster memuat 
semua informasi 
yang diperlukan 
dengan rapi, jelas 
dan mudah dibaca.

Poster memuat 
sebagian besar 
informasi yang 
diperlukan dengan 
rapi, jelas dan 
mudah dibaca.

Beberapa 
informasi yang 
diperlukan belum 
disusun dengan 
rapi, kurang jelas. 

Poster belum 
lengkap dan 
memuat semua 
informasi yang 
diperlukan. 

Sikap kerjasama Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik dan 
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa dapat 
bekerja sama 
dengan baik 
tetapi kurang 
berkontribusi 
dalam kelompok. 

Siswa memerlukan 
bantuan agar 
dapat bekerja 
sama dengan 
baik dan kurang  
memberikan 
kontribusi yang 
seimbang.

Siswa tidak dapat 
bekerja sama 
dengan baik di 
dalam kelompok.
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2. Strategi Pembelajaran Seni Lukis Anak Usia Dini Di Sanggar  Pratista Yogyakarta (Anggota)
3. Identifikasi Dan Relevansi Penelitian Dosen Dengan Kebutuhan Stake Holder, Isu Mutakhir, Pem-

belajaran, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Anggota)
4. Pengembangan Desain Dan Teknologi Pewarnaan Alami Pada Serat Alami (DIKTI :Hibah Bersaing 

XV Perguruan Tinggi) (Ketua)
5. Dampak Akreditasi Program Studi Terhadap Peningkatan Kualitas Lembaga (Anggota)
6. Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Seni Lukis Anak Sekolah Dasar (DIKTI) (Mandiri)
7. Penilaian Gambar “Imajinatif” Siswa Kelas III Sekolah Dasar Dengan Instrumen Nontes (Mandiri)
8. Implementasi Instrumen Penilaian Proses Gambar “Ekspresif” Siswa Kelas I Sekolah Dasar di Yogya-

karta.(Mandiri)
9. Penerapan Instrumen Penilaian Gambar Siswa Sekolah Dasar di Yogyakarta (Mandiri)
10. Karakteristik Instrumen Penilaian  Seleksi Ujian Masuk Ketrampilan Khusus Jurusan Pendidikan 

Seni Rupa FBS UNY. (Ketua)
11. Diseminasi Pedoman Penilaian Seni Lukis Anak Sekolah Dasar di Kota Yogytakarta (Mandiri)
12. An Integrated   Multi-Life Character Model dalam Aristocratic Ethnomulticultural Society pada 

Prosesi Sugengan Khaul Dalem Ng. DSDISKS Hamengkubuwono Kaping VII di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIKTI:STRANAS) (Ketua)

13. The Maintenance of Javanese Language Level Based on Social Stratification dan The Kinship 
System of Ng. DSDISKS Hamengkubuwono VII dalam Kraton Yogyakarta di D.I.Y. (DIKTI:STRANAS) 
(Ketua)

14. Studi Penelusuran Lulusan S3 PEP Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. (Ketua)
15. Pengembangan Instrumen Nontes Penilaian Karya Kreasi Seni Rupa Terintegrasi  dengan  Karakter 

Peserta Didik  Sekolah Menengah Kejuruan untuk Kesiapan Kerja  (IDB) (Ketua)

Nama Lengkap :  Dra. M.H. Dewi Susilowati, MS. 
Telp. Kantor/HP :  021-78886680/ 081809755813.
E-mail :  maria.hedwig@ui.ac.id.
Akun Facebook :  Bunyamin Maftuh@fb.com.
Alamat Kantor :  Geogafi, Fakultas MIPA, Kampus UI Depok 16424.
Bidang Keahlian:  Geografi.

 Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2006 – 2016: Dosen Geografi FMIPA Universitas Indonesia. 
2. 2008 – 2011: Sekretaris Program Pasca Sarjana (S2), Ilmu Geografi, FMIPA Universitas Indonesia.
3. 2011 – 2015: Sekretaris Departemen Geografi, FMIPA Universitas Indonesia. 

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S2: Institut Pertanian Bogor bidang ilmu Pengembangan Wilayah lulus 1991.
2. S1: Fakultas Geografi, Universitas Gajahmada bidang ilmu Geografi lulus 1981.

 Judul Buku yang Telah Ditetlaah (10 Tahun Terakhir):
1. Buku pelajaran geografi untuk SMA.
2. Buku IPS SD dan SMP.
3. Buku untuk pengembangan pengetahuan geografi. 

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Analisis Spasial Pemberdayaan Wanita Komunitas Miskin Dalam Pengelolaan Sampah di Sekitar Ci 

Liwung, PHKI Batch C1 tahun 2007.
2. Model kemitraan pemerintah, pengusaha, LSM dalam  pemberdayaan pedagang sayur dan buah, 

komunitas miskin di Kel Jatinegara & Pulogebang, Jakarta Timur. PHKI C1 – DIKTI tahun 2008. 
3. Pemberdayaan Penduduk Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kab.Boyolali, Jawa Tengah 

melalui pemanfaatan dan pengelolaan hasil lahan pekarangan. PHKI C1 – DIKTI tahun 2010. 
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4. Pemberdayaan migran pedagang sayur dan buah melalui pengelolaan sisa dagangan pada 
masyarakat miskin di Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur. PHKI C1 – DIKTI tahun 2010. 

5. Pemetaan Kantong Kemiskinan dan Potensi Wilayah Untuk Pemberdayaan Keluarga Miskin di 
Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Tahun ke 1). Stranas – DIKTI tahun 2012. 

6. Pemetaan Kantong Kemiskinan dan Potensi Wilayah Untuk Pemberdayaan Keluarga Miskin di 
Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Tahun ke 2). Stranas – DIKTI tahun 2013. 

Nama Lengkap :  Woro Sri Hastuti, M. Pd. 
Telp. Kantor/HP :  081227783322.
E-mail :  woro_srihastuti@uny.ac.id dan woro_uny@yahoo.com.
Akun Facebook :  woro sri hastuti.
Alamat Kantor :  Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Bidang Keahlian:  Pendidikan IPA SD.

 Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2010 – 2016: Dosen PGSD di FIP Universitas Negeri Yogyakarta. 

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
2. S2: Pascasarjana/ Prodi Pendidikan Dasar/ Universitas Negeri Yogyakarta  (2006 – 2009).
3. S1: FPMIPA/Jurusan Pendidikan Fisika/ Universitas Negeri Yogyakarta  (1996 – 2001). 

 Judul Buku yang Telah Ditetlaah (10 Tahun Terakhir):
1. Buku teks Tematik SD, 2014
2. Buku teks Tematik SD, 2015

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. 2008, Penerapan Metode PBL untuk Meningkatkan Kreatiitas Mahasiswa dalam Merancang 

Eksperimen IPA SD.
2. 2011,  Peningkatan Karakter Mahasiswa PGSD Melalui Implementasi Model SSCS dalam 

Pembelajaran IPA.
3. 2012,  Kecenderungan Riset Mahasiswa PGSD FIP UNY.
4. 2013, Penggunaan Discrepant Events dalam Penerapan Metode Inquiry pada Pembelajaran 

Konsep Dasar IPA untuk Meningkatkan Higher Order Thinking Skills Mahasiswa Kelas IIA PGSD FIP 
UNY.

5. 2013 Pengembangan Model Rekayasa Mitigasi Bencana Geologi Berorientasi Pada Emergency 
Preparedness Dan Disaster Awareness Untuk Menumbuhkan Karakter Tanggap Bencana Dalam 
Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar (tahun I).

6. 2014 Pengembangan Model Rekayasa Mitigasi Bencana Geologi Berorientasi Pada Emergency 
Preparedness Dan Disaster Awareness UntukMenumbuhkan Karakter Tanggap Bencana Dalam 
Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar (Tahun II).

7. 2015, Pengembangan Model Pembelajaran Tematik Berbasis PermainanTradisional dan 
Berorientasi Scientific Approach di Kelas IV SD (Tahun I).

8. 2015, Pengembangan Model Evaluasi PEKA berbasis Sientific Approah Pada Perkuliahan 
Pendidikan IPA untuk Mengukur Kesiapan Calon Mahasiswa Calon Guru SD dalam Implementasi 
Kurikulum 2013.

Nama Lengkap :  Drs. Mu’arifin, M.Pd 
Telp. Kantor/HP :  -
E-mail :  muarifin_ikor@yahoo.com.
Akun Facebook :  Raden Mu’arifin.
Alamat Kantor :  Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang.
   Jl. Semarang 5 Malang-Jawa Timur
Bidang Keahlian:  Pembelajaran Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan, penulisan 

karya ilmiah, dan kurikulum.
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 Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. PNS Dosen 

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S1: IKIP Malang  Fakultas Ilmu Pendidikan/Jurusan: pendidikan Olahraga dan kesehatan. Tahun 

masuk 1984, tahun lulus 1989.

 Judul Buku yang Telah Ditetlaah (10 Tahun Terakhir):
1. Buku Tematik SD, 2017

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Tidak ada

Nama Lengkap :  Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si 
Telp. Kantor/HP :  0341-551312/08155508949
E-mail :  nurwahyu.fis@um.ac.id.
Akun Facebook :  -
Alamat Kantor :  Jl. Semarang No. 5 Malang.
Bidang Keahlian:  PPKn.

 Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 1990 – 2016: Dosen di Program Studi PPKn, FIS Universitas Negeri Malang. 
2. 2000- sekarang: Fasilitator dalam berbagai kegiatan pemberdayaan guru PPKn di P4 TK PKn dan 

IPS serta di beberapa lembaga lainnya.

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Program studi Teknologi Pembelajaran, Universitas Negeri Malang  (2010-2013).
2. S2: Program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang  (1998 – 2001).
3. S2: Pendidikan IPS-SD, IKIP Bandung  (1995 – 1998).
4. S1: PMP & Kn, FPIPS, IKIP Ujung Pandang (1984 – 1989). 

 Judul Buku yang Telah Ditetlaah (10 Tahun Terakhir):
1. Buku Siswa Sekolah Dasar, 2013; 2014; 2015.
2. Buku Guru Sekolah Dasar, 2013; 2014; 2015.
3. Buku PPKn SMA, sejak tahun 2005.

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Keterampilan Intelektual siswa yang 

Memiliki Gaya Kognitif Berbeda dalam Mata Pelajaran PKn; 2013. 
2. Kapabilitas Keterampilan Intelektual Mahasiswa Jurusan HKn terhadap Materi Pelajaran PPKn; 

2014.
3. Keterampilan Intelektual sebagai Warga Negara Indonesia siswa SMA di Kota Malang; 2015.

Nama Lengkap :  Prof.  Suparwoto, M.Pd. 
Telp. Kantor/HP :  081804237853
E-mail :  suparwoto@gmail.com
Akun Facebook :  -
Alamat Kantor :  Jurusan Pendidikan Fisika  FMIPA UNY Kampus Karang Malang   

Yogyakarta.
Bidang Keahlian:  Pendidikan Fisika.

 Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2001-sekarang: Dosen dengan jabatan Guru Besar.
2. 2012-2015: Pengurus  HFI ( Himpunan Fisika Indonesia).
3. 2008-sekarang: Ketua komisi E ( Bidang Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) Senat 

UNY.
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 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S2:  Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Prodi  Pendidikan Fisika, lulus  tahun 1988.
2. S1: Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA, IKIP Yogyakarta, lulus tahun 1979.

 Judul Buku yang Telah Ditetlaah (10 Tahun Terakhir):
1. IPA untuk SMK.
2. Buku siswa dan Buku Guru (Tematik) Kurikulum Tahun 2013.

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Evaluasi Kinerja Guru IPA SD, SMP dan SMA Pasca Sertifikasi, 2010.
2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan masalah Optika dan Sikap Ilmiah Siswa SMA Kelas X, 2012.
3. Pengembangan Handout Interaktif Berbasisis ProBlem Composing Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Topik Fluida Statis Di SMA Kelas XI, 2013.
4. Pengembangan Paket Belajar Fisika untuk meningkatkan Jhasil Belajar ditinjau dari Social Skill 

dan Kemnadirian Aktif Siswa, 2014.
5. Perbandingan antara Kualitas Buku sekolah Elektronik (BSE)  dengan Non  BSE Mata pelajaran 

Fisika: Telaah Menggunakan Instrumen Science Textbook rating System (STRS), 2015.

Nama Lengkap :  Dr. Kiki Ariyanti Sugeng 
Telp. Kantor/HP :  021-7863439/081808601871
E-mail :  kiki@sci.ui.ac.id
Akun Facebook :  -
Alamat Kantor :  Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Indonesia, Depok 16424
Bidang Keahlian: Matematika.

 Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 1986-sekarang : Dosen Universitas Indonesia

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Matematika, University of Ballarat Australia, 2006
2. S2: Matematika FMIPA ITB, 1987
3. S1: Matematika FMIPA UI, 1985

 Judul Buku yang Telah Ditetlaah (10 Tahun Terakhir):
1. Buku Tematik SD 2017

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. K.A. Sugeng dan J. Ryan, Clique vertex magic cover of a graph, Math.Comput.Sci. (2011) 5:113–118
2. Rendy A. Triputra dan Kiki A. Sugeng, Edge-Graceful Labeling on Regular Caterpillar, Prosiding 

Seminar Nasional UNPAR Bandung (2011), Vol. 6 , 381-390
3. Yosep Pangky N. S., Denny R. Silaban, Kiki A. Sugeng, Konstruksi Graf Graceful Melalui Modifikasi 

Matriks Adjacency Tergeneralisasi, Prosiding Seminar Nasional Matematika, vol. 6, 2011, 
Universitas Parahyangan, Bandung.

4. Kiki A. Sugeng, Bong N. Herawati, M. Miller, M. Baca, On magicness and antimagicness of the union 
of 4-regular  circulant graphs , AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS Volume 50  (2011), 
141–153

5. A.Zulfi2, M. Ahmad, N. Huda, Supriadi, K. A. Sugeng,  Pelabelan graceful, skolem graceful dan 
pelabelan rho pada (Sn,3) , Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan 
MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 14 Mei 2011, 131-138

6. Muzayyin Ahmad, Zulfi Amri, Kiki A. Sugeng, Pelabelan Skolem Graceful dan Pelabelan ρ ̂ pada 
Graf (C_3-pS_n) , Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, UNPAD 
Bandung Juli 2011, 33-43

7. Teguh Sutriono, Denny R. Silaban, Kiki A. Sugeng, Pelabelan Total (a,d)-Busur Anti Ajaib pada 
Gabungan Graf Lingkaran untuk d=1 dan d=2 dengan Menggunakan Metode Pembelahan, 
Prosiding Seminar Nasional Matematika, vol. 6, 2011, Universitas Parahyangan, Bandung.



173Profil

8. Endang Retno Nugroho, Murtiningrum, Siti Julaeha, Rida Novrida, Kiki A. Sugeng, Pelabelan Total 
(a,d) – Busur Anti Ajaib pada Graf Corona, Prosiding Seminar Nasional UNPAR Bandung (2011), Vol. 
6 , 38- 45.

9. K.A. Sugeng dan N.H. Bong,  Vertex (a,d)-antimagic total labeling on circulant graph Cn(1,2,3):, 
2011 J. Indones. Math. Soc (2011) pp. 79-89

10. Septyadi Prabowo dan Kiki Ariyanti S, Pembentukan skema secret sharing berdasarkan fungsi 
hash, Prosiding Seminar Nasional Matematika UNPAR, (2012) Vol 7, MS 123-129

11. M. Adhiaraman Hasan dan Kiki A. Sugeng, Skema secret sharing image sharing menggunakan 
fungsi hash satu arah dua variable, Prosiding Seminar Nasional Matematika UNPAR, (2012) Vol 7, 
MS 17-24

12. Andy Marhadi Sutanto dan Kiki Ariyanti Sugeng, Visual secret sharing scheme pada citra warna 
dengan teknik  halftone, Prosiding Seminar Nasional Matematika UNPAR, (2012) Vol 7, MS 47-54

13. S. Arumugam, Martin Baˇca, Dalibor Froncek, Joe Ryan and Kiki A. Sugeng, Some open problems 
on graph labelings, AKCE Int. J. Graphs Comb., 10, No. 2 (2013), pp. 147-155:

14. Rahmawati, K.A. Sugeng, D.R. Silaban, M. Baca, Construction of new larger (a, d)-edge antimagic 
vertex graphs by using adjacency matrices, AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS Volume 
56(2013), Pages 257–272

15. Inne, Kiki A. Sugeng and Denny R. Silaban, DNA graph characterization for line digraph of dicycle 
with one chord. AKCE Int. J. Graphs Comb., 10, No. 2 (2013), pp. 157-167

16. Diari Indriati, Widodo, Indah Emilia Wijayanti and Kiki Ariyanti Sugeng, On the total edge 
irregularity strength of generalized helm, AKCE Int. J. Graphs Comb., 10, No. 2 (2013), pp. 147-155

17. Gusti A. Saputri, Kiki A. Sugeng and Dalibor Froncek, The Odd Harmonious Labeling of Dumbbell 
and Generalized Prism Graphs:, AKCE Int. J. Graphs Comb., 10, No. 2 (2013), pp. 221-228

18. Diari, Indriai, Widodo, Indah Wijayanti, Kiki A. Sugeng, On the Total Edge Irregularity Strength of 
Gear and Related Graphs, Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol 90, No 1 (2014), 117-127.

19. Isnaini Rosyida, Widodo, Ch. Rini Indrati, Kiki A. Sugeng, New Results on Upper Bound For 
Chromatic Number of Fuzzy Graphs and Their Complements, Far East Journal of Mathematical 
Sciences, Vol 89, No 1 (2014), 89-111

20. Santi Indarjani, Kiki A. Sugeng, and Belawati H. Widjaja,  Modification Attack Effects on PRNGs: 
Empirical Studies and Theoretical Proofs,  International Journal of Applied Mathematics, 
Electronics and Computers, 2015, 60-67

21. Cichacz, S., Froncek, D., Sugeng, K., Zhou, S., Group distance magic and antimagic graphs, 
Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2015, 48, pp. 41-48

22. Rosyida, I., Widodo, Indrati, C.R., Sugeng, K.A., A new approach for determining fuzzy chromatic 
number of fuzzy graph,  Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2015,28 (5), pp. 2331-2341

23. Indriati, D., Widodo, Wijayanti, I.E., Sugeng, K.A., Bača, M., On Total Edge Irregularity Strength of 
Generalized Web Graphs and Related Graphs, Mathematics in Computer Science, 2015, 9 (2), pp. 
161-167.
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Nama Lengkap :  Dr. H. Andoyo Sastromiharjo, M.Pd. 
Telp. Kantor/HP :  (022) 2015411/08125236962
E-mail :  andoyo@upi.edu dan andoyo_sastro@yahoo.com 
Akun Facebook :  Andoyo Sastromiharjo
Alamat Kantor :  FPBS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
    Jalan Setiabudhi 229 Bandung 40154
Bidang Keahlian:  Pendidikan Bahasa Indonesia

 Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2007 – 2009: Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS UPI.
2. 2009 – 2013: Pembantu Dekan 2 FPBS UPI.
3. 2013 – 2017: Wakil Dekan 2 FPBS UPI 
4. Instruktur Nasional Kurikulum 2013

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Pascasarjana/Program Studi Pendidikan Bahasa   Indonesia/Universitas Negeri Malang (2002 – 

2007).
2. S2: Pascasarjana/Program Studi Pengajaran Bahasa Indonesia/IKIP Bandung (1992 – 1997).
3. S1: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni/Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia/

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia/IKIP Bandung (1980 – 1985). 

 Judul Buku yang Telah Ditetlaah (10 Tahun Terakhir):
1. Modul Bahasa Indonesia untuk Diklat PLPG (2007).
2. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI (2013).

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Kreativitas Berbahasa Indonesia Tulis Siswa Sekolah Menengah Pertama (2006). 
2. Suara Rakyat dalam Perspektif Dialektologi (2008).
3. Peristilahan Ekologi Pasca-EyD (2010).
4. Perbedaan sosiolek Masyarakat Kabupaten Indramayu (2011).
5. Pengembangan Kemampuan Menulis Kalimat pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Daerah Terpencil 

Pesisir Selatan Perbatasan Jawa Barat-Banten  Melalui Model Cooperative Integrated Reading and 
Composition  (2013).
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Nama Lengkap :  Muji Darmanto, S.Si., M.Pd. 
Telp. Kantor/HP :  021-8708512.
E-mail :  muji.darmanto@gmail.com dan muji_d@yahoo.com
Akun Facebook :  Muji Darmanto
Alamat Kantor :  Penerbit Erlangga, Jl. Haji Baping Raya 100, 
    Ciracas, Jakarta 13740
Bidang Keahlian:  Matematika

 Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 1993-2017: Editor di Penerbit Erlangga

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S2: Magister Pendidikan, Universitas Pelita Harapan, tahun 2006 – 2008.  
2. S1:  Fakultas MIPA, Jurusan Matematika, Universitas Diponegoro, Tahun 1987-1993

 Judul Buku yang Telah Diedit (10 Tahun Terakhir):
1. Matematika SD
2. Matematika SMP
3. Matematika SMA
4. Olimpiade Matematika SD, SMP, SMA
5. Olimpiade Fisika SMP dan SMA
6. Olimpiade Biologi SMP
7. Olimpiade Kimia SMA/Internasional
8. Erlangga X-Press UN SMA
9. Seri Konsep Fisika

 Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada. 

 Editor
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Nama Lengkap :  Muhammad isnaeni S.Pd  
Telp. Kantor/HP :  081320956022 
E-mail :  misnaeni73@yahoo.co.id
Akun Facebook :  Muhammad isnaeni
Alamat Kantor :  Komplek Permata Sari/Pasopati, Jl. Permatasari 1 no 14 rt 03 rw 11 

Arcamanik Bandung
Bidang Keahlian:  Ilustrator 

                                                 

 Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1997 - sekarang: Owner Nalarstudio Media Edukasi Indonesia

 Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
S1: Pendidikan Seni dan Kerajinan UPI Bandung 1997 

 Karya/Pameran/Eksebisi dan Tahun Pelaksanaan (10 Tahun Terakhir):
1. Pameran di kampus-kampus, 1991-2000
2. Terlibat di beberapa tim proyek animasi 

 Buku yang Pernah dibuat Ilustrasi dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Sudah seribu lebih buku terbitan penerbit-penerbit besar di Indonesia 

Penuhi dirimu dengan Prestasi 
bukan narkoba setiap hari.

 Profil Ilustrator




